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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és
együttműködési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Szerződés hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
„MAGYARORSZÁG ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI BARÁTSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
Magyarország és a Török Köztársaság,
figyelembe véve a két ország közötti, mélyen gyökerező történelmi és kulturális kapcsolatokat, valamint szoros
szövetségesi viszonyt,
kifejezést adva azon meggyőződésüknek, hogy a két ország közötti baráti viszony és meglévő együttműködés kellő
alapot képez kétoldalú kapcsolataik magyar és a török nép számára kölcsönösen előnyös további fejlesztésére,
megerősítve elkötelezettségüket a jelen Szerződés által megtestesített együttműködési területek tekintetében
korábban aláírt és hatályba lépett kétoldalú dokumentumok mellett, különös tekintettel az 1923. december 18-án
aláírt barátsági Szerződésre,
tudatában az európai és a nemzetközi béke megőrzésében viselt felelősségüknek,
határozottan elkötelezvén magukat az igazságos, békés és demokratikus nemzetközi rend felépítése mellett,
megállapodtak a következőkben:

1. cikk
Magyarország és a Török Köztársaság (a továbbiakban: „Felek”) a két állam közötti hagyományos barátság által
vezettetve, újólag megerősítik elhatározásukat, hogy tovább mélyítik és erősítik kapcsolataikat a bizalom,
az együttműködés és a kölcsönös előnyök alapján, valamint összhangban a szuverenitás, a területi sérthetetlenség
és a belügyekbe történő be nem avatkozás elveivel.

2. cikk
A Felek olyan Európa kialakítására törekszenek, ahol tiszteletben tartják és védelmezik a demokrácia,
az alkotmányosság, az emberi jogok és alapvető szabadságok alapelveit, összhangban azon kétoldalú és nemzetközi
megállapodásokkal, valamint regionális jogi instrumentumokkal, melyeknek a Felek részesei és, különösen
az Európai Emberi Jogi Egyezmény előírásaival.

3. cikk
Felek közös céljuknak tekintik a transzatlanti térséget érő kihívások kezelését a stabilitás megerősítésén és
a biztonság fokozásán keresztül.

4. cikk
(1) A Felek rendszeres párbeszédet folytatnak minden közös érdeklődésre számot tartó ügyben, továbbá
konzultációkat folytatnak kétoldalú kapcsolataik erősítése céljából, valamint álláspontjuk egyeztetésére nemzetközi
és regionális ügyekben.
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(2) A Felek egyetértettek abban, hogy folytatják rendszeres politikai konzultációikat.
(3) A Felek parlamenti képviselői és a parlamentek munkatársai rendszeres konzultációkat tartanak a parlamentközi
együttműködés bővítése érdekében.
(4) A külügyminiszterek figyelemmel kísérik a jelen Szerződés végrehajtásának helyzetét.

5. cikk
A Felek aktívan együttműködnek és, amennyiben szükséges, egyeztetik álláspontjaikat a nemzetközi
szervezetekben folytatott tevékenységük során, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Észak-atlanti
Szerződés Szervezete keretében, beleértve a nemzetközi és regionális szervezetekbe, bizottságokba és posztokra
történő jelölések kölcsönös támogatását.

6. cikk
A Felek egyeztetést folytatnak az európai integrációs folyamatok kiemelkedő fontosságú területeiről. A Felek
intenzív együttműködést alakítanak ki a Török Köztársaság és az Európai Unió kapcsolatainak még szorosabbá tétele
érdekében.

7. cikk
(1) A Felek támogatják a kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági kapcsolataik továbbfejlesztését. A Felek
– összhangban nemzeti jogszabályaikkal, valamint kétoldalú és nemzetközi kötelezettségeikkel, a jelen Szerződés
céljai érdekében – elősegítik az üzleti és a gazdasági tevékenység folytatását magánszektoraik között.
(2) A Felek, nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően, erőfeszítéseket tesznek a modern technológia és tudomány
lehetőségeinek kiaknázásában történő együttműködésük fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtésére.

8. cikk
A Felek az együttműködés szellemében fejlesztik kapcsolataikat katonai és védelmi ügyekben. Ennek érdekében
előmozdítják a cserekapcsolatokat és konzultációkat e téren.

9. cikk
A Felek együttműködnek a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a kábítószerek és a fegyverek tiltott forgalmazása,
az embercsempészet, az illegális migráció, a történelmi és kulturális örökséghez tartozó tárgyak csempészete,
a tömegpusztító fegyverek elterjedése, valamint a nukleáris és vegyi anyagok csempészete elleni harcban.

10. cikk
Figyelemmel arra, hogy a fenntartható fejlődés igényli a környezet védelmét a jelen és jövendő nemzedékek
egészsége és jóléte érdekében, és a természeti erőforrások ésszerű kihasználását, a Felek szorosan együttműködnek
a környezet- és természetvédelem területén a kölcsönösség és a kölcsönös előnyök alapján a helyi, a regionális és
a globális környezeti problémák megfelelő kezelése céljából.

11. cikk
A Felek törekednek az együttműködésre az energetika területén. A Felek törekednek a kölcsönös érdekeket szolgáló
fejlesztések előmozdítására, többek között a villamos energia- és a földgázprojektek területén. A Felek ugyancsak
törekednek megosztani az atomenergetika területén a jogi és más szabályozással kapcsolatos tapasztalataikat,
ismereteiket.

12. cikk
(1) A Felek nagy jelentőséget tulajdonítva a kulturális örökség megmentésének és megóvásának, erősítik
együttműködésüket a kultúra területén és e célból kölcsönösen támogatást nyújtanak a kapcsolódó állami és
magánkezdeményezéseknek.
(2) A Felek bátorítják a felső- és más oktatási intézményeik és kutatási központjaik közötti együttműködést, továbbá
a közös tudományos tervek kidolgozását, összhangban a megfelelő európai programokkal.
(3) A Felek megerősítik arra irányuló kívánságukat, hogy megkönnyítsék mindkét ország lakossága számára a másik
ország nyelvének és kultúrájának megismerését és ebben a tekintetben támogatják a vonatkozó állami és
magánkezdeményezéseket.
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(4) A Felek egyetértenek abban, hogy kívánatos a média kapcsolatok területén az együttműködés fejlesztése a magyar
és a török nép közötti jobb megértés érdekében, és támogatják a művészeti előadások és alkotások cseréjét,
kölcsönös megjelenítését célzó kezdeményezéseket.

13. cikk
A Felek kölcsönös megállapodás esetén együttműködnek az egészségügy és az orvostudomány terén,
az egészségügyi rendszer erősítése, az egészségügyi szektorba történő befektetések kölcsönös ösztönzése,
a gyógyturizmus fejlesztése, a kórház irányítási rendszer fejlesztése, az informatika és az egészségügyi statisztika,
a veszélyhelyzetekben és katasztrófa esetén nyújtandó egészségügyi szolgáltatások szervezése, az egészségügyi
kutatás és fejlesztés, valamint az orvosi eszközöket és gyógyszerkészítményeket érintő együttműködések révén.

14. cikk
(1) A Felek minden erőfeszítést megtesznek a kétoldalú turisztikai tevékenység fejlesztésére és a két ország közötti
utazások és turizmus támogatására.
(2) A Felek bátorítják az állampolgáraik, civil szervezetek, társadalmi testületeik és helyi igazgatási szerveik közötti
kapcsolatokat, beleértve a „testvér-városok” közötti kapcsolatok létesítését.
(3) A Felek ugyancsak bátorítják a két ország sport- és ifjúsági szervezetei közötti cserekapcsolatokat.

15. cikk
(1) Jelen Szerződés nem érinti a Felek harmadik államokkal, vagy nemzetközi szervezetekkel korábban kötött, két- vagy
többoldalú szerződéseiből eredő jogait és kötelezettségeit.
(2) Jelen Szerződés nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak. Következésképpen jelen Szerződés rendelkezései nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek
érvénytelenítik vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező
szerződésekből származó kötelezettségeit.

16. cikk
(1) A jelen Szerződés az utolsó értesítést követő harmincadik (30) napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton
tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről.
(2) Jelen Szerződést tíz évre kötötték és további öt éves időszakokra meghosszabbodik, kivéve, ha a Felek egyike azt
írásban a lejárat előtt egy évvel felmondja.
(3) Jelen Szerződés hatálybalépésének napján a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között 1994. szeptember
7-én, Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Megállapodás hatályát veszti.
(4) Jelen Szerződést a Felek kölcsönös írásos hozzájárulás esetén bármikor kiegészíthetik. A kiegészítések hatályba
lépése a 16. cikk első bekezdésében foglalttal megegyező eljárás szerint történik.
Készült Ankarában, 2015. március hó 12. napján, két eredeti példányban, magyar, török és angol nyelven, minden
szöveg egyaránt hiteles. A szövegekben lévő eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.
Magyarország részéről

A Török Köztársaság részéről

TREATY OF FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN HUNGARY AND THE REPUBLIC OF TURKEY
Hungary and the Republic of Turkey,
Considering the deeply rooted historical and cultural ties, and the close alliance relationship between the two
countries,
Expressing their conviction that the friendly relations and cooperation existing between the two countries
constitute the necessary base for further development of their bilateral relations towards the mutual benefit of the
Hungarian and Turkish nations,
Confirming their commitments to all bilateral documents previously signed and in force that embody the areas of
cooperation in this Treaty, particularly to the Treaty of Friendship signed on 18 December 1923,
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Convinced of their responsibilities in preserving the European and international peace,
Firmly committed to building an international order based on justice, peace and democracy,
Have agreed as follows:

Article 1
Hungary and the Republic of Turkey (hereinafter referred to as „the Parties”), guided by the traditional ties of
friendship between the two States, reaffirm their determination to further deepen and strengthen their relations
on the basis of confidence, cooperation and mutual benefits and in conformity with the principles of sovereignty,
territorial integrity and non-interference in internal affairs.

Article 2
The Parties shall endeavour to create a Europe where the basic principles of democracy, constitutionalism, human
rights and fundamental freedoms are protected and respected in accordance with the bilateral and international
agreements as well as regional instruments to which they are party and, in particular, with the provisions of the
European Convention on Human Rights.

Article 3
The Parties’ common aim is to address the challenges concerning the Trans-Atlantic region by strengthening
stability and enhancing security.

Article 4
(1) The Parties shall conduct regular dialogue on all matters of mutual interest as well as consultations with a view to
strengthening their bilateral relations and coordinating their positions on international and regional issues.
(2) The Parties have agreed to continue their political consultations regularly.
(3) Parliamentarians and the staff of the Parliaments of the Parties shall hold regular consultations with a view to
develop inter-parliamentary cooperation.
(4) The Ministers of Foreign Affairs shall supervise the implementation of this Treaty.

Article 5
The Parties shall actively cooperate and, as appropriate, coordinate their policies in the course of their activities
in international organizations, particularly within the framework of the United Nations Organisation and the
North Atlantic Treaty Organization, including reciprocal support for candidacies in international and regional
organizations, committees, and posts.

Article 6
The Parties shall consult about the areas of particular importance of the European integration process. The Parties
will enter into intensive cooperation in order to make the relations of the Republic of Turkey and the European
Union even closer.

Article 7
(1) The Parties shall support the further development of their economic relations based on mutual benefits. The Parties
shall seek – in accordance with their national legislation and their international obligations as well as in pursuance
of the objectives of this Treaty – encourage business and economic activities between their private sectors.
(2) The Parties shall, in accordance with their international obligations, make efforts to create the necessary conditions
for developing cooperation for exploring the possibilities of modern technology and science.

Article 8
The Parties shall develop their relations in the field of military and defence issues in the spirit of cooperation. To that
end, they shall encourage exchanges and consultations in this field.
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Article 9
The Parties shall cooperate in the fight against organized crime, terrorism, illicit drug and arms trafficking, trafficking
of human beings, illegal migration and trafficking of items belonging to the historical and cultural heritage,
proliferation of weapons of mass destruction and trafficking of nuclear or radioactive materials.

Article 10
Considering that sustainable development requires the protection of the environment for the health and well-being
of present and future generations as well as rational management of natural resources, the Parties shall closely
cooperate in the field of environment and nature protection on the basis of reciprocity and mutual benefit in order
to address local, regional and global environmental challenges.

Article 11
The Parties shall spend efforts to enhance cooperation in the field of energy. The Parties shall encourage
development of projects to the mutual interest of both sides inter alia in the fields of electricity and natural gas.
The Parties shall also aim to exchange experience and knowledge on legislative and regulatory issues in the field of
nuclear energy.

Article 12
(1) The Parties, attaching great importance to preserving and protecting the cultural heritage, shall strengthen their
cooperation in the field of culture and to that end shall mutually support relevant state and private initiatives.
(2) The Parties shall encourage cooperation between their higher and other educational institutions and research
centres as well as elaboration of joint scientific projects in accordance with corresponding European programmes.
(3) The Parties reaffirm their desire to encourage the people of both countries to get acquainted with the language and
culture of the other country and, in this regard, shall support related state and private initiatives.
(4) The Parties agree that it is desirable to develop cooperation in the field of media relations with a view to
contributing to a better understanding between Hungarian and Turkish peoples and promote initiatives aiming at
mutual presentation and exchange of artistic performances and arts.

Article 13
The Parties shall cooperate in the fields of health and medical sciences, upon mutual agreement, by means of;
strengthening health system, mutual encouragement of investments in health sector, enhancing health tourism,
cooperation on enhancing hospital management systems, informatics and health statistics, organization of
healthcare services in case of emergency and disasters, cooperation on research and development activities in the
field of health, cooperation on medical devices and pharmaceuticals.

Article 14
(1) The Parties shall make all effort to develop bilateral tourism activities and do their utmost to facilitate and support
travel and tourism between their two countries.
(2) The Parties shall encourage relations between their citizens, NGOs, social bodies and local administrations, including
the support of the establishment of „twin-city” relations.
(3) The Parties shall also encourage exchanges between the sport and youth organisations of the respective countries.

Article 15
(1) The Treaty will not affect the rights and obligations of the Parties arising from the existing bilateral and multilateral
agreements concluded previously with third states or international organisations.
(2) This Treaty shall in no way prejudice the obligations of Hungary as a member state of the European Union.
Consequently the provisions of this Treaty shall not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or
otherwise affect the obligations of Hungary imposed by the Treaties on which the European Union is founded.

Article 16
(1) This Treaty shall enter into force on the thirtieth (30) day following the receipt of the last notification when the
Parties notify each other through diplomatic channels that the internal legal requirements for entry into force have
been fulfilled.

4614

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

(2) This Treaty is concluded for a period of ten years and shall be tacitly extended for successive periods of five years
unless one of the Parties cancels it in writing, by one year notice prior to its expiry.
(3) On the date this Treaty enters into force, the Treaty of Friendship and Cooperation between the Republic of Hungary
and the Republic of Turkey, signed on 7 September 1994 in Budapest, will cease to be in force.
(4) This treaty may be amended by mutual written consent of the Parties at any time. The amendments shall enter into
force in accordance with the same legal procedure defined under the first paragraph of this 16 Article.
Done in Ankara, on 12 March 2015, in two original copies in Hungarian, Turkish, and English languages, all texts
being equally authentic. In case of discrepancy the English text shall prevail.
For Hungary

4. §

For the Republic of Turkey”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Szerződés 16. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Szerződés, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) és
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §

(1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §		
Ez a rendelet 2015. április 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
1. Az R. 3. melléklete a következő 143–193. ponttal egészül ki:
„143. Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)–g) pontjában foglalt feltételek fennállásának
igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem
144. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése
145. Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag
úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának,
megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése
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146. A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének,
eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése
147. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése
148. Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív
napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
adatainak módosításával kapcsolatban
149. Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem
150. Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem
151. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén
a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése
152. Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése
153. Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése
154. Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése
155. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti
kérelem
156. Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő
adatok megváltozásának bejelentése
157. Csecsemőgondozási díj iránti kérelem
158. Gyermekgondozási díj iránti kérelem
159. Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
160. Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási
Kártya kiállítása iránti kérelem
161. Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)
162. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és
zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107. E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044,
S045, S071)
163. Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány
(E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén
164. Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány
(E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén
165. Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós
rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)
166. Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)
167. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén
(E106, E109)
168. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas
részére (E121)
169. Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés
esetén (E123)
170. Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén
(E106, E109)
171. Táppénz iránti kérelem
172. Gyermekápolási táppénz iránti kérelem
173. Baleseti táppénz iránti kérelem
174. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási
bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem
175. Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem
176. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése
177. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére
178. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére
179. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett kiskorú részére
180. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése
181. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem
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182. Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat
kiadásával összefüggésben
183. Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése
iránt lakcímváltozás esetén
184. Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti kérelem
185. Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra
vonatkozó bejelentés
186. Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés
187. Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás
ügyében
188. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem
189. Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány
kiadása iránti kérelem
190. Vakok személyi járadékában részesített személy részéről a lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg
a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése
191. Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem
192. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény
megállapítása iránti kérelem
193. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat
megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése”
2. Hatályát veszti az R. 3. melléklet 50. pontja.

2. melléklet a 86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
1. Az R. 4. melléklete a következő 22–47. ponttal egészül ki:
„22. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem
23. A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára
vonatkozóan
24. Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt
25. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes
vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt
26. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes
vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt
27. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes
vagyontárgyak birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt
28. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes
vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt
29. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt
vagyon zárolásának elrendelése iránt
30. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes
vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt
31. Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt
32. Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt
33. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény
fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
34. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító
körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
35. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
54. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító
körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
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36. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
54. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény
fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem
37. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről
vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése
38. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről
vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem
39. Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
40. Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem
41. Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
42. Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem
43. Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése
44. Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés
45. Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem
46. Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése
47. Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése”
2. Hatályát veszti az R. 4. melléklet 1–2. pontja és 13. pontja.

A Kormány 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 14. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5., 6., 9. és 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont
a) alpontjában és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11–14. és 19. alcím, valamint a 70. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 35. § (1) bekezdés 12. pontja és a 9. melléklet 3. pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
110. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 17. és 18. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 68. § (10) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva,
a 69. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 71. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 72. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
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a 73. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 74. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 75. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 23. pontjában,
a 76. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2., 4., 7., 13., és 23. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Felsőoktatási intézmény létesítése
1. §

(1) A felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott alapításra jogosult (a továbbiakban: fenntartó)
az Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) kérheti az alapító okirat aláírását követő harminc napon belül.
A kérelemhez mellékelni kell
a)
nem állami fenntartó esetén a fenntartó létesítő okiratát,
b)
a nyilvántartásba venni kérelmezett felsőoktatási intézmény alapító okiratát,
c)
a felsőoktatási intézménynek az Nftv. 2. melléklet II. alcíme szerinti szervezeti és működési szabályzatát
(a továbbiakban: szabályzat), valamint
d)
az 1. mellékletben meghatározott minimális (kötelező) feltételek meglétének igazolását.
(2) Az Nftv. 4. § (3) bekezdése szerint több jogosult által közösen fenntartott felsőoktatási intézmény nyilvántartásba
vételi kérelméhez mellékelni kell a fenntartók között létrejött, a fenntartói jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek
teljesítéséről szóló szerződést is. A szerződésnek tartalmaznia kell a felsőoktatási intézménnyel kapcsolatos hatósági
eljárások kezdeményezésére jogosult megnevezését.
(3) A felsőoktatási intézmény megalakulásának előkészítése céljából a fenntartó előkészítő bizottságot hoz létre.
Az előkészítő bizottság ideiglenes szabályzatot készít. Ennek alapján meg kell választani a szenátus tagjait, akik
első ülésükön döntenek a szenátus megalakulásáról, valamint a szabályzat elfogadásáról. A szabályzatban kell
meghatározni a szenátus tagjai megválasztásának rendjét. Az előkészítő bizottság jogosult valamennyi intézményi
dokumentum előkészítésére.
(4) Az előkészítő bizottság nevében az előkészítő bizottság elnöke mint az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen
ellátó személy jogosult eljárni.

2. §

(1) Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételére akkor kerülhet sor, ha a rendelkezésre álló adatok alapján
megállapítható, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatok folyamatos ellátásához szükséges személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételek – az épület kivételével a tevékenység megkezdéséhez szükséges arányban, de
a kérelem benyújtásakor legalább a képzés első két évfolyama számára – rendelkezésre állnak, és a teljes
működéshez szükséges mértékig fokozatosan megteremthetők, továbbá, ha a felsőoktatási intézmény
a megalakulásának előkészítése során betartotta az e rendeletben előírt eljárási rendet. Ha a Hivatal megállapítja,
hogy a nyilvántartásba vétel feltételei fennállnak, a felsőoktatási intézményt nyilvántartásba veszi. A költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézményt – a fenntartó kérelme alapján – a törzskönyvi nyilvántartást vezető
szervnek is nyilvántartásba kell vennie.
(2) A felsőoktatási intézmény
a)
ha nem költségvetési szervként működik, a Hivatal által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel,
b)
ha költségvetési szervként működik, a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel
válik jogi személlyé.
(3) A Hivatalnak a nyilvántartásba vételre irányuló eljárásra nyitva álló ügyintézési határideje két hónap.
(4) Ha a felsőoktatási intézményt nyilvántartásba vették, jogosulttá válik minden olyan nyilatkozat megtételére, minden
olyan kötelezettség vállalására, amely ahhoz szükséges, hogy a működés megkezdéséhez az engedély kiadásának
feltételei teljesüljenek. A nyilatkozattételre, a kötelezettségvállalásra, a felsőoktatási intézmény képviseletére
a fenntartó által a szervezési feladatok ellátására megbízott, az intézményvezetői feladatokat ideiglenesen ellátó
személy jogosult. Ilyen megbízást az kaphat, aki megfelel az Nftv.-ben a rektori megbízáshoz meghatározott
feltételeknek. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás a rektor kinevezéséig szól.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

4619

(5) Az Nftv. 9. §-ában foglaltakra figyelemmel a felsőoktatási intézmény az Országgyűlés állami elismerésről szóló
döntéséig a „felsőoktatási intézmény” megnevezést kizárólag az „állami elismerése folyamatban” toldattal
használhatja. Az „egyetem” vagy „főiskola” elnevezés használatára az állami elismerést követően kerülhet sor.
(6) A nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény elnevezésének más felsőoktatási intézmény elnevezésétől
egyértelműen különböznie kell. A felsőoktatási intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet
az intézményre, annak tevékenységére vonatkozó hamis látszatot. A felsőoktatási intézmény idegen nyelvű
elnevezésének tartalmilag egyeznie kell a magyar nyelvű elnevezéssel. Két vagy több azonos nevű felsőoktatási
intézmény esetén a név viselésének joga azt a felsőoktatási intézményt illeti meg, amelyik fenntartója
a nyilvántartásba vételi kérelmet elsőként nyújtotta be. A felsőoktatási intézményt élő személyről elnevezni nem
lehet. A történelem kiemelkedő személyiségeinek nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan
nevet, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a felsőoktatási intézmény
nevében feltüntetni.
(7) A felsőoktatási intézményt a nyilvántartásból törölni kell, ha a nyilvántartásba vételétől számított öt éven belül nem
kap állami elismerést.
3. §

(1) A nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésére vonatkozó eljárás a fenntartó
kezdeményezésére indul. Több fenntartó esetén a kérelmet a szerződésben rögzítettek szerint kell benyújtani.
(2) A működési engedély kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje négy hónap.
(3) A működés engedélyezése akkor kérelmezhető, ha a kérelmező
a)
a működési helyen legalább az Nftv. 6. § (2) bekezdésében – egyházi felsőoktatási intézmény
esetében az Nftv. 91. § (4) bekezdésében, művészeti felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 101. §
(4) bekezdésében – meghatározott számú és típusú nyilvántartásba vett képzéssel rendelkezik, és
b)
igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll, illetve
az – az épület kivételével – fokozatosan megteremthető, és a kérelem benyújtásakor legalább a képzés első
két évfolyama számára biztosított.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a (3) bekezdés szerinti feltételek meglétének igazolását. A felsőoktatási intézmény
működése engedélyezésének, maximális hallgatói létszáma meghatározásának szabályait a 2. melléklet határozza
meg.
(5) A Hivatal a feltételek meglétének vizsgálatát és az Nftv. 67. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői vélemény
beszerzését követően, a nyilvántartásba vételről szóló határozatában foglalt feltételek teljesítése esetén adja ki
a működési engedélyt.
(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti képzés nyilvántartásba vételi határozatát, valamint a működési engedélyt – ide
nem értve annak az intézmény hivatalos elnevezését nem érintő módosítását – azzal a feltétellel kell kiadni, hogy
a képzés meghirdetésére, valamint az engedélyben foglalt tevékenység megkezdésére legkorábban az állami
elismerésről szóló törvénymódosítás hatálybalépését követően kerülhet sor.
(7) A Hivatal a felsőoktatási intézmény létesítésekor kiadott működési engedélyével egyidejűleg döntést hoz a képzés
indításának, illetve a doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vételéről is.
(8) A működési engedély módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.

4. §

(1) Működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszámának megállapítását,
módosítását a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi a Hivatalnál. A kérelemhez mellékelni kell
a 2. mellékletben előírt feltételek meglétének igazolását. A maximális hallgatói létszám megállapítása, módosítása
a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 15-éig, a szeptemberben induló
képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év október 31-éig kezdeményezhető.
(2) Ha a kérelem a felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő maximális hallgatói létszámot meghaladó
létszám megállapítására irányul, a kérelemhez mellékelni kell a fenntartó által módosított maximális hallgatói
létszámot tartalmazó alapító okiratot.
(3) Ha két tanév átlagában a működési engedélyben lévő létszámhoz képest a tényleges hallgatói létszám több
mint 25%-kal alacsonyabb, az intézménynek – a fenntartó egyidejű értesítése mellett – az ezzel kapcsolatos
intézkedéseket meg kell tennie és – a működési engedélyben szereplő létszám csökkentése érdekében –
a működési engedély módosítását a harmadik tanév november 30-áig kezdeményeznie kell.
(4) Működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmény új székhelyen, telephelyen, székhelyen kívüli képzési
helyen (a továbbiakban együtt: képzési hely) történő működésének engedélyezését a felsőoktatási intézmény
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vezetője kérelmezi a Hivatalnál. Működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmény új képzési helyének
létesítése esetén a kérelemhez mellékelni kell az 1. mellékletben és a 2. mellékletben előírt feltételek meglétének
igazolását, a fenntartó által módosított maximális hallgatói létszámot és az új képzési helyet is tartalmazó
alapító okiratot, valamint a szenátus által módosított szabályzatot. A magyar jogrendszer szerinti képzésnek
a felsőoktatási intézmény külföldi, székhelyen kívüli képzési helyen történő indítása esetén mellékelni kell továbbá
az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) előzetes egyetértését. Új képzési helyen indítandó képzés
meghirdetésére az adott helyen való működés engedélyezését követően kerülhet sor.
(5) Szakirányú továbbképzés esetén a (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy azt a felsőoktatási intézmény az alapító okiratban nem szereplő képzési helyen is indíthat, a képzésindítás
engedélyezésekor az 1. melléklet 5. pontja, valamint a 2. melléklet 8. pontja figyelembevételével.

2. Diákotthon létesítése, a diákotthon és a kollégium működésének feltételei
5. §

(1) A diákotthon, valamint az Nftv. 8. § (7) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként
létrehozható kollégium működésének minimális (kötelező) feltételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A diákotthon, ha nem költségvetési szervként működik, a Hivatal által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel,
ha költségvetési szervként működik, a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre. A Hivatal nyilvántartásba vételi
eljárása során azt kell vizsgálni, hogy a diákotthon rendelkezik-e a tevékenység ellátásához szükséges személyi,
tárgyi, pénzügyi feltételekkel.
(3) A diákotthon nyilvántartásba vételét a diákotthon alapító okiratának aláírását követő harminc napon belül
a fenntartó jogosult kérelmezni. A kérelemhez mellékelni kell
a)
a fenntartó létesítő okiratát,
b)
a nyilvántartásba venni kérelmezett diákotthon
ba)
alapító okiratát és
bb)
szabályzatát, továbbá
c)
a 3. mellékletben meghatározott minimális (kötelező) feltételek meglétének igazolását.
(4) A diákotthon a működését a nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.
(5) Ha a diákotthon fenntartója felsőoktatási intézmény, a diákotthon nyilvántartásba vételéről szóló határozatot azzal
a feltétellel kell kiadni, hogy tevékenysége megkezdésére a felsőoktatási intézmény állami elismeréséről szóló
törvénymódosítás hatálybalépését követően kerülhet sor.
(6) A diákotthon és a kollégium elnevezésének szabályaira a felsőoktatási intézmények névviselésére vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(7) A diákotthon nyilvántartásba vételi eljárásának ügyintézési határideje két hónap.

3. Gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás
6. §

(1) A pedagógusképzés feladatait ellátó felsőoktatási intézmény a fenntartásában működő köznevelési intézmény
gyakorlóintézménnyé nyilvánítását minden évben június 15-ig kérelmezheti a Hivatalnál, azzal, hogy
a gyakorlóintézménnyé nyilvánításra a tárgyév szeptember 1-jével kerülhet sor.
(2) A köznevelési intézmény gyakorlóintézménnyé nyilvánításának feltételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. Külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése
7. §

(1) A külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének nyilvántartásba vételét és a működési engedély
kiadását, valamint képzése indításának nyilvántartásba vételét a külföldi felsőoktatási intézmény vagy fenntartója
kérelmezi.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a)
annak igazolását, hogy a Magyarországon történő működéshez, képzés indításához a származási ország
jogrendszere szerinti szükséges jogszabályi feltételek, hatósági engedélyek, intézményi vagy fenntartói
döntések és szabályzatok rendelkezésre állnak,
b)
a külföldi felsőoktatási intézmény származási ország szerinti államilag elismert felsőoktatási intézményként
történő működését engedélyező külföldi döntést,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

4621

c)

az Nftv. 76. § (1) bekezdésében előírt feltételek meglétének igazolását, valamint az Nftv. 76. §
(2) bekezdésében előírt, rendelkezésre álló szakértői véleményeket vagy a szakértői vélemények
elkészítéséhez szükséges dokumentációt.
(3) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a Magyarország területén végzett határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében történő felsőoktatási tevékenységének nyilvántartásba vételét a (2) bekezdés a) és
b) pontjában felsorolt mellékletek, valamint az Nftv. 76. § (1) bekezdésében előírt feltételek meglétének igazolására
szolgáló dokumentumok benyújtásával kérelmezheti.

5. A működési engedély felülvizsgálata
8. §

(1) A működési engedély felülvizsgálatakor a Hivatal az Nftv. 8. § (2) bekezdése alapján felhívja az érintett felsőoktatási
intézmény vezetőjét a felülvizsgálathoz szükséges adatok szolgáltatására.
(2) A felsőoktatási intézménytől adat kérhető:
a)
a felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételének, létesítésének és működésének minimális (kötelező)
feltételei,
b)
a felsőoktatási intézmény működése engedélyezésének, maximális hallgatói létszáma meghatározásának
feltételei,
c)
a kollégium működésének minimális (kötelező) feltételei,
d)
a felsőoktatási intézmény részeként működő, valamint a felsőoktatási intézménnyel megállapodást kötött
szakkollégiumnak a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet] 19–21. §-ában foglaltak,
e)
a gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás feltételei,
f)
az alap-, mester- valamint doktori képzés folytatásának tárgyi és személyi feltételei, szakirányú továbbképzés
és felsőoktatási szakképzés folytatásával összefüggő akkreditációs szempontok
tekintetében előírtak igazolására.
(3) A Hivatal a (2) bekezdés f ) pontja vonatkozásában beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői
véleményét.
(4) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek valamelyike nem áll fenn, határidő tűzése mellett
felhívja a felsőoktatási intézményt a hiányzó feltételek biztosítására. Ha a határidő nem megfelelő eredménnyel vagy
eredménytelenül telik el, a Hivatal
a)
– a működési engedély módosítása mellett – a felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vett képzését törli,
b)
a felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszámát a 2. mellékletben meghatározottak, valamint a 4. §
(3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével megfelelően csökkenti, vagy
c)
a működési engedélyt visszavonja, és kezdeményezi a miniszternél a felsőoktatási intézmény állami
elismerése visszavonására irányuló eljárás megindítását, ha az Nftv. 6. § (2) bekezdésében – egyházi
felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 91. § (5) bekezdésében, művészeti felsőoktatási intézmény
esetében az Nftv. 101. § (4) bekezdésében, egyes intézmények esetében az Nftv. 104. §-ában és
104/B. §-ában – foglaltak nem teljesülnek.
(5) Ha a felsőoktatási intézmény a nyilvántartásban szereplő valamely szakját vagy felsőoktatási szakképzését
– a szakirányú továbbképzések és a kis létszámú szakok kivételével – öt egymást követő évben nem indította, azt
a Hivatal a működési engedély felülvizsgálata során hivatalból törli a nyilvántartásból.
(6) A működési engedély felülvizsgálata eljárásának ügyintézési határideje hat hónap.

9. §

(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a 8. § (3) bekezdése szerinti szakértői véleményében a felsőoktatási
minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 26. §-a alapján készített
korábbi értékelései alapján ad tájékoztatást a Hivatalnak. A szakértői vélemény kiterjed a felsőoktatási
intézménynek a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European
Higher Education Area, ESG) való megfelelésére.
(2) A Hivatal olyan egyedi kérdésben is beszerezheti a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 8. § (3) bekezdése
szerinti szakértői véleményét, amelynek tárgyában az korábban nem hozott döntést.

10. §

(1) A Hivatal az Nftv. 76. § (3) bekezdése alapján felhívja a külföldi felsőoktatási intézmény vezetőjét a működési
engedély felülvizsgálatához szükséges adatok szolgáltatására.
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(2) A felsőoktatási intézménytől adat kérhető az Nftv. 76. § (1)–(3) bekezdésében foglalt feltételek tekintetében előírtak
igazolására.
(3) A Hivatal szakértő véleményét szerezheti be. A kirendelt szakértő a véleményében tájékoztatást ad a Hivatalnak
az Nftv. 76. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállásáról.
(4) Ha a Hivatal megállapítja, hogy az Nftv. 76. § (1)–(3) bekezdésében foglalt feltételek – a más EGT-államban
székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény esetén figyelemmel az Nftv. 77. §-ára – valamelyike nem áll fenn,
határidő tűzése mellett felhívja a külföldi felsőoktatási intézményt vagy annak fenntartóját a hiányzó feltételek
biztosítására. Ha a határidő eredménytelenül vagy nem megfelelő eredménnyel telik el, akkor a Hivatal a működési
engedély módosítása mellett a felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vett képzését törli, vagy a működési
engedélyt visszavonja.
(5) A külföldi felsőoktatási intézmény működési engedély felülvizsgálati eljárásának ügyintézési határideje hat hónap.

6. A felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv eljárásai
11. §

(1) A Hivatal a felsőoktatás intézményi nyilvántartásában nyilvántartja az alapító okiratban, az Nftv. 3. melléklet
II/A. alcímében, valamint e rendelet 6. melléklet 2. pontjában, továbbá az egyéb jogszabályban előírt adatokat.
(2) A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás átvezetését, a működési engedély módosítását – ideértve
a felsőoktatási intézményeknek az Nftv. 20–21/A. §-a szerinti átalakulását is – a döntéstől számított harminc
napon belül kell a Hivatalnál kérelmezni, amely kérelemre a Hivatal az adat nyilvántartásba vételével, változásával,
törlésével kapcsolatos eljárást lefolytatja.
(3) Az adatokat, valamint a bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat
a)
a felsőoktatási intézménnyel és a felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézménnyel
kapcsolatos adatok esetében a felsőoktatási intézmény vezetője,
b)
a külföldi felsőoktatási intézménnyel kapcsolatos adatok esetében annak vezetője vagy fenntartója,
c)
a diákotthonnal kapcsolatos adatok esetében annak vezetője vagy fenntartója,
d)
az alapító okirattal, valamint a fenntartóval kapcsolatos adatok esetén a felsőoktatási intézmény vagy
diákotthon fenntartója,
e)
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori
Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége
(a továbbiakban együtt: felsőoktatási szervezetek) esetében az adott felsőoktatási szervezet vezetője,
f)
a felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény vezetője,
diákotthon keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon fenntartója
jelenti be.
(4) A kérelemhez mellékelni kell az adat vagy az adatváltozás tényét igazoló dokumentumokat. Ha az adatváltozás
bejelentése a képzés duális formájának nyilvántartásba vételére irányul, a kérelemhez mellékelni kell a Duális
Képzési Tanács támogató véleményét.
(5) A Hivatal az alapító okiratban foglalt adatok vizsgálatával kapcsolatos eljárása során vizsgálja a magán és az egyházi
felsőoktatási intézmény alapító okiratában foglaltak jogszerűségét. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a felsőoktatási
intézmény, diákotthon alapító okirata jogszabálysértő, megfelelő határidő tűzésével felhívja a fenntartót
a jogszabálysértés orvoslására. Eredménytelen felhívás esetén a Hivatal kezdeményezi, hogy a miniszter az Nftv.
65. §-a alapján folytasson le törvényességi ellenőrzési eljárást.

12. §

(1) A Hivatal a nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba bejegyzett adat megváltozásának bejegyzéséről és
törléséről a Hivatal honlapján közzétett nyomtatványon előterjesztett kérelem alapján dönt. Ha a kérelem az adat
megváltozásának bejegyzésére irányul, jelezni kell, hogy az adat törlését vagy módosítását kérik.
(2) A Hivatal felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként folyamatosan vizsgálja az általa nyilvántartott
adatok helytállóságát.
(3) A Hivatal a költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény esetében a nyilvántartásba történő
bejegyzésről, törlésről a jogerős határozatának megküldésével értesíti a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet.
(4) A Hivatal a nyilvántartásában szereplő felsőoktatási intézmény, diákotthon nevét és székhelyét a határozat jogerőre
emelkedése napján a honlapján közzéteszi.

13. §

(1) A nem állami felsőoktatási intézmény közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a felsőoktatási
intézmény fenntartója kérelmezi. A kérelemhez mellékelni kell
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a)
a felsőoktatási intézmény alapító okiratát,
b)
a felsőoktatási intézmény szabályzatát, valamint
c)
a fenntartó döntésének kivonatát.
(2) A Hivatal a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel, annak módosításával, törlésével kapcsolatos
jogerős határozatát megküldi az ügyészség részére.
14. §

(1) Szakkollégium nyilvántartásba vételét
a)
felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási intézmény vezetője,
b)
diákotthon keretében működő szakkollégium esetében a diákotthon fenntartója
kérelmezi.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a)
a szakkollégiumnak a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése szerinti dokumentumait és
b)
a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást, ha a szakkollégium nem felsőoktatási intézmény
keretében működik.

15. §

(1) A felsőoktatási intézménynek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet] 15. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlóhelyeinek nyilvántartásba vételét a felsőoktatási
intézmény vezetője kérelmezi.
(2) Az új szakmai gyakorlóhelyek nyilvántartásba vételét, a megszűnt gyakorlóhelyek törlését, valamint
a nyilvántartásba vett szakmai gyakorlóhelyek tekintetében bekövetkezett változásokat félévente legalább egyszer
kezdeményezni szükséges.

7. A felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatos eljárás
16. §

(1) A felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadását a fenntartó és a fenntartói jogot átvenni kívánó közösen
kérelmezik.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a fenntartó és a fenntartói jogot átvenni kívánó között megkötött, a fenntartói jog átadásáról szóló
megállapodást,
b)
az Nftv. 73. § (2) bekezdésében előírt feltételek meglétének igazolását, ha a fenntartói jogot nem az állam
veszi át.

8. A felsőoktatási intézmény megszűnése
17. §

(1) A nem állami fenntartó kezdeményezi a Hivatalnál az állami elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárás
megindítását
a)
a felsőoktatási intézmény jogutóddal vagy jogutód nélküli megszüntetéséről hozott döntését,
b)
a felsőoktatási intézmény megszüntetése feltételeinek fennállásáról szóló jogerős bírósági határozat jogerőre
emelkedését, vagy
c)
a fenntartói jogok gyakorlási jogának megszűnéséről szóló döntés meghozatalát
követő tizenöt napon belül.
(2) A felsőoktatási intézmény fenntartója az (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelméhez mellékeli
a)
döntését és annak indokolását;
b)
a nem kifutó rendszerű megszüntetés esetén a hallgatókat átvevő felsőoktatási intézménnyel kötött
megállapodást.
(3) Ha a miniszter kezdeményezésére az Nftv. 65. § (3) bekezdése alapján a bíróság megállapította, hogy fennállnak
a felsőoktatási intézmény megszüntetésének feltételei, a miniszter a bíróság jogerős határozatát annak jogerőre
emelkedését követő tizenöt napon belül megküldi a Hivatalnak.
(4) A Hivatal megindítja az állami elismerés visszavonásával kapcsolatos eljárást, ha a nem állami felsőoktatási
intézmény hatósági ellenőrzésének eredményeként megállapítja, hogy az Nftv. 22. § (2) bekezdés b)–d) pontjában
meghatározott okok fennállnak.
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(5) A Hivatal
a)
az (1) bekezdés szerinti bejelentés, a (3) és (4) bekezdés szerinti megállapítás alapján a működési engedély
visszavonása tárgyában indított eljárását követően, a megszűnő felsőoktatási intézmény működési
engedélyének visszavonásáról szóló határozata,
b)
a felsőoktatási intézmény átalakulása esetén a megszűnő felsőoktatási intézmény működési engedélyének
visszavonásáról, az új felsőoktatási intézmény működési engedélyének kiadásáról szóló határozata
jogerőre emelkedésével kezdeményezi a miniszternél a megszűnő felsőoktatási intézmény állami elismerésének
visszavonását. A határozatok az állami elismerés visszavonásának napjával lépnek hatályba.
(6) A Hivatal az állami elismerés visszavonásáról szóló törvény hatálybalépésének napjával törli a nyilvántartásából
az érintett felsőoktatási intézményt.

9. A képzés indításának eljárásai
18. §

(1) Alap- és mesterképzési szak indítását, új szakirányának vagy specializációjának indítását, doktori iskola létesítését,
létesített doktori iskola új tudományágában doktori képzés indítását a Hivatalnál a felsőoktatási intézmény vezetője
kérelmezi. Az alap-, illetve mesterképzés indításának tárgyi és személyi feltételeit az 5. melléklet határozza meg.
(2) Alap- vagy mesterképzési szak indítása akkor kezdeményezhető, ha a szak képzési és kimeneti követelményeit
a miniszter rendeletben meghatározta.
(3) A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt képzés, képzéshez tartozó szakirány vagy specializáció
nyilvántartásba vétele a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig,
a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig kezdeményezhető.
(4) A kérelemhez mellékelni kell
a)
az alapképzési szak, az alapképzési vagy mesterképzési szak szakiránya vagy a mesterképzési szak indításával
kapcsolatos dokumentációt,
b)
ha az egybefüggő szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési
megállapodás alapján jogi személy vagy gazdálkodó szervezet biztosítja, azon szakmai gyakorlóhelyek
szándéknyilatkozatát, amelyekkel a felsőoktatási intézmény a képzés indításakor együttműködési
megállapodást köt,
c)
doktori iskola létesítése, létesített doktori iskola új tudományágában doktori képzés indítása esetében
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdésében meghatározottakat, valamint
d)
a szak, szakirány vagy specializáció indításával, doktori iskola létesítésével, létesített doktori iskola új
tudományágában doktori képzés indításával kapcsolatos szenátusi döntésnek a felsőoktatási intézmény
vezetője vagy az általa megbízott személy által aláírt kivonatát.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti dokumentáció tartalmazza
a)
a képzési és kimeneti követelmények alapján a szak, szakirány felsőoktatási intézmény által kidolgozott
tantervét,
b)
a felsőoktatási intézmény nyilatkozatát a szak, szakirány jellemző értékelési és ellenőrzési módszereiről,
eljárásairól és a képzés alapvető szabályairól, a kreditrendszerű képzéssel kapcsolatos tanulmányi tájékoztató
kiadvány (a továbbiakban: intézményi tájékoztató) elkészítéséről,
c)
a képzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatását, valamint
d)
tanári szakképzettséget adó szak indítása esetén a tanári felkészítési elem gyakorlati képzési és intézményi
szervezeti feltételeinek bemutatását.
(6) A Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének figyelembevételével veszi
nyilvántartásba a felsőoktatási intézmény alap- és mesterképzési szakának, szakirányának indítását, a doktori iskola
létesítését, a létesített doktori iskola új tudományágát. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a szak-,
szakirányindítás nyilvántartásba vételi eljárása során arról nyilvánít véleményt, hogy
a)
a felsőoktatási intézmény által benyújtott tanterv összhangban van-e az alap- vagy mesterképzési szak
képzési és kimeneti követelményeivel,
b)
hogyan segíti elő a felsőoktatási intézmény által kidolgozott tanterv a kimeneti kompetenciák hallgató általi
elsajátítását, milyen a tanulástámogatás intézményi eszközrendszere, módszertana, és
c)
megvannak-e az intézményben az indításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek.
(7) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleményének fejlesztési javaslatokra is ki kell térnie.
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(8) Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakértői véleménye nem támogatja a képzés indítását, a Hivatal
a felsőoktatási intézmény erre irányuló kérése esetén az Nftv. 67. § (6) bekezdésében és 71. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint jár el.
(9) A korábban már nyilvántartásba vett, más nyelven vagy más képzési helyen – ide nem értve a külföldi székhelyen
kívüli képzési helyet – indítandó képzés nyilvántartásba vétele esetén a (4)–(8) bekezdésben meghatározott
rendelkezések azzal az eltéréssel irányadók, hogy nem kell beszerezni a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság szakértői véleményét és nem kell benyújtani a (4) bekezdés a) pontja szerinti dokumentációt.
(10) A képzés a Hivatal nyilvántartásba vételi határozatának jogerőre emelkedését követően indítható.
19. §

(1) Magyar felsőoktatási intézménynek másik magyar felsőoktatási intézménnyel közös képzésben indítandó képzése
nyilvántartásba vehető olyan képzésen, amelyen
a)
az oklevél kiállítója a képzésindítási engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmény, vagy
b)
közös képzés eredményeként közös oklevél kiállítása történik, beleértve az osztatlan kétszakos tanárképzés
egyik tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzését is.
(2) Magyar felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folyó képzés indításának nyilvántartásba vételéhez
a kérelmező felsőoktatási intézménynek a kérelemhez mellékelni kell a 18. § (4) bekezdésében meghatározottakon
túl a felsőoktatási intézmények között létrejött együttműködési megállapodás egy eredeti példányát vagy annak
a kérelmező felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített másolatát is.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott megállapodás tartalmazza azt, hogy
a)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti együttműködésben melyik az az intézmény, amelyik a képzéssel
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – kizárólagosan ellátja,
így különösen a képzés nyilvántartásba vételének kezdeményezését és meghirdetését, a felvételi eljárás
lebonyolítását, a hallgatói jogviszony létrehozását, a tanulmányi adminisztrációt, az oklevél kiadását és
a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) felé történő adatközlést;
b)
a társ felsőoktatási intézményben folytatott képzés az Nftv. szerinti részképzés, amelyet a kérelmező
intézmény automatikusan engedélyezettnek tekint és kötelezettséget vállal a társintézményben a képzés
keretében teljesített követelmények elismerésére;
c)
a felek megállapodtak a képzési támogatás előirányzatának és az önköltség összegének a megosztásáról,
a képzéssel felmerülő költségek viselésének megosztásáról és módjáról.
(4) A társ felsőoktatási intézmény a közös képzés keretében, részképzésen tanulmányokat folytatókkal vendéghallgatói
jogviszonyt létesít, és erről teljesíti az adatközlést a FIR felé.
(5) Az Nftv. 103. § (9) bekezdésében szabályozott, hitéleti tanári képzésre is irányuló osztatlan kétszakos
tanárképzésben a képzésindítási engedélyt kérelmező intézmény az egyházi felsőoktatási intézmény. A társ
felsőoktatási intézménnyel folyó tanárképzés eredményeként közös oklevél kiállítása történik.

20. §

(1) Magyar felsőoktatási intézménynek külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben indítandó képzése
nyilvántartásba vehető olyan képzésen, amelyen
a)
az oklevél kiállítására a képzésindítási engedéllyel rendelkező magyar felsőoktatási intézmény jogosult vagy
b)
a magyar és a külföldi felsőoktatási intézmény is rendelkezik a származási ország szerinti képzésindítási
jogosultsággal és az oklevél kiállításának jogával.
(2) Külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folyó képzés indításának nyilvántartásba vételéhez
a magyar felsőoktatási intézménynek a kérelemhez mellékelnie kell a 18. § (4) bekezdésében meghatározottakon
túl az intézmények között létrejött együttműködési megállapodás egy eredeti példányát vagy annak a magyar
felsőoktatási intézmény vezetője által hitelesített másolatát is.
(3) Külföldi felsőoktatási intézménnyel közös oklevélhez vezető közös képzés indítása nyilvántartásba vehető az Nftv.
78. § (3) és (5) bekezdése szerinti képzésen. Külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodás
alapján közös képzés indítása nyilvántartásba vehető olyan képzésen is, amelyen a származási ország szerinti
képzésindítási jogosultság szerint magyar és külföldi oklevél (a továbbiakban együtt: többes oklevél) kiadása
történik.
(4) A (3) bekezdés szerinti képzésben a magyar felsőoktatási intézmény ellátja a tanulmányi adminisztrációval,
a FIR felé történő adatközléssel és a felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. A társ felsőoktatási
intézményben folytatott képzés a magyar felsőoktatási intézmény szempontjából az Nftv. szerinti részképzés,
amelyet a magyar felsőoktatási intézményengedélyezettnek tekint és a társ felsőoktatási intézményben a közös
képzés keretében teljesített követelményeket elismeri.
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(5) Külföldi felsőoktatási intézménnyel folyó közös képzés indításának nyilvántartásba vételéhez a magyar felsőoktatási
intézménynek a kérelemhez – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – mellékelnie kell
a)
a 18. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottakat, vagy az Nftv. 78. § (3) bekezdésében előírt feltételek
meglétének igazolását,
b)
a 18. § (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, valamint
c)
a (3) bekezdés szerinti képzésben a közös képzésnek a kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit.
(6) A magyar és a külföldi felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodása tartalmazza
a)
a közös képzésben érintett felsőoktatási intézmények származási ország szerinti képzésindítási jogosultságot
bizonyító dokumentumát;
b)
a (3) bekezdés szerinti képzésben a képzési program felsőoktatási intézmények által közösen kidolgozott
leírását és az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a résztvevő intézmények által elfogadott képzési programot
valósítják meg;
c)
a képzés lebonyolításának szabályait, az (1) bekezdés b) pontja, a (3) bekezdés szerinti képzésbe beleértve
az egyes intézményekben eltöltött képzési időt, továbbá a felvételi követelményeket, a felvételi eljárás
lebonyolításával kapcsolatos intézményi feladatokat;
d)
a hallgatók tanulmányait érintő alapvető szabályokat, az őket megillető jogokat és az őket terhelő
kötelezettségeket;
e)
azt, hogy közös képzés esetén közös vagy többes oklevél kiadására kerül sor, csatolva közös oklevél esetén
az oklevél mintáját; és
f)
a képzéssel felmerülő költségek viselésének megosztását és módját, a részképzés támogatásának rendjét.
21. §

(1) A felsőoktatási szakképzés indításának nyilvántartásba vételét – a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint – a Hivatalnál a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi.
(2) Felsőoktatási szakképzés indítása akkor kezdeményezhető, ha a képzés képzési és kimeneti követelményeit
a miniszter rendeletben meghatározta.
(3) A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt felsőoktatási szakképzés, felsőoktatási szakképzéshez
tartozó szakirány vagy specializáció nyilvántartásba vétele a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb
a megelőző év augusztus 31-éig, a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év
szeptember 30-áig kezdeményezhető.
(4) A kérelemhez mellékelni kell
a)
a felsőoktatási szakképzés indítására vonatkozó dokumentáció részeként a felsőoktatási intézmény által
kidolgozott szakképzési programot,
b)
a felsőoktatási intézmény székhelye szerint illetékes szakmai kamara támogató véleményét,
c)
azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel a felsőoktatási intézmény a felsőoktatási
szakképzés indításakor együttműködési megállapodást köt, és
d)
a felsőoktatási szakképzés indítását jóváhagyó szenátusi döntésnek a felsőoktatási intézmény vezetője vagy
az általa megbízott személy által aláírt kivonatát.
(5) A Hivatal a döntése előtt beszerzi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét. A felsőoktatási
szakképzés a Hivatal által történő nyilvántartásba vételi határozatának jogerőre emelkedését követően indítható.
(6) A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területhez tartozó felsőoktatási szakképzés esetén a (4) bekezdés
b) pontját nem kell alkalmazni.

22. §

(1) Szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vételét a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezheti.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeit, és
b)
a szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeiről hozott szenátusi döntésnek a felsőoktatási
intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy által aláírt kivonatát.
(3) A Hivatal a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet
2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, a pedagógusszakvizsgává minősítésről szóló döntés vonatkozásában kikéri a pedagógus-továbbképzés rendszere működésének
véleményezésére jogosult szakértői testület véleményét.
(4) A Hivatal az alap- vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményének közzétételét követően,
hivatalból indult eljárás keretében nyilvántartásba veszi az alap- vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti
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követelményeiben meghatározott, önálló szakképzettséget eredményező szakirány második, illetve további
szakirányként történő elvégzését biztosító szakirányú továbbképzést.
Szakirányú továbbképzés indítása akkor kezdeményezhető, ha a képzés képzési és kimeneti követelményeit
a Hivatal nyilvántartásba vette.
A felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetni kívánt szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba
vétele a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig, a szeptemberben
induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig kezdeményezhető.
A szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vételi kérelméhez mellékelni kell:
a)
a szakirányú továbbképzés indításáról hozott szenátusi döntésnek a felsőoktatási intézmény vezetője vagy
az általa megbízott személy által aláírt kivonatát, valamint
b)
a (4) bekezdésben meghatározott szakirányú továbbképzés esetében az alap- vagy mesterképzés második
vagy további szakirányt tartalmazó tantervét.
A Hivatal a nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeit a nyilvántartásba
vétellel egyidejűleg elérhetővé teszi a FIR-ben.
Szakirányú továbbképzés akkor indítható, ha annak indítását a Hivatal nyilvántartásba vette, és ezt követően
a felsőoktatási intézmény a szakirányú továbbképzési szak tantervét a honlapján közzétette.

10. A felsőoktatási tevékenység ellenőrzése
23. §

(1) Az Nftv. 65–66. §-a alapján a miniszter által elrendelt törvényességi ellenőrzés lefolytatása során a Hivatal
vizsgálja különösen a jogszabályi rendelkezések megtartását, az ellenőrzéssel érintett tevékenységgel összefüggő
dokumentumokban – a nem állami felsőoktatási intézmények esetében a működési engedélyben – foglaltakkal
kapcsolatos kötelezettségek megtartását.
(2) A miniszteri törvényességi ellenőrzés keretében végzett ellenőrzés befejezésekor a Hivatal jelentést készít.
A jelentést megküldi az ellenőrzött részére, aki arra a kézhezvételtől számított harminc napon belül észrevételt
tehet. A Hivatal a jelentést, az ellenőrzött által tett észrevételt és az azzal kapcsolatos álláspontját a határidő lejártát
követő harmincadik napig megküldi a miniszternek.
(3) A miniszter az eljárást lezáró döntését megküldi az ellenőrzött és a Hivatal részére.
(4) Az Nftv. 65–66. §-a szerinti törvényességi ellenőrzés ügyintézési határideje, a Hivatal eljárását is beleértve, százötven
nap, amely egy alkalommal hatvan nappal meghosszabbítható.

24. §

(1) A Hivatal az Nftv. 68. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági ellenőrzés során vizsgálja különösen
az intézményi dokumentumokban, a működési engedélyben foglaltak megtartását, a felsőoktatási intézmény
tanulmányi adminisztrációs tevékenységének jogszerűségét, valamint a FIR-be való adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítését.
(2) Az Nftv. 68. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági ellenőrzés ügyintézési határideje kilencven nap, amely egy
alkalommal hatvan nappal meghosszabbítható.

11. A felsőoktatási információs rendszer
25. §

(1) A FIR intézményi nyilvántartása, személyi nyilvántartása és felsőoktatási felvételi alkalmazása az Nftv. 3. melléklet
II. és III. alcímében meghatározott személyes adatokat, valamint az e rendelet 6. mellékletében meghatározott
további adatokat tartalmazza. A FIR ágazati vezetői információs alkalmazása (a továbbiakban: AVIR) és a FIR
pályakövetési alkalmazása (a továbbiakban: DPR) a miniszter által meghatározott személyes adatnak nem minősülő
adatokat tartalmazza.
(2) A DPR esetében a kötelező intézményi adatszolgáltatás a jogviszonyban álló hallgatók, valamint az egy, három és
öt éve abszolutóriumot szerzettek körében egységes módszertannal és kérdőívvel végrehajtott önkéntes online
kérdőíves vizsgálat alapján történik.
(3) A DPR esetében – a (2) bekezdésben meghatározott kereteken belül – az adatszolgáltatás pontos meghatározását,
határidejét, gyakoriságát, módját, valamint az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó módszertani leírást és kérdőívet
a miniszter közzéteszi az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján.
(4) A pályakövetési vizsgálatok eredményeit legalább évente rövidített összefoglaló és teljes tanulmány formájában
a felsőoktatási intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.

4628

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

(5) A FIR felsőoktatási felvételi alkalmazása tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet
további szabályokat állapíthat meg.
(6) A FIR-be adatot közöl:
a)
a felsőoktatási intézményi nyilvántartás tekintetében a Hivatal, a fenntartó, a felsőoktatási intézmény és
a diákotthon;
b)
az alkalmazottak személyi nyilvántartása tekintetében a felsőoktatási intézmény;
c)
a hallgatói, doktorjelölti személyi nyilvántartás tekintetében a felsőoktatási intézmény;
d)
az (1) bekezdés szerinti további adatok tekintetében a 6. mellékletben meghatározott szerv, személy;
e)
a felsőoktatási felvételi alkalmazás tekintetében a felvételre jelentkező, a Hivatal és a felsőoktatási intézmény;
f)
az AVIR tekintetében a Hivatal, a felsőoktatási intézmény, egyéb államigazgatási szervek;
g)
a DPR tekintetében a Hivatal, a felsőoktatási intézmény, egyéb államigazgatási szervek.
(7) A (6) bekezdés b) és c) pontja tekintetében az adatszolgáltatás a felsőoktatási intézmény által üzemeltetett
elektronikus nyilvántartó rendszerből, a (6) bekezdés a) és d)–g) pontja tekintetében a Hivatal által meghatározott
módon történik.
(8) A FIR elektronikus nyilvántartást a Hivatal adatkezelőként működteti.
(9) A FIR részére közölt elektronikus adat hitelesítése a (6) bekezdés b) és c) pontja tekintetében legalább fokozott
biztonságú, névhez kötött azonosítási szintű elektronikus aláírással történik.
(10) A felsőoktatási intézménynek a működés megkezdése időpontjától számított harminc napon belül be kell
jelentkeznie a FIR-be. A felsőoktatási intézmény vezetője meghatalmazza azt a személyt, aki a FIR tekintetében
a Hivatallal kapcsolatot tart, és az intézményi adatszolgáltatást elektronikus aláírással hitelesíti. A kapcsolattartó
adatait és meghatalmazását a Hivatal részére tizenöt napon belül meg kell küldeni. A Hivatal az adatokat
– a (9) bekezdés szerinti hitelesítés ellenőrzése érdekében – nyilvántartja.
26. §

(1) A FIR működéséhez szükséges informatikai rendszert úgy kell működtetni, hogy
a)
a FIR alrendszerei és alkalmazásai technikailag képesek legyenek kapcsolódni más információs
rendszerekhez;
b)
azon felsőoktatási intézmény számára, amellyel a hallgató, a doktorjelölt, az oktató, a kutató, a tanár
jogviszonyban áll vagy állt, a FIR útján a FIR-ben tárolt és az adott felsőoktatási intézmény által közölt
személyes adatok elektronikus formában hozzáférhetők legyenek;
c)
a FIR útján a felsőoktatási intézményekkel, a képzési rendszerükkel összefüggő és a FIR-ben tárolt intézményi
és egyéb statisztikai adatok, információk elektronikus formában hozzáférhetők legyenek a felsőoktatási
intézmények és fenntartóik, a felsőoktatás működésében érdekelt szervezetek, a felsőoktatás irányításában
közreműködők, az oktatók, a kutatók, a tanárok és a hallgatók, a felsőoktatásba jelentkezők, a szakmai és
érdek-képviseleti szervezetek számára;
d)
a FIR a Hivatal által meghatározott szakmai specifikáció szerint biztosítani tudja
da)
az intézményi nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatok,
db)
a személyi nyilvántartással kapcsolatos feladatok,
dc)
az oktatási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok,
dd)
a felsőoktatási statisztikai adatközlési feladatok,
de)
a felsőoktatási felvételi alkalmazással kapcsolatos feladatok, és
df )
az AVIR és a DPR alkalmazással kapcsolatos feladatok
ellátását;
e)
a FIR biztosítani tudja a miniszter számára a jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásaival kapcsolatos
feladatai ellátását.
(2) A FIR működésével összefüggésben, a Hivatal a hatósági feladataihoz kapcsolódóan biztosítja
a)
a felsőoktatási intézmények számára azokat a szakmai specifikációkat, amelyek alapján a felsőoktatási
intézmények fel tudják készíteni az általuk üzemeltetett nyilvántartó rendszereket az adatszolgáltatásra;
b)
az adatok szolgáltatásához és az adatszolgáltatás hitelesítéséhez szükséges technikai feltételek szakmai
specifikációját;
c)
a FIR létrejöttéhez, működéséhez szükséges infokommunikációs rendszerek, programok üzemeltetését;
d)
a FIR működésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezését;
e)
a FIR-ben kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságát, valamint az érintett
számára a személyes adataiba való betekintést, a felsőoktatási intézmények és fenntartóik, a felsőoktatás
működésében érdekelt szervezetek, a felsőoktatás irányításában közreműködők, az oktatók, a kutatók,
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a tanárok, a hallgatók, a doktorjelöltek, a felsőoktatásba jelentkezők, a szakmai és érdekképviseleti
szervezetek és egyéb jogosultak tájékoztatását.
(3) A FIR-ből adatok, elemzések – a jogszabályban megállapított állami feladat ellátásához szükséges adatokat kivéve –
az adatok előállításával és közlésével kapcsolatban felmerült, a Hivatalnak megtérített költségek megfizetése esetén
kérhetők.
27. §

(1) A Hivatal a felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételét követően a létrejövő új felsőoktatási intézménynek
a 7. melléklet szerint képzett új, egyedi intézményi azonosító számot ad.
(2) A Hivatal a felsőoktatási intézmény megszűnésekor, átalakulásakor a megszűnt felsőoktatási intézmény intézményi
azonosító számát bevonja. A bevont intézményi azonosító szám újra nem adható ki. A Hivatal a megszűnt
felsőoktatási intézmény adatait a nyilvános felsőoktatási intézményi nyilvántartásból törli a megszűnés, illetve
az esetleges jogutódlás tényének rögzítése mellett. Az adatbázisban a törölt adatoknak visszakereshetőknek kell
maradniuk.
(3) A felsőoktatási intézményi nyilvántartásban nyilvántartott intézményre vonatkozóan a Hivatal adategyeztetést
rendelhet el, amelynek célja a nyilvántartásban szereplő adatok és okiratok valódiságának megállapítása.

28. §

(1) A felsőoktatási intézmény a hallgatói, doktorjelölti jogviszony létrejöttétől számított tizenöt napon belül bejelenti
a hallgató, doktorjelölt személyes adatait, a hallgatói, doktorjelölti jogviszony adatait a FIR-be.
(2) A felsőoktatási intézmény a hallgatónak, doktorjelöltnek a FIR-ben nyilvántartott személyes és jogviszony adataiban
bekövetkezett változását – a felsőoktatási intézmény által üzemeltetett nyilvántartó rendszerben történt átvezetést
követő tizenöt napon belül – bejelenti a FIR-be.
(3) Ha a felvételt nyert jelentkező képzési adataiban (így különösen: szak, munkarend, nyelv, képzési hely,
költségviselési forma) a beiratkozási időszakban változás történik, a felsőoktatási intézmény a FIR-be először
a besorolási döntés szerinti képzési adatokat, majd a változást jelenti be.
(4) Ha a felsőoktatási intézmény a fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét az Nftv. 47. § (4) bekezdése szerint
megnövelte, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be.
(5) A hallgatói, doktorjelölti jogviszony megszűnésének adatait a felsőoktatási intézmény a megszűnést követő tizenöt
napon belül bejelenti a FIR-be. Ha a hallgató, doktorjelölt nem létesít újabb hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt,
az Nftv.-ben meghatározott határidő lejártával a hallgató, doktorjelölt adatait törölni kell a FIR-ből.
(6) A felsőoktatási intézmény a kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók adatait, azok változását, a tagsági
jogviszony létrejöttét, megszűnését, illetve e hallgatók tagsági adataiban bekövetkezett változásokat követő tizenöt
napon belül bejelenti a FIR-be.
(7) A diákotthoni tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók adatairól a felsőoktatási intézmény a (6) bekezdés szerint
tesz bejelentést a FIR-be.

29. §

(1) A felsőoktatási intézmény az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatott személyes adatait és
a foglalkoztatotti jogviszony adatait – jogviszonyának létrejöttétől számított tizenöt napon belül – bejelenti a FIR-be.
(2) A felsőoktatási intézmény az oktatónak, kutatónak, tanárnak a FIR-ben nyilvántartott személyes és jogviszony
adataiban bekövetkezett változását a felsőoktatási intézmény által üzemeltetett nyilvántartó rendszerben történt
átvezetést követő tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be.
(3) Ha az oktató, kutató, tanár foglalkoztatása megszűnik, a felsőoktatási intézmény a jogviszony megszűnésének
adatait a megszűnést követő tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be. Ha az oktató, kutató, tanár másik felsőoktatási
intézménnyel jogviszonyt nem létesít, a rá vonatkozó adatokat az Nftv.-ben meghatározott határidő elteltével törli
a FIR-ből.

30. §		
A felsőoktatási intézmény a felsőfokú tanulmányok lezárását követően kiadott bizonyítványok, oklevelek,
oklevélmellékletek, valamint az odaítélt doktori fokozatok adatait, legkésőbb azok kiállítástól számított tizenöt
napon belül bejelenti a FIR-be.
31. §

(1) A Hivatal a FIR-ben tartja nyilván az államilag támogatott és az állami (rész)ösztöndíjas formában eltöltött
tanulmányi időt.
(2) A Hivatal a FIR útján félévre vonatkozóan tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket a hallgatóik által igénybe vett
államilag támogatott, illetve állami (rész)ösztöndíjas félévek számáról. A felsőoktatási intézmény – jogszabályban
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meghatározott esetben – intézkedik a hallgató államilag támogatott, illetve állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási
formáról történő átsorolásáról.
(3) A felsőoktatási intézmény a (2) bekezdés szerinti átsorolásról szóló döntés jogerőre emelkedését követő tizenöt
napon belül bejelenti a FIR-be a hallgató átsorolásával kapcsolatos adatokat.

12. Hallgatói azonosító szám
32. §

(1) Annak a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek, aki nem rendelkezik tanulói vagy
hallgatói azonosító számmal, a Hivatal a FIR-be való bejelentéstől számított tizenöt napon belül hallgatói azonosító
számot hoz létre, amelyről a felsőoktatási intézményt a FIR-en keresztül értesíti.
(2) Annak a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt létesítő személynek, aki rendelkezik tanulói vagy hallgatói azonosító
számmal, újabb azonosító szám nem adható ki. Aki rendelkezik tanulói azonosító számmal, annak a hallgatói
azonosító száma megegyezik a tanulói azonosító számával.
(3) Ha a felsőoktatási intézmény azonosító szám nélkül jelenti be a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt, de az adott
személy a központi nyilvántartásban már rendelkezik tanulói vagy hallgatói azonosító számmal, a Hivatal a FIR-en
keresztül tizenöt napon belül értesíti a felsőoktatási intézményt az érvényes azonosító számról. Ha a hallgatónak,
doktorjelöltnek a központi nyilvántartásban átmenetileg több különböző azonosító száma is van, akkor a Hivatal
a FIR-en keresztül kijelöli a továbbiakban érvényes hallgatói azonosító számot, amelyen nyilvántartja a hallgatót,
doktorjelöltet.
(4) A felsőoktatási intézmény az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerén (a továbbiakban: TR) keresztül
biztosítja a hallgató, doktorjelölt számára a hallgatói azonosító száma megismerését.
(5) Ha a hallgató, doktorjelölt azonosító száma változik a FIR-ben, a hallgató, doktorjelölt törzslapján fel kell tüntetni
a változás időpontját, valamint a továbbiakban érvényes hallgatói azonosító és valamennyi korábbi azonosító
számát is. A változás előtt keletkezett és lezárt iratokon nem kell átvezetni az új hallgatói azonosító számot.
A változás után keletkezett, illetve a változást követően továbbvezetett iratokon már az új azonosító számot kell
szerepeltetni. A hallgatói azonosító szám változásáról a felsőoktatási intézménynek a TR-en keresztül haladéktalanul
tájékoztatnia kell a hallgatót, doktorjelöltet.
(6) Annak a volt hallgatónak, doktorjelöltnek a kérelmére, aki már nem áll jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel,
a Hivatal a hallgatói azonosító számról igazolást állít ki az Nftv. 3. melléklet III. alcím 4. pontjában szabályozott
nyilvántartási időn belül. A kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét és
idejét, anyja születési nevét. Ha adataiban a hallgatói, doktorjelölti jogviszonya megszűnése óta változás állt
be, a jogviszony megszűnésének időpontja szerinti adatokat is meg kell adnia. Az igazolás kiállításáért igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(7) A hallgatói azonosító számot a 8. mellékletben meghatározottak szerint kell képezni.

13. Oktatói azonosító szám
33. §

(1) Az oktatói, kutatói, tanári jogviszonyt első alkalommal létesítő oktatónak, kutatónak, tanárnak (e §-ban
a továbbiakban együtt: oktató) a Hivatal a FIR-be való bejelentéstől számított tizenöt napon belül oktatói azonosító
számot képez, és erről a felsőoktatási intézményt a FIR-en keresztül értesíti.
(2) Ha a felsőoktatási intézmény azonosító szám nélkül jelenti be az oktató alkalmazását, de az adott személy
a központi nyilvántartásban már rendelkezik oktatói azonosító számmal, a Hivatal a FIR-en keresztül tizenöt napon
belül értesíti az érintett felsőoktatási intézményt az érvényes azonosító számról. Ugyanannak a személynek újabb
oktatói azonosító szám nem adható ki. Ha az oktatónak a központi nyilvántartásban átmenetileg több különböző
azonosító száma is van, akkor a Hivatal a FIR-en keresztül kijelöli az érvényes oktatói azonosító számot, amelyen
a továbbiakban nyilvántartja az oktatót.
(3) A felsőoktatási intézmény a TR-ben biztosítja az oktató számára az oktatói azonosító számának megismerését.
(4) Ha az oktató azonosító száma változik a FIR-ben, a felsőoktatási intézmény alkalmazotti nyilvántartásába és a TR-be
be kell jegyezni a változás időpontját, valamint a továbbiakban érvényes oktatói azonosító és a korábbi azonosító
számát is.
(5) Annak a volt oktatónak a kérelmére, aki már nem áll foglalkoztatotti jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel,
a Hivatal az oktatói azonosító számról igazolást állít ki az Nftv. 3. melléklet III. alcím 3. pontjában meghatározott
nyilvántartási időn belül. A kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét és idejét,
anyja születési nevét. Ha az adataiban a foglalkoztatotti jogviszonya megszűnése óta változás állt be, a jogviszony

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

4631

megszűnésének időpontja szerinti adatokat is meg kell adnia. Az igazolás kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni.
(6) Az oktatói azonosító számot a 8. mellékletben meghatározottak szerint kell képezni.

14. Elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszer, a felsőoktatási intézmények által kezelt iratok
34. §

35. §

(1) A felsőoktatási intézmény az Nftv. 3. melléklet I/B. alcímében, valamint e rendelet 60. §-ában meghatározott adatok
nyilvántartási feladatainak ellátása érdekében TR-t működtet, és felel a nyilvántartott adatok biztonságáért. A TR-rel
– különösen annak működésével, az adatvédelemmel, a rendszerhez való hozzáféréssel, a bejegyzések rögzítésével,
az adatok mentésével és az ezekhez kapcsolódó eljárási rendekkel – kapcsolatos szabályokat a felsőoktatási
intézmény szabályzatában határozza meg.
(2) A felsőoktatási intézmény biztosítja a hallgatók számára a TR-ben róluk nyilvántartott személyes és tanulmányi
adatokhoz való folyamatos hozzáférést.
(3) A felsőoktatási intézmény a nyilvántartott adatokat hitelesített iratként állítja elő és tárolja.
(4) A papír alapú irat hitelesítése a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott személy aláírásával,
a felsőoktatási intézmény bélyegzőjének lenyomatával, valamint keltezéssel, az elektronikus irat hitelesítése
időbélyegzővel és a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott személy elektronikus aláírásával történő
ellátásával történik.
(5) A felsőoktatási intézménynek a hitelesített iratokat biztonságos helyen kell tárolnia oly módon, hogy ahhoz csak
a felsőoktatási intézmény szabályzatában jogosultként megjelölt személyek férjenek hozzá.
(6) A hallgatói jogviszony fennállása alatt ki nem adott oklevél és oklevélmelléklet első kiadásának ingyenessége
megilleti a volt hallgatót is.
(7) A 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon irat esetében, ahol az irat átadását átadás-átvételi dokumentumon
kell igazolni, az átadás-átvételt igazoló dokumentum tartalmazza
a)
a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát,
b)
az átadásra kerülő okirat nevét,
c)
a hallgató nevét, azonosító számát,
d)
a törzslap sorszámát,
e)
a formanyomtatvány sorszámát,
f)
az intézményi sorszámot,
g)
az átvétel időpontját, és
h)
az átvevő nevét és aláírását.
(8) Ha az átvétel során a (9) bekezdés szerinti képviselő jár el, a képviselő képviseletre jogosító okiratának intézmény
által hitelesített másolatát az átadás-átvételi dokumentumhoz kell csatolni. Az átadás-átvételi dokumentum
több irat átadását is tartalmazhatja. Ha az irat átadása nem személyesen történik, akkor azt az arra jogosult
részére postai úton, az átvételt igazolható módon kell megküldeni. Ebben az esetben a küldemény átvételének
igazolására szolgáló dokumentumot csatolni kell az átadás-átvételt igazoló dokumentumhoz. Az átadás-átvételi
dokumentumot a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon őrzi.
(9) A felvett jelentkező helyett, illetve a hallgató vagy volt hallgató helyett a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvényben meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással
rendelkező képviselője, vagy törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: képviselő) is eljárhat.
(10) A felsőoktatási intézmény a kötelezően kezelt iratokon kívüli, a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb iratokról
a szabályzatában rendelkezik.
(1) A felsőoktatási intézmények által kötelezően kezelt iratok:
1.
törzslap, törzslap-kivonat;
2.
doktorjelölti törzslap;
3.
beiratkozási lap;
4.
doktorjelölti regisztrációs lap;
5.
jogviszony-igazolás;
6.
leckekönyv, teljesítési lap;
7.
kreditigazolás;
8.
vizsgalap;
9.
záróvizsga-jegyzőkönyv;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

doktori szigorlati jegyzőkönyv;
doktori védési jegyzőkönyv;
az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti oktatói nyilatkozat;
végbizonyítvány (abszolutórium);
végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról szóló igazolás;
a záróvizsga sikeres teljesítéséről (nyelvi követelmények teljesítésének hiánya miatt ki nem adható oklevélről)
szóló igazolás;
16.
az oklevél kiállításáról szóló igazolás;
17.
oklevél;
18.
oklevélmelléklet;
19.
tanítói műveltségterületi igazolás.
(2) Az (1) bekezdés 5., 7., 12–19. pont szerinti formanyomtatványok magyar nyelvű szövegét – a doktori oklevél
kivételével – a 9. melléklet tartalmazza.
36. §

(1) A törzslap a hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására szolgál a törzslapban megjelölt hallgatói
jogviszonyhoz kapcsolódóan.
(2) A papír alapon vagy elektronikusan előállított és hitelesített hallgatói törzslap a TR-ben nyilvántartott adatokból
az alábbiakat tartalmazza:
1.
a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát, a székhely, illetve a telephely címét, a hallgató
nevét, hallgatói azonosító számát és a törzslap sorszámát, valamint a papír alapú törzslap esetén a részét
képező oldalak sorszámát és funkcióját összesítő felsorolást;
2.
a hallgató személyes adatait (születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága,
bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus
levélcíme, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén
való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése,
száma);
3.
a leckekönyv-nyomtatvány sorszámát és a diákigazolvány sorszámát;
4.
a törzslaphoz kapcsolódó hallgatói jogviszony adatait (keletkezésének és megszűnésének időpontja, típusa);
5.
a hallgató képzésének adatait képzésenként (a képzés neve, szintje, munkarendje, nyelve, a képzési
és kimeneti követelmények szerinti képzési ideje, telephelye, a képzés megkezdésének időpontja és
létrejöttének módja, a határozat száma, a képzés befejezésének időpontja és módja), a képzés – több
képzés esetén a képzések – bemeneti feltételeként meghatározott okiratok adatait (az okirat megnevezése,
kibocsátó intézmény neve, az okirat száma, kiállításának időpontja), átvétel esetén az átadás adatait
(az átadó felsőoktatási intézmény neve, azonosító száma, az átadó intézményben folytatott képzés neve,
szintje, munkarendje, nyelve, helye, finanszírozási formája);
6.
a képzési időszakra vonatkozó összefoglaló adatokat (a képzési időszak megnevezése, a képzések neve,
finanszírozási formája, státusza, a támogatott félév sorszáma, az adott képzési időszakban felvett és
megszerzett kreditek száma, elismert kreditek száma, az összes kredit száma, a súlyozott tanulmányi átlag);
7.
képzési időszakonként a felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait (neve, kódja, az oktató neve,
a kreditértéke, a számonkérés módja, heti vagy féléves óraszáma, a foglalkozás típusa, a követelmények
teljesítésének értékelése, időpontja, az értékelő oktató neve), a képzési időszak lezárásának adatait
képzésenként (a lezárás dátuma, a felvett kredit, a teljesített kredit, a (halmozott) súlyozott tanulmányi átlag,
a kreditindex, korrigált kreditindex, összesített korrigált kreditindex);
8.
saját vagy más felsőoktatási intézményben korábban folytatott tanulmányok alapján teljesítettnek elismert
tantervi követelményeket képzésenként, képzési időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kódja,
kreditértéke, a kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma);
9.
saját vagy más felsőoktatási intézményben folytatott párhuzamos vagy vendéghallgatói tanulmányok
alapján teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként, képzési időszakonként (a tantervi
követelmény megnevezése, kódja, kreditértéke, értékelése, a kreditátviteli bizottság döntésének száma és
dátuma);
10.
külföldi felsőoktatási intézményben folytatott résztanulmányok alapján teljesítettnek elismert tantervi
követelmények adatait képzésenként, képzési időszakonként (a keretprogram jellemzője, a képzés neve,
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a külföldi intézmény neve, a tantervi követelmény megnevezése, kreditértéke, kódja, átszámított értékelése,
a kreditátviteli bizottság döntésének száma és dátuma),
11.
munka- és egyéb tapasztalatok alapján teljesítettnek elismert tantervi követelményeket képzésenként
képzési időszakonként (a tantervi követelmény megnevezése, kreditértéke, a kreditátviteli bizottság
döntésének száma és dátuma);
12.
a hallgatót érintő döntéseket képzésenként (típusa, száma és dátuma, rövid leírása);
13.
a szakmai gyakorlat teljesítésével kapcsolatos adatokat képzésenként (megnevezése, értékelése, kreditértéke,
a szakmai gyakorlóhely neve, a gyakorlat időtartama, a gyakorlatvezetők neve, a teljesítés elfogadásának
időpontja, az elfogadó neve, beosztása);
14.
a végbizonyítvány (abszolutórium) adatait;
15.
a szakdolgozat, diplomamunka adatait (témaköre, címe, a képzés neve, a benyújtás dátuma, a témavezető
és a bíráló neve, értékelése, továbbá ha nincs záróvizsga részeként védés, akkor a szakdolgozat végső
értékelése, az értékelést adó neve, beosztása, az értékelés dátuma);
16.
a záróvizsga adatait (a képzés neve, a vizsga részei és azok időpontjai, részeredményei, a végső értékelés,
a bizottság elnökének és tagjainak neve, oktatói azonosítója);
17.
az oklevél adatait (a formanyomtatvány sorszáma, az oklevél intézményi sorszáma, a képzés neve,
a megszerzett végzettségi szint és szakképzettség neve, a kiállítás időpontja, az aláíró neve, beosztása);
18.
az oklevélmelléklet adatait (a formanyomtatvány sorszáma, a kiállítás időpontja, az aláíró neve, beosztása);
19.
az idegennyelvi követelmények teljesítésére vonatkozó adatok (a nyelv megnevezése, a követelmények
teljesítésének módja, a nyelvvizsga szintje, fajtája, típusa, a bizonyítvány száma, a kiállító intézmény neve,
a kiállítás dátuma, az okirat benyújtásának időpontja; felmentés esetén a felmentés oka, a határozat száma és
dátuma, részleges felmentés esetén a felmentett rész megjelölése is);
20.
a fegyelmi és kártérítési adatokat;
21.
a fogyatékossággal kapcsolatos adatokat (típusa, a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság neve, címe,
a szakvélemény kelte, bemutatásának időpontja);
22.
a hallgatói balesetre vonatkozó adatokat;
23.
a törzslap hitelesítését.
A felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről az adott hallgatói jogviszonyához kapcsolódóan – minden
jogviszony típus esetén – egy törzslap vezethető. A hallgatói jogviszony megszűnése után, újabb jogviszony
létesítésekor új törzslapot kell nyitni.
A törzslapok sorszámozásáról a felsőoktatási intézmény szabályzatában rendelkezik azzal, hogy a törzslapok egyedi
sorszámozását biztosítani kell.
A papír alapú törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét és intézményi azonosítóját,
a hallgató nevét és hallgatói azonosító számát, a törzslap sorszámát.
A törzslapot a hallgatói jogviszony megszűnését követő három hónapon belül kell hitelesíteni.
A lezárt és hitelesített törzslapot ki kell egészíteni és újra kell hitelesíteni akkor, ha
a)
a hallgatói jogviszony megszűnését követően kerül sor a szakdolgozat, diplomamunka, a záróvizsga, a nyelvi
követelmény teljesítésére, illetve az oklevél, oklevélmelléklet kiállítására,
b)
a törzslapban nyilvántartott adatokban módosítás szükséges hiba javítása vagy adatváltozás átvezetése
miatt,
c)
az oklevél javítására, másodlat kiadására vagy az oklevél érvénytelenítésére kerül sor.
A felsőoktatási intézmény a törzslap részeit a törzslaptól külön a szabályzatában meghatározott módon is tárolhatja
azzal, hogy a törzslapon szerepeltetni kell a tárolt részek fellelhetőségét.
A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló nyilvántartás, illetve iratok és adatok alapján –
póttörzslapot kell kiállítani.
A felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony megszűnésekor papír alapú hitelesített törzslap-kivonatot ad ki
a)
hivatalból a tanulmányát végbizonyítvány (abszolutórium) nélkül befejező hallgató részére,
b)
kérelemre a végbizonyítványt szerzett, de tanulmányát oklevél megszerzése nélkül befejező hallgató részére,
c)
kérelemre a szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett hallgató részére.
Azon hallgató részére, akinek a felsőoktatási intézmény leckekönyvet ad ki, hitelesített törzslap-kivonatot nem kell
kiadni.
A törzslap-kivonat legalább a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát, a székhely, illetve
a telephely címét, a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát és a törzslap sorszámát, valamint a (2) bekezdés
2., 4–14. és 23. pontjában meghatározott adatokat tartalmazza.
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(13) A (10) bekezdés a) pontja szerint kiadott törzslap-kivonat átadását a törzslapra rá kell vezetni. Az irat átadását
átadás-átvételi dokumentumon kell igazolni.
37. §

(1) A felsőoktatási intézmény a doktorjelölti jogviszony létesítésekor a doktorjelöltről doktorjelölti törzslapot állít ki.
(2) A doktorjelölti törzslap esetében, figyelembe véve a doktorjelöltre vonatkozó, jogszabályban meghatározott eltérő
sajátosságokat, a 36. § rendelkezéseit az e §-ban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A doktorjelölti törzslap az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát, székhely, illetve telephely címét, a doktorjelölt
nevét, hallgatói azonosító számát és a törzslap sorszámát, valamint papír alapú törzslap esetén a részét
képező oldalak sorszámát és funkcióját összesítő felsorolást;
b)
a doktorjelölt személyes adatait (születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje,
állampolgársága, bejelentett lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, értesítési címe és telefonszáma,
elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme
és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma);
c)
a doktorjelölti jogviszony adatait (keletkezésének és megszűnésének időpontja);
d)
a doktorjelölt korábbi doktori képzéseinek adatait (a felsőoktatási intézmény neve, intézményi azonosító
száma, a program megnevezése);
e)
a doktori fokozat megszerzése feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatokat (a doktori szigorlat időpontja,
eredménye, a doktori védés időpontja, eredménye);
f)
az odaítélt doktori fokozat megnevezését;
g)
fogyatékossággal kapcsolatos adatokat (típusa, a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság neve, címe,
a szakvélemény kelte, bemutatásának időpontja);
h)
a doktorjelölti jogok és kötelezettségek tárgyában hozott határozatok adatait (típusa, időpontja, a határozat
száma, rövid leírása);
i)
fegyelmi és kártérítési adatokat;
j)
a doktorjelölti törzslap hitelesítését.
(4) A törzslapot a doktorjelölti jogviszony megszűnését követően kell hitelesíteni.
(5) A felsőoktatási intézmény a doktorjelölti jogviszony megszűnésekor papír alapú hitelesített törzslap-kivonatot ad ki
a doktorjelölt kérelmére, amely tartalmában megegyezik a törzslapban szereplő adatokkal.

38. §

(1) A beiratkozásra a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával kerül sor.
(2) A beiratkozási lap lehet:
a)
a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilvántartott adatokból előállított papír alapú irat,
b)
a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilvántartott adatokból előállított elektronikus irat vagy
c)
papír alapú formanyomtatvány.
(3) A beiratkozási lap tartalmazza:
a)
a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát,
b)
az aktuális tanév-félév megnevezését,
c)
a hallgató Nftv. 3. melléklet I/B. alcím 1. pont b) pont ba) alpontjában meghatározott adatait, hallgatói
azonosító számát,
d)
a megkezdett szak megnevezését, szintjét, munkarendjét, nyelvét, finanszírozási formáját, a képzés helyét,
e)
a hallgatói jogviszony típusát,
f)
a hallgató adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
g)
a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező esetében a jelentkezőnek
a 9. melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy megismerte és vállalja a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésnek az Nftv.-ben rögzített feltételeit,
h)
a hallgató nyilatkozatát az intézményi tájékoztató megismeréséről,
i)
az intézményi szabályzatban meghatározott további adatokat a hallgatói jogokkal, illetve kötelezettségekkel
kapcsolatban,
j)
a beiratkozási lap kitöltésének és hitelesítésének dátumát, a hallgató vagy képviselője aláírását, és
k)
a 34. § (4) bekezdés szerinti hitelesítést.
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(4) A beiratkozási lap mellékletei:
a)
a felvételi eljárás során a felvétel feltételeként benyújtott okirat(ok) másolata, amelyet az eredeti okirattal való
összevetés után a felsőoktatási intézmény hitelesítéssel lát el,
b)
a felsőoktatási intézmény és az önköltséges hallgató között létrejött képzési szerződés egy eredeti, minden
fél által aláírt példánya,
c)
a felsőoktatási intézmény által kért egyéb nyilatkozatok, és
d)
a képviselő útján beiratkozott hallgató esetén a képviselőnek a képviseletre jogosító okiratának intézmény
által hitelesített másolata.
(5) Ha a beiratkozási lap adatai alapján nincs akadálya a jogviszony létesítésének, a felsőoktatási intézmény
szabályzatában meghatározott időben hitelesíti a beiratkozási lapot. A beiratkozás a beiratkozási lap hitelesítésével
valósul meg.
(6) A beiratkozási lap a törzslap melléklete.
(7) A (3) bekezdés g) pont, a (4) bekezdés b) és c) pont szerinti dokumentum a beiratkozás időpontjához képest későbbi
időpontban is keletkezhet, ebben az esetben azt a beiratkozási laphoz kell csatolni.
39. §

(1) A doktorjelölt beiratkozására a doktorjelölti regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával kerül sor.
(2) A doktorjelölti regisztrációs lap lehet:
a)
a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilvántartott adatokból előállított papír alapú irat,
b)
a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilvántartott adatokból előállított elektronikus irat, vagy
c)
papír alapú formanyomtatvány.
(3) A doktorjelölti regisztrációs lap tartalmazza a 38. § (3) bekezdés a)–c), e)–f ) és h)–k) pontjában szabályozott adatok
mellett a doktori téma címét, a témavezető nevét, valamint a doktorjelölt nyilatkozatát a felsőoktatási intézmény
doktori fokozatszerzés feltételeiről és folyamatáról szóló tájékoztatójának megismeréséről.
(4) A felsőoktatási intézmény hitelesíti a doktorjelölti regisztrációs lapot. A doktorjelölti jogviszony a doktori
fokozatszerzési eljárás megindításával jön létre.
(5) A doktorjelölti regisztrációs lap a törzslap melléklete.

40. §

(1) A jogviszony-igazolás tanúsítja a hallgató, a doktorjelölt jogviszonyának fennállását vagy korábbi fennállását.
(2) A jogviszony-igazolást a hallgató, doktorjelölt kérelemére a törzslap alapján a felsőoktatási intézmény
szabályzatában kijelölt szervezeti egység állítja ki.
(3) A jogviszony-igazolást
a)
a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilvántartott adatokból előállított papír alapú iraton, vagy
b)
papír alapú formanyomtatványon
kell kiállítani.
(4) A jogviszony-igazolást a kiadáskor egyedi azonosítóval kell ellátni. Az egyedi azonosító tartalmazza a felsőoktatási
intézmény intézményi azonosító számát, egy nyolc számjegyű, évenként 1-gyel indított, egyesével növekvő
sorszámot és a kiállítás évét.
(5) A jogviszony-igazolás tartalmazza:
a)
a sorszámát,
b)
a felsőoktatási intézmény nevét, címét, intézményi azonosító számát,
c)
a hallgató, doktorjelölt személyes adatait, hallgatói azonosító számát (ennek hiányában a törzslap sorszámát),
d)
a jogviszony kezdetét és a képzési és kimeneti követelmények szerinti végét,
e)
a hallgató jogviszonyának aktív vagy passzív státuszát, illetve a doktorjelölti jogviszonyt az igazoláson
megjelölt tanulmányi félévekben,
f)
a hallgató által folytatott képzés – több képzés esetén a képzések – megnevezését, munkarendjét, nyelvét,
helyét, finanszírozási formáját,
g)
az igazolás kiadásának célját,
h)
egyéb, kérelem szerinti kiegészítést és
i)
a 34. § (4) bekezdése szerinti hitelesítést.
(6) A kiadott jogviszony-igazolások adatait a (4) bekezdés szerinti azonosító alapján nyilván kell tartani.
(7) A hallgatói jogviszony fennállása alatt minden jogviszony-igazolás kiadása ingyenes.

41. §

(1) A felsőoktatási intézménynek a hallgató részére leckekönyvet kell vezetnie, ha az alábbi feltételek együttes
fennállását nem tudja biztosítani:

4636

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

a)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

a hallgató a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon és időben a felsőoktatási
intézménytől értesítést kap az általa felvett, illetve törölt tárgyakról;
b)
a felsőoktatási intézmény a hallgató számára a szóbeli számonkérés esetén – a felsőoktatási intézmény
szabályzatában meghatározott módon és időben – teljesítési lapot biztosít a (2) bekezdés szerinti
tartalommal;
c)
a b) ponttól eltérő számonkérés esetén a felsőoktatási intézmény a hallgató számára a szabályzatában
meghatározott módon és időben értesítést küld a hallgató értékeléséről; valamint
d)
az intézmény által működtetett TR alkalmas arra, hogy a hallgató nyomtatható formában hozzáférjen a saját
képzése 36. § (12) bekezdésében szabályozott törzslap-kivonatának adattartalmához, továbbá biztosítja
a hallgató kérésére a 36. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott adatok ingyenes hitelesítését félévente
egy alkalommal.
A teljesítési lap tartalmazza az adott tanév félévét, a hallgató nevét, a hallgatói azonosító számot, a hallgató által
felvett tantárgy, tantervi egység megnevezését, a vizsga időpontját, a vizsga értékelését, a vizsgáztató oktató nevét,
oktatói azonosító számát és aláírását.
Az egyedi sorszámmal ellátott, papír alapú leckekönyv tartalmazza legalább:
1.
a felsőoktatási intézmény nevét, székhelyét, intézményi azonosító számát;
2.
a hallgató hallgatói azonosító számát, törzskönyvi számát;
3.
a hallgató személyazonosító adatait (neve, születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, anyja
születési neve), a hallgató fényképét, a hallgató aláírását;
4.
a hallgatói jogviszony létrejöttének és megszűnésének adatait;
5.
a hallgató képzésének adatait képzésenként;
6.
a bejelentkezési adatokat képzési időszakonként;
7.
a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyak, tantervi egységek
adatait, hozzárendelt kreditértékeket, értékelések adatait, az értékelő oktatók aláírását;
8.
a képzési időszak lezárásának adatait;
9.
a korábbi tanulmányok, munka- és egyéb tapasztalatok alapján beszámított kreditek adatait;
10.
saját vagy más felsőoktatási intézményben folytatott párhuzamos vagy vendéghallgatói tanulmányok
adatait;
11.
a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatok adatait;
12. az idegennyelvi követelmények teljesítésének adatait;
13. a szakmai gyakorlat adatait és
14. a bejegyzések hitelesítését.
A felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt – a különböző
képzési szinten egyidejűleg folytatott tanulmányok kivételével – egy leckekönyv vezethető.
A 34. § (4) bekezdésében meghatározott hitelesítéssel kell ellátni a leckekönyvben:
a)
a hallgató személyes adatait, a képzési adatokat, valamint a hallgatói jogviszony létrejöttét tartalmazó részt
a leckekönyv megnyitásakor,
b)
a hallgató által az érintett félév vonatkozásában felvett tantárgyak, tantervi egységek adatait az 51. §-ban
megjelölt időpontig,
c)
az érintett félévben felvett tantárgy, tantervi egység követelményeinek teljesítését tartalmazó részt
a számonkérések formája szerint a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott időpontban, és
d)
a képzési időszak lezárását tartalmazó részt az érintett félévben legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját
követő tizedik napig.
A leckekönyv kitöltésére, valamint a már bekerült adatok törlésére, javítására a felsőoktatási intézmény
szabályzatában meghatározott személyek jogosultak. A törlést, javítást hitelesíteni kell.
A félévi követelmények leckekönyvi adatait a félévet követően a felsőoktatási intézmény egyezteti a TR adataival,
eltérés esetén a leckekönyvben foglaltakat kell érvényesnek tekinteni.
Betelt leckekönyv esetén a hallgató részére újabb leckekönyvet kell kiadni úgy, hogy azt az eredeti leckekönyvhöz
szétválaszthatatlanul hozzá kell fűzni, és a leckekönyvekben a hozzájuk rögzített leckekönyvek sorszámát fel kell
tüntetni.
A leckekönyvet a szorgalmi időszakban a felsőoktatási intézmény tárolja, a vizsgaidőszakra – a felsőoktatási
intézmény szabályzatában meghatározottak szerint – a hallgatónak ki kell adni.
A hallgató részére hallgatói jogviszonyának megszűnésekor a leckekönyvet át kell adni. A leckekönyv átadásának
tényét, idejét a törzslapra rá kell vezetni. Az irat átadását átadás-átvételi dokumentumon kell igazolni.
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(11) Ha a felsőoktatási intézmény a hallgatói részére leckekönyvet vezet, a vendéghallgatónak nem lehet külön
leckekönyvet kiállítani, kivéve
a)
ha abban a felsőoktatási intézményben, amelyben a hallgatói jogviszony fennáll, nincs papír alapú
leckekönyv, vagy
b)
a külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező vendéghallgató részére.
(12) A felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony fennállása alatt az elveszett vagy megsemmisült leckekönyv
pótlására a törzslap alapján új leckekönyvet állít ki.
42. §

(1) A vizsgalap tartalmazza
a)
az adott tanév félévének megjelölését,
b)
a tantárgy, tantervi egység megnevezését, kódját,
c)
a vizsga időpontját,
d)
a vizsgáztató oktató nevét,
e)
a vizsgáztató oktató oktatói azonosító számát és aláírását,
f)
a vizsgára jelentkezett hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, és
g)
a vizsga értékelését, a keltezést.
(2) A nem vizsga keretében szerzett értékelésről is vizsgalapot kell kiállítani. A vizsgalapon a vizsgáztató oktató
rögzíti a vizsga értékelését és a vizsgát követően aláírásával haladéktalanul érvényesíti azt. A vizsgalap adatait
a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon és időben kell rögzíteni a TR-ben. Ha a vizsgalapon
szereplő és a TR-ben rögzített értékelés eltér egymástól, a vizsgalap értékelését kell irányadónak tekinteni. Ha
a vizsgalapon és a teljesítési lapon vagy a leckekönyvben szereplő értékelés eltér egymástól, a teljesítési lapon vagy
a leckekönyvben szereplő értékelést kell irányadónak tekinteni.
(3) A záróvizsga jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát,
b)
a szak megnevezését,
c)
a záróvizsga időpontját, részeinek megnevezését, azok értékelését,
d)
a záróvizsga-bizottság tagjainak nevét, oktatói azonosító számát, aláírását,
e)
a szakdolgozat (diplomamunka) címét,
f)
a szakdolgozat (diplomamunka) témavezetőjének és bírálójának nevét, oktatói azonosító számát,
g)
a szakdolgozat (diplomamunka) megvédésének időpontját,
h)
a feltett kérdéseket,
i)
a záróvizsga végső értékelését, minősítését.
(4) A doktori szigorlati jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát,
b)
a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosító számát, korábbi végzettségi szintjét és szakképzettségét,
c)
a témavezető nevét és oktatói azonosító számát,
d)
a megszerzendő fokozat tudományterületét és tudományágát,
e)
a szigorlaton elhangzott kérdéseket és a válaszok minősítését,
f)
a szigorlat minősítését,
g)
a szigorlati bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosító számát és aláírását.
(5) A doktori védési jegyzőkönyv tartalmazza
a)
a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosító számát,
b)
a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosító számát, végzettségét és szakképzettségét,
c)
a megszerzendő fokozat tudományterületét és tudományágát,
d)
az értekezés, alkotás címét,
e)
a témavezető nevét, oktatói azonosító számát,
f)
a nyilvános vita időpontját, helyét és nyelvét,
g)
a bíráló bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosító számát és aláírását,
h)
a hivatalos bírálók véleményét,
i)
a nyilvános vitában feltett kérdések és az elhangzott felszólalások lényegét,
j)
a vitában résztvevők nevét,
k)
a bírálóbizottság véleményét és értékelését.
(6) A záróvizsga jegyzőkönyv, a doktori szigorlati jegyzőkönyv és a doktori védési jegyzőkönyv a törzslap melléklete.
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(7) Az (1) és (3)–(5) bekezdésben meghatározott irat lehet:
a)
a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilvántartott adatokból előállított papír alapú irat, vagy
b)
papír alapú irat.
43. §

(1) A kreditigazolás a felsőoktatási intézmény által kiadott és hitelesített papír alapú irat, amely tartalmazza a hallgató
által teljesített tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. §
(5) bekezdése szerinti döntéshozatal érdekében annak a vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett
és igazolt tudás és más kompetenciák mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény)
meghatározott kompetenciáinak.
(2) A kreditigazolást a hallgató kérésére kell kiadni. A kérelmében a hallgatónak meg kell jelölnie, hogy mely
követelmények teljesítésének igazolását kéri.
(3) A kreditigazolást a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván
kell tartani.

44. §

(1) A felsőoktatási intézmény a teljesítés napján megállapítja, hogy a hallgató adott képzéséhez tartozó
végbizonyítvány kiállításának feltételeit teljesítette, majd a teljesítés napját követő húsz napon belül a teljesítés
napjával a végbizonyítványt kiállítja.
(2) A végbizonyítvány kiállításáról – a kiállítással egyidejűleg – a hallgatót értesíteni kell.
(3) A végbizonyítvány a felsőoktatási intézmény által kiállított és hitelesített papír alapú irat.
(4) A végbizonyítványt a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében
nyilván kell tartani.
(5) A végbizonyítvány a törzslap melléklete.

45. §

(1) A végbizonyítvány kiállításáról szóló igazolást, a záróvizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolást, az oklevélre való
jogosultságról szóló igazolást és a tanítói műveltségterületi igazolást a hallgató kérésére, a törzslap alapján kell
kiállítani.
(2) Az igazolásokat a kiállításkor egyedi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében nyilván
kell tartani.

46. §

(1) A felsőfokú tanulmányok sikeres befejezését és a szakképzettség megszerzését igazoló oklevelet a sikeres záróvizsga
vagy sikeres utolsó záróvizsga-rész (e bekezdésben a továbbiakban együtt: záróvizsga) napjától számított harminc
napon belül kell kiállítani, ha a hallgató előzőleg teljesítette az előírt nyelvvizsga-követelményeket. A nyelvvizsgakövetelmények teljesítését igazoló okirat bemutatása esetén az oklevelet akkor is a záróvizsga szerinti tárgyévben
kell kiállítani, ha a záróvizsga szerinti tárgyévből kevesebb, mint harminc nap van hátra.
(2) Az oklevél-formanyomtatvány a Hivatal által kibocsátott és egyedi nyomtatványsorszámmal ellátott, nyomdai úton
előállított papír alapú biztonsági okmány, amely
a)
két – az egyik a magyar nyelvű, a másik az idegen nyelvű változat kiállítására szolgáló – A4 méretű lapból áll,
amelyeken Magyarország címere nyomdai úton feltüntetésre került, vagy
b)
egy A3 méretű lapból áll, amelyen Magyarország címere nyomdai úton feltüntetésre került.
(3) Az oklevél a törzslap alapján kerül kiállításra.
(4) Az oklevél a 9. mellékletben meghatározott záradékkal látható el. Ha olyan záradék válik szükségessé, amelyet
a 9. melléklet nem tartalmaz, akkor a felsőoktatási intézmény – a Hivatal előzetes egyetértésével – egyedi záradékkal
is elláthatja az oklevelet. A záradék az oklevél elválaszthatatlan részét képezi.
(5) Az oklevelet a kiállításkor egyedi intézményi sorszámmal kell ellátni és az adatait a felsőoktatási intézmény TR-ében
kell nyilvántartani.
(6) Az oklevelet a felsőoktatási intézmény keménytáblás dossziéban adja ki.
(7) Az átadás előtt a felsőoktatási intézmény a kiállított oklevélről hiteles másolatot készít, amely a törzslap melléklete.
(8) Az oklevél átadását a törzslapra rá kell vezetni. Az irat átadását átadás-átvételi dokumentumon kell igazolni.
(9) A doktori oklevél szövegét a felsőoktatási intézmény szabályzatában határozza meg. Ha a felsőoktatási intézmény
nem a Hivatal által kibocsátott oklevél-formanyomtatványt használja, akkor el kell látnia a doktori oklevél biztonsági
formanyomtatvány kibocsátói feladatait.
(10) Magyar és külföldi felsőoktatási intézmények által kiadott közös oklevélnek tartalmaznia kell legalább
a)
a kiállító felsőoktatási intézmények nevét (magyar intézmény esetén a magyar elnevezést),
b)
az oklevél tulajdonosának nevét, születésének országát, helységét és idejét,
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c)
d)
e)

a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a képzés megnevezését,
a kiállítás helyét, idejét,
a felsőoktatási intézmények vezetőinek (továbbáe a megállapodásban meghatározott vezetőknek) az eredeti
aláírását.
(11) A nemzeti eltérések egyedi záradékban rögzíthetők, különösen a szak, szakképzettség oktatási hivatalban
nyilvántartott megnevezése, a közös oklevél kiadásának jogszabályi felhatalmazása, valamint az adminisztrációért
felelős intézmény neve.
47. §

(1) Az oklevélmelléklet formanyomtatványa a Hivatal által kibocsátott és egyedi nyomtatványsorszámmal ellátott,
nyomdai úton előállított papír alapú biztonsági okmány, amely A/4 méretű, mindkét oldalon nyomtatható lapokból
és egységes lefűzésre alkalmas dossziéból áll.
(2) A kiadás előtt a felsőoktatási intézmény az oklevélmellékletről hiteles másolatot készít, amely a törzslap melléklete.
(3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az oklevélmellékletet az oklevéllel együtt kell kiadni. Az irat átadását
átadás-átvételi dokumentumon kell igazolni.
(4) Az oklevélmellékletben szereplő magyar felsőoktatási rendszer leírását a miniszter felülvizsgálja és módosítás esetén
a módosított leírást nyilvánosságra hozza.
(5) Az oklevélmellékletről másodlat, illetve új oklevélmelléklet kiállítására a 48. § (5)–(7) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a másodlatra rá kell vezetni a „MÁSODLAT!” szöveget, de sem a másodlatot, sem
az új oklevélmellékletet nem kell ellátni záradékkal. A kérelmező a másodlat kiállításáért a felsőoktatási intézmény
szabályzatában meghatározott összegű díjat fizet.

48. §

(1) A felsőoktatási intézmény az üres oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványokat – az előállító nyomdával történt
egyeztetést követően – az átvétel megkezdésétől a kibocsátás végleges megszüntetéséig a szigorú számadási
kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírások szerint nyilvántartja. A Hivatal hatósági ellenőrzés
keretében vizsgálhatja az intézmény nyilvántartását.
(2) A felsőoktatási intézmény az üres oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványokat zárt helyen elhelyezi oly módon,
hogy ahhoz csak a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott személyek férjenek hozzá.
(3) A felsőoktatási intézmény az elrontott és a kicserélt oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványokról nyilvántartást
vezet és jegyzőkönyvet készít. A javítást követően új oklevelet, oklevélmellékletet kell kiadni és a rontott, kicserélt
példányokat meg kell semmisíteni.
(4) A felsőoktatási intézmény az elveszett, ellopott vagy megsemmisült üres oklevél, oklevélmelléklet
formanyomtatványokról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.
(5) A felsőoktatási intézmény – a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.
(XII. 29.) Korm. rendelettől eltérően – az átadást követően elveszett, ellopott, megsemmisült oklevélről kérelemre
oklevélmásodlatot állít ki a 46. § (2) bekezdésében meghatározott formanyomtatványon. A másodlat tartalmában
megegyezik a törzslap 46. § (7) bekezdésében foglalt mellékletével, továbbá tartalmazza a 9. mellékletben
meghatározott másodlati záradékot és a hitelesítést. A másodlat nyilvántartásának rendje megegyezik az oklevél
nyilvántartásának rendjével. Ugyanazon oklevélről további másodlat kiállításakor úgy kell eljárni, mint az első
másodlat kiadásakor.
(6) A felsőoktatási intézmény hivatalból vagy kérelemre a hibásan kiállított oklevelet bevonja és megsemmisíti,
a törzslapon a hiba javítását a 36. § (7) bekezdés b) pontja szerint átvezeti, és a javított törzslap alapján
az oklevelet ismét kiállítja a 46. § (2) bekezdésében meghatározott formanyomtatványon. Az oklevél tartalmazza
a 9. mellékletben meghatározott javítási záradékot és a hitelesítést.
(7) Ha a felsőoktatási intézmény a (6) bekezdésben foglaltak szerint új oklevelet állít ki, és a változás érinti
az oklevélmelléklet tartalmát, akkor az oklevélmellékletet – a korábbi oklevélmelléklet bevonása és
megsemmisítése mellett – újra kiadja.
(8) A felsőoktatási intézmény a (3)–(7) bekezdés szerint megsemmisített, elveszett, ellopott, megsemmisült
(e bekezdésben a továbbiakban együtt: megsemmisült) oklevél, oklevélmelléklet adatait (az intézmény neve,
a szervezeti egység neve, a formanyomtatvány megnevezése, cikkszáma, sorszáma, az oklevél tulajdonosának
neve, személyes adatai, az oklevél, oklevélmelléklet sorszáma) az új oklevél, oklevélmelléklet kiállítását követő
tizenöt napon belül bejelenti a Hivatalnak. A megsemmisült oklevél, oklevélmelléklet adatait (az intézmény neve,
a formanyomtatvány cikkszáma és sorszáma, oklevél, oklevélmelléklet sorszáma) a Hivatal honlapján nyilvánosságra
kell hozni és a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.
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(9) A felsőoktatási intézmény az általa vagy jogelődje által kiállított oklevelet és oklevélmellékletet a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 114. § és 121. §-ában
szabályozottak szerint érvénytelenné nyilváníthatja, ha bebizonyosodik, hogy az oklevelet jogellenesen szerezték
meg.
(10) Az érvénytelennek nyilvánított oklevelet a felsőoktatási intézmény bevonja és megsemmisíti. Az érvénytelenné
nyilvánító határozatot az indokolás kivételével a minisztérium hivatalos lapjában, valamint a Hivatal honlapján közzé
kell tenni.
(11) Ha az oklevelet kiállító intézmény jogutód nélkül szűnt meg, a (9) és (10) bekezdés szerinti eljárásban a Hivatal,
másodfokú hatóságként a miniszter jár el.
(12) A (9) bekezdés szerint érvénytelennek nyilvánított oklevél alapjául szolgáló tanulmányokról a 36. § (10) bekezdése
szerinti törzslapkivonatot kell kiállítani az érvénytelenné nyilvánító határozat jogerőre emelkedésével.
49. §

(1) Az oklevél- és az oklevélmelléklet-formanyomtatványokat a Hivatal bocsátja a felsőoktatási intézmények
rendelkezésére.
(2) Az oklevél- és oklevélmelléklet-formanyomtatványok előállítási költségeit a felsőoktatási intézmények viselik.

15. A hallgatói képzési szerződés nyilvántartása, kezelése
50. §

(1) A hallgatói képzési szerződés tartalmazza
a)
a képzés megnevezését,
b)
az önköltség képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony ideje alatt nem módosítható.
(2) A hallgatói képzési szerződés a 38. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően a beiratkozási lap melléklete. Ha
a képzési szerződés megkötésére átsorolás miatt kerül sor, a képzési szerződést a törzslaphoz kell csatolni.

16. A támogatási idő nyilvántartása szempontjából jelentős határidők
51. §		
Az Nftv. 45. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével a hallgató – a felsőoktatási intézmény szabályzatában
meghatározottak alapján – az Nftv. 42. § (5) bekezdése szerinti bejelentkezését a félév megkezdését követő egy
hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig, illetve március 14-ig visszavonhatja, vagy a beiratkozást követően
ugyanezen időpontokig kérheti a tanulmányai szüneteltetését. Ha a beiratkozást vagy a bejelentkezést követően
a hallgató ezen időpontokig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül
és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési
szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kötelezettségei teljesítésére tekintet nélkül.
Ha a hallgató tanulmányait szünetelteti vagy nem jelentkezik be és ez nem eredményezi a hallgatói jogviszony
megszűnését, az adott félévet passzív félévként kell nyilvántartani.
52. §

(1) Az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvételre, valamint szak, szakirány, képzési hely, képzési nyelv és
munkarend váltására az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig, a tavaszi
félévre vonatkozóan február 15-ig kerülhet sor.
(2) Ha új hallgatói jogviszony keletkezik, az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel a fogadó felsőoktatási
intézmény átvételről szóló döntését követően a beiratkozással jön létre. Ha új hallgatói jogviszony nem keletkezik,
az Nftv. 42. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átvétel a fogadó felsőoktatási intézmény átvételről szóló döntését
követően a képzésre történő bejelentkezéssel jön létre. Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási intézmény az átvett
hallgató beiratkozása vagy bejelentkezése után az átvételről szóló határozatát és az átvételről szóló döntést követő
beiratkozás vagy bejelentkezés dátumát megküldi az elbocsátó felsőoktatási intézmény és a hallgató részére.
A fogadó felsőoktatási intézmény az átvétel napját és az elbocsátó intézmény nevét a FIR-be bejelenti, a hallgató
az elbocsátó intézményben, az elbocsátó intézmény a FIR-ben a képzés megszűnése indokaként az átvételt jelöli
meg.
(3) Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos
jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvétel nem jön létre.
(4) Átvétel csak azonos szintű képzések között kérhető, kivéve
a)
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.)
Korm. rendelet 8. §-a szerinti,
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b)
osztatlan képzésből alapképzésbe történő,
c)
alapképzésből, illetve osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésbe történő
átvételt.

17. Az intézményi tájékoztató összeállításának alapelvei
53. §

(1) A felsőoktatási intézménynek az intézményi tájékoztatót magyar nyelven és legalább egy idegen (lehetőleg angol)
nyelven kell elkészítenie. Az intézményi tájékoztatóban meg kell jeleníteni a felsőoktatási intézményre vonatkozó
általános tudnivalókat és – képzési időszakonként elkülönítve – a képzésenkénti tudnivalókat.
(2) Az intézményi tájékoztató felsőoktatási intézményre vonatkozó általános tudnivalókat ismertető részét úgy kell
összeállítani, hogy a képzési időszak megkezdése előtt megismerhetők legyenek belőle az alábbiak:
a)
a felsőoktatási intézmény neve, címe, intézményi azonosító száma;
b)
a felsőoktatási intézmény általános jellemzői, a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos
feltételei;
c)
a hallgatói követelményrendszer, vagy annak elektronikus elérése;
d)
a tanév és a képzési időszakok időbeosztása a hallgatókra vonatkozó meghatározó dátumokkal;
e)
a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok;
f)
a záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei;
g)
az intézményi mobilitási, illetve fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor neve és
elérhetősége, a tevékenységük rövid ismertetése;
h)
a hallgatói jogorvoslat rendje;
i)
a tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módja;
j)
a beiratkozási és bejelentkezési eljárás;
k)
a külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk (különösen a tartózkodási engedély megszerzése,
a felsőoktatási intézménybe való bejutás feltételei, a megélhetési költségek, egészségügyi ellátás, biztosítás);
l)
a felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések
általános feltételei;
m)
a kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek;
n)
a könyvtári és számítógépes szolgáltatások;
o)
a sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei.
(3) Az intézményi tájékoztatónak a képzésekre vonatkozó tudnivalókat tartalmazó részét úgy kell összeállítani,
hogy a hallgató az ajánlott tantervéhez kapcsolódóan az adott félévi tárgyfelvételt megelőző szorgalmi időszak
befejezése előtt megismerhesse belőle:
a)
az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyt létesített hallgatókra vonatkozó ajánlott tantervet, amely
tartalmazza a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott ismeretkörök tantárgyi, tantervi
egységek szerinti megvalósítását a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő
bontásában, az előtanulmányi kötelezettségeket, a tantárgyak, tantervi egységekhez rendelt kreditértékeket,
kritérium követelményeket, a hallgatói teljesítményértékelés módjait, a záróvizsgára bocsátás feltételeit,
b)
a tantárgyak mindegyikére vonatkozóan
ba)
a tantárgy megnevezését, tanóra számát, kreditértékét, kódját, ajánlott tanterv szerinti félévszámot,
meghirdetési gyakoriságát,
bb)
az oktatás nyelvét, ha az nem a magyar,
bc)
az előtanulmányi követelményeket,
bd)
a tantárgy kötelező, kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgyként való
besorolását,
be)
a tantárgy órarendi beosztását,
bf )
a tantárgy felelősét és előadóját,
bg)
a tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célját,
bh)
a tantárgy olyan leírását, amely lehetővé teszi az Nftv. 49. § (5) bekezdése szerinti döntéshozatalt,
tartalmazza a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és
(rész)kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás) leírását,
bi)
az évközi tanulmányi követelményeket,
bj)
a megszerzett ismeretek, elsajátított (rész)készségek és (rész)kompetenciák (attitűdök, nézetek,
önállóság és felelősségvállalás) értékelési módjait, azok ütemezését,
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bk)

az ismeretek, készségek és kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)
elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagokat, és
bl)
az ajánlott irodalmat.
(4) Az intézményi tájékoztatót a felsőoktatási intézmény honlapján, továbbá papíralapú formátumban vagy
elektronikus adathordozón a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint is nyilvánosságra
kell hozni oly módon, hogy annak valamennyi módosítása és a változás beállásának hatálya a hallgatók számára
a jogviszonyuk fennállása alatt egyértelműen követhető legyen.

18. A kreditrendszerű képzés általános szabályai, a képzési időszakokhoz kapcsolódó hallgatói
teljesítmény értékelése
54. §

(1) A kreditérték meghatározásakor az összes hallgatói tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói
tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. A felsőoktatási intézmény által ajánlott tantervben, a szakirányú
továbbképzések kivételével, az egyes félévek kreditértéke – figyelembe véve az intézmény által meghatározott
képzési időszakot – legfeljebb három kredittel térhet el a harminc kredittől.
(2) A képzési és kimeneti követelmények szerint megszerezhető kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és
felelősségvállalás) alapján meghatározott tanterv kötelező, kötelezően választható és szabadon választható
tantárgyakból, tantervi egységekből, továbbá kritériumkövetelményekből épül fel. Szabadon választható tantárgy
esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által
meghirdetett tantárgyak körében.
(3) A tantervben a tantárgyakhoz, tantervi egységekhez tanórát és kreditértéket kell rendelni. A kreditérték kifejezi,
hogy a követelmények teljesítéséhez mennyi tanulmányi munkára van szükség, továbbá azt, hogy a tantárgy,
tantervi egység felvételével és a tanulmányi követelmények teljesítésével mennyi kreditet szerezhet a hallgató.
Kredit csak olyan tantárgyhoz, tantervi egységhez rendelendő, amelynek minősítése az 56. § (7) bekezdése szerint
történik. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető. Doktori képzésben az ismeretanyagok elsajátításáért,
a tantárgyi követelmények teljesítéséért, kutatómunkáért és oktatási feladatok ellátásáért szerezhető kredit.
(4) A teljes képzési időre meghatározott átlagos egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra nem haladhatja meg a tanórák
számának teljes idejű képzésben a háromszorosát, részidős képzésben, esti képzési munkarendben a hétszeresét,
levelező képzési munkarendben a tizenkétszeresét, távoktatásban a huszonötszörösét. Doktori képzésben ezeket
az arányokat a tantárgyi követelmények részfeladat-teljesítésénél kell irányadónak tekinteni.
(5) A részidős képzésben egy adott képzéshez rendelt teljesítendő kreditek száma megegyezik a teljes idejű képzéshez
rendelt kreditek számával.
(6) A tanterv határozza meg, hogy az egyes tantárgyak felvételéhez milyen más tantárgyak előzetes teljesítése
szükséges (előtanulmányi rend). Egy adott tantárgyhoz legfeljebb három másik tantárgy vagy a képzési célt illetően
több tantárgyat magában foglaló legfeljebb egy, 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű tantárgycsoport (modul)
rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tantárgyakhoz más tantárgyaknak
egyidejű felvétele is meghatározható követelményként.
(7) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt
érdemlő módon igazolja. Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján képzésben szerzett krediteket – ha annak előfeltétele
fennáll – bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni, függetlenül attól,
hogy a hallgató melyik felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte
azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló kompetenciák
[ismeretek, alkalmazási (rész)készségek és további (rész)kompetenciák, így különösen attitűdök, nézetek, önállóság
és felelősségvállalás] összevetésével történik.
(8) Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi
követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgy
elismerésekor nem módosítható.
(9) Az előzetesen megszerzett, nem formális (iskolarendszeren kívül, de szervezett formában folytatott képzésben
szerzett), informális (iskolarendszeren kívüli, tapasztalati úton történő), tanulással elsajátított kompetenciák,
munkavégzés során szerzett tapasztalat elismerése lehet egy adott szakon valamely kompetencia (ismeret,
teljesítmény, eredmény, készség, további kompetenciák) kredittel történő elismerése vagy követelmény teljesítése
alóli felmentés. A kreditátviteli bizottságnak az elismerési eljárásban a hallgató dokumentumai alapján – megfelelő
értékelési eljárás keretében – meg kell bizonyosodnia a tudás meglétéről. Az eljárást az intézményi szabályzatban
kell meghatározni.
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55. §

(1) A kreditrendszerű képzés során a különböző képzési szintek szabályai eltérhetnek és elkülönülten is szabályozhatók.
(2) A kreditrendszerű képzésben – a felsőoktatási intézmény szabályzatában – szabályozni kell
1.
az egyéni tantárgyfelvétel módját, ütemezését,
2.
a kreditek gyűjtésének szabályait,
3.
a tantárgyelismerés szabályait,
4.
meghatározott képzési időszakok alatt a hallgató által megszerzendő minimális kreditértékeket,
5.
a 4. pontban foglaltak alkalmazásának módját a korábban megszüntetett hallgatói jogviszonyú, de az adott
képzésre felvételi eljárásban újra felvételt nyert, tanulmányaikat folytató hallgatókra,
6.
a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján
adott félévközi jegy, valamint félévközi követelmények és a vizsga alapján együttesen vagy kizárólag
a vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy megszerzésének módját, a sikertelen félévközi teljesítések
pótlásának lehetőségeit,
7.
a vizsgákra való jelentkezés és a jelentkezés visszavonásának módját,
8.
a sikertelen vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli megismétlési kísérleteinek számát, egy adott tantárgynak
a tanulmányok során való újabb felvételi lehetőségeit,
9.
egy adott képzési időszak után a tanulmányok folytatásához, szükséges minimális (halmozott) súlyozott
tanulmányi átlagot,
10.
a megkezdett passzív féléveknek és az önköltséges hallgatók esetében az aktív féléveknek a végbizonyítvány
megszerzéséig igénybe vehető maximális számát,
11.
a kreditrendszerhez kapcsolódó kérelem benyújtásának rendjét,
12.
a szakdolgozat vagy diplomamunka elkészítésének rendjét,
13.
a végbizonyítvány (abszolutórium) törzslapon történő kiállításának rendjét,
14.
a záróvizsga rendjét, a záróvizsga eredmények kiszámítását,
15.
az oklevél eredményének (minősítésének) kiszámítását,
16.
az Nftv. 42. § (2) bekezdése szerinti részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés meghirdetésének
és az arra történő felvétel szabályait,
17.
a továbbtanulást, az átvételt vagy a vendéghallgatást megelőző előzetes kreditátviteli eljárás szabályait,
18.
a felsőoktatási vagy felsőfokú szakképzés során elsajátított ismeretek kötelező beszámításának,
a 16. pont szerinti képzés során elsajátított ismeretek, valamint a korábbi munka- és egyéb tapasztalatok
beszámításának, a nem formális, informális tanulással elsajátított kompetenciák elismerésének,
beszámításának módját, és
19.
az Nftv. szerinti megfelelő jogorvoslati eljárást.
(3) A felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint értesíti a hallgatót az általa felvett, illetve törölt
tárgyakról.

56. §

(1) Ha a tanéven kívül kerül sor szakmai gyakorlat, vizsga, egyéb oktatási tevékenység (a továbbiakban együtt:
hallgatói tevékenység) szervezésére, a felsőoktatási intézménynek egyértelműen meg kell határozni, hogy
melyik, közvetlenül előtte vagy utána lévő félévre vonatkozik a hallgatói tevékenység. A felsőoktatási intézmény
szabályzatában határozza meg a tanévhez és félévhez igazodó képzési időszakok belső ütemezését.
(2) Az utolsó félévben a szorgalmi időszak után – egymást követően – vizsgaidőszakot és záróvizsga-időszakot is kell
biztosítani.
(3) Ha a hallgató a (2) bekezdés szerinti záróvizsga-időszak utolsó napjáig teljesíti a végbizonyítvány feltételeit,
akkor a felsőoktatási intézmény a hallgató képzésének végdátumaként a (2) bekezdés szerinti félév záróvizsgaidőszak utolsó napját állapítja meg. Ezen hallgatók esetében az adott felsőoktatási intézményben – a párhuzamos
képzésben résztvevők kivételével – a képzés végdátumával az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja szerinti hallgatói
jogviszony megszűnésének dátuma megegyezik.
(4) Az oklevélre való jogosultságról szóló igazolás kiállítási napjának meg kell előznie az oklevél kiállításának napját.
(5) A hallgatói teljesítmények értékelési módjainak meghatározása a tanterv része, amelyet a képzési időszak kezdete
előtt a felsőoktatási intézményben nyilvánosságra kell hozni.
(6) A hallgató teljesítménye a képzési időszak teljes ideje alatt értékelhető. A hallgató tudásának értékelése többféle
értékelési módszerrel is történhet: diagnosztikus, támogató (formatív), összegző (szummatív) is lehet, és
történhet folyamatosan vagy egyszeri alkalommal. Az értékelési módok és alkalmak együttesen is alkalmazhatók.
A tantárgyak, tantervi egységek lezárása történhet félévközi jeggyel vagy vizsgajeggyel. A félévközi jegy
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a tantárgy tanulmányi követelményeinek félévközi, folyamatos értékelésén alapul. A vizsgajegy megállapítása
a vizsgaidőszakban tett szóbeli vagy írásbeli vizsga alapján történik.
(7) A hallgatói ismeretek értékelése lehet:
a)
ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés,
b)
háromfokozatú: kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés,
c)
a felsőoktatási intézmény által bevezetett, a felsőoktatási intézmény szabályzatában rögzített egyéb
értékelési rendszer, ha az biztosítja a más értékelési rendszerrel való összehasonlíthatóságot.
57. §

(1) A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
képzési időnél rövidebb vagy hosszabb idő alatt is megszerezheti.
(2) Ha a hallgató teljesítményét elfogadták, a kredit értéke nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést
kapott.
(3) A kreditrendszerű képzésben a hallgató teljesítményének nyomon követésére az adott képzésben folytatott
tanulmányok egy képzési időszakára, illetve a tanulmányok egészére számított (halmozott) súlyozott tanulmányi
átlag szolgál. A súlyozott tanulmányi átlag számításánál az adott időszakban teljesített tantárgyak kreditértékének
és érdemjegyének szorzatából képzett összeget a teljesített tárgyak kreditjeinek összegével kell osztani.
(4) Egy félévben a hallgató adott képzésén a teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére a kreditindex,
illetve a korrigált kreditindex alkalmas. A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének
és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget – átlagos előrehaladás esetén – az egy félév alatt teljesítendő
harminc kredittel kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexből egy, a félév során teljesített és az egyéni
tanrendben vállalt kreditek arányának megfelelő szorzótényezővel számítható. Az összesített korrigált kreditindex
a hallgató több féléven keresztüli teljesítményének mennyiségi és minőségi megítélésére szolgál. Az összesített
korrigált kreditindex számítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával, azzal, hogy félévenkénti harminc
kreditet és a teljes időszak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe venni.
(5) A kreditrendszerű képzés keretében a hallgató részképzése során a felsőoktatási intézmény részéről tett előzetes
nyilatkozat a hallgatói teljesítmény elismeréséről utólagosan nem vonható vissza. Az előzetes nyilatkozathoz
szükséges a kreditátviteli bizottság döntése.
(6) A felsőoktatási intézménynek kérelemre az előzetes kreditátviteli eljárást le kell folytatnia. Az előzetes kreditátviteli
eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig
várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben
a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést a kreditátviteli
bizottság. A felsőoktatási intézmény a kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges
megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.

58. §

(1) A felsőoktatási intézmény – az intézményi szabályzatban meghatározott módon – nyilvánosságra hozza a szorgalmi
időszak vége előtt legalább három héttel
a)
az egyes vizsgák napjait,
b)
a vizsgáztatásban közreműködők nevét,
c)
a jelentkezés idejét és módját,
d)
a vizsgaeredmények közzétételének napját, valamint
e)
a vizsgaismétlés lehetőségét.
(2) Ha a sikertelen vizsgát követő ismétlővizsga nem volt sikeres, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az újabb
ismétlővizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le.
(3) A vizsgáról való távolmaradás esetén a hallgató tudása nem értékelhető.

59. §

(1) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell letenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsgabizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy
főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az érintett
felsőoktatási intézménnyel vagy a felsőoktatási intézmény másik szakjának oktatója legyen. A záróvizsgáról
jegyzőkönyvet kell vezetni.
(2) A felsőoktatási intézmény szabályzatában határozza meg a záróvizsgára jelentkezés módját, a záróvizsga
megszervezésének és lebonyolításának rendjét, eredményének kiszámítási módját.
(3) Záróvizsgát felsőoktatási intézmények közösen is szervezhetnek.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

4645

60. §		
A felsőoktatási intézmény a hallgatói, a vendéghallgatói, valamint a részismeretek megszerzése céljából létesített
hallgatói jogviszony keretében folytatott tanulmányok kreditekben mért teljesítéséről nyilvántartást vezet. Az Nftv.
3. melléklet I/B. alcím 1. pont b) alpontja alapján nyilvántartott adatok:
a)
a képzésben részt vevő hallgató költségviselési formája;
b)
a képzés jellemzői: a szak, a felsőoktatási szakképzés, a szakképzettség megnevezése, a képzési ciklus,
a képzésért felelős szervezeti egység, a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének, a választott
szakiránynak a megjelölése;
c)
a hallgató által egyéni tanrendjében felvett tantárgyakra vonatkozó adatok: a tantárgy neve, kódja,
kreditértéke, tanóra száma, a tantárgyfelelős neve, a tantárgy oktatójának neve, a tantárgy kötelező,
kötelezően választható vagy szabadon választható minősége;
d)
adott tantárgy, tantervi egység felvételére és teljesítésére vonatkozó további adatok: hányadik
tantárgyfelvétel, hányadik vizsgakísérlet az adott félévben és a tantárgy összes felvételét figyelembe véve,
félévközi jeggyel záruló tárgynál a tantárgyfelvétel száma, illetve az érdemjegy megszerzésére irányuló
kísérletek száma, a követelmények teljesítése alapján kapott érdemjegy és kreditérték, a vizsga érdemjegye,
időpontja;
e)
az egyéni tantervben adott félévre felvett tantárgyak, tantervi egységek neve, kreditértéke, a felvett tárgyak
összegezett kreditértéke; az adott félévben teljesített tárgyak, tantervi egységek összegezett kreditértéke,
kreditindex;
f)
az adott képzési időszakban megszerzett összes kredit, a tanulmányok addigi teljes időtartamára számított
halmozott, súlyozott tanulmányi átlag; az adott félévben teljesített és az adott félévre az egyéni tanrendben
felvett kreditek aránya; a félévre vonatkozó korrigált kreditindex;
g)
a tanulmányok során az adott félév befejezéséig igénybe vett aktív és passzív félévek száma; adott időszakra
a felsőoktatási intézmény szabályzatában előírt minimálisan összegyűjtendő kreditek teljesítésére vonatkozó
információk;
h)
külföldi részképzés esetén az adott félévre vonatkozóan a részképzés helye, összes, adott képzésbe
beszámítható kreditek száma;
i)
a képzés ajánlott tanterve szerint elszámolható, szabadon választott kreditkeret; a hallgató által adott félév
befejezéséig a szabadon választható tárgyak felvételével már teljesített és még teljesítendő kreditek száma;
j)
a korábbi, illetve a párhuzamos, a vendéghallgatói tanulmányok vagy munka- és egyéb tapasztalat alapján
elismert tantárgyak, tantervi egységek, azok kreditértékei;
k)
a szakmai gyakorlat időtartama, a teljesítés időpontja, kreditértéke és érdemjegye;
l)
a nyelvi követelmények teljesítésének ténye;
m)
a képzési és kimeneti követelményben meghatározott egyéb kritérium-feltételek teljesítése; valamint
n)
a szakdolgozat, diplomamunka érdemjegye, a záróvizsga tárgyai, érdemjegyei, a záróvizsga minősítése
(érdemjegye), ha a záróvizsga és az oklevél minősítése eltérő, az oklevél minősítése, továbbá az oklevél
kiadásának időpontja.

19. Átsorolás
61. §

(1) Doktori képzésben a felsőoktatási intézmény a doktori szabályzatban meghatározottak szerint dönt a hallgatók
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzés közötti átsorolásáról.
(2) A felsőoktatási intézménynek a következő képzési időszakban átsorolható hallgatói létszáma meghatározásához
a hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján meg kell állapítania, hogy az adott tanévben, adott szakon
a)
hány magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgatónak szűnt meg a hallgatói
jogviszonya a végbizonyítvány megszerzése előtt,
b)
hány olyan magyar állami (rész)ösztöndíjas és hány államilag támogatott hallgató van, aki önköltséges, illetve
költségtérítéses képzésre kerül átsorolásra,
c)
hány olyan hallgató van, aki a lezárt félévvel már igénybe vette az adott szakon az Nftv. 47. § (3) bekezdése
szerint rendelkezésre álló támogatási időt.
(3) Az adott tanév átsorolási döntése során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az adott felsőoktatási
intézményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik az Nftv. 47. §
(6) bekezdésében meghatározottak miatt félévüket nem tudták befejezni.
(4) Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag
támogatott képzési formára kérheti átsorolását.
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(5) A költségviselési forma változásáról szóló határozatban a felsőoktatási intézménynek – a hallgató Nftv. 47. §
(3)–(7) bekezdése szerint rendelkezésre álló támogatási idejének egyidejű megvizsgálásával – meg kell határoznia,
hogy a hallgató az átsorolást követően maximálisan hány félév támogatott időt tud igénybe venni.
(6) A magyar állami ösztöndíjra való átsorolást követő első félévre való bejelentkezéskor a hallgató a nyilatkozatot
a 9. melléklet 10. pontja szerinti tartalommal, egyedi nyomtatványon teszi meg. A nyilatkozatot a törzslaphoz kell
csatolni.
(7) Ha a felvételt nyert jelentkező vagy az átsorolást kérő hallgató a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés
feltételeit nem vállalja, a felsőoktatási intézménynek fel kell ajánlania a részére ugyanazon képzésre az önköltséges
képzésben való részvétel lehetőségét.
(8) Az Nftv. 48. § (2) bekezdése szerinti átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell
meghozni.

20. A hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása
62. §

(1) A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a felsőoktatási intézménynek a tanterv előírásaitól részben vagy
egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve – figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére – azok
teljesítésétől el kell tekintenie a (2)–(7) bekezdésben foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több
kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve
mentesség biztosítható a hallgató számára.
(2) Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában
történő teljesítése,
b)
az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
c)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d)
mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
e)
az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak használatának
lehetővé tétele,
f)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő
biztosítása,
g)
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
(3) Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában
történő teljesítése,
b)
a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén –
jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása,
c)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d)
az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban
való megjelenítése a hallgató részére,
e)
minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,
f)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő
biztosítása,
g)
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács biztosítása.
(4) Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában
történő teljesítése,
b)
az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök
használata,
c)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d)
mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
e)
az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan,
pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
f)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő
biztosítása,
g)
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
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(5) Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus,
súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében
alkalmazható kedvezmények:
a)
a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai eszközök használata,
b)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
c)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő
biztosítása,
d)
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
(6) Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál:
aa)
az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
ab)
írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél
hosszabb felkészülési idő,
ac)
a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási szótár, értelmező
szótár, szinonima szótár) biztosítása,
ad)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól;
b)
a diszkalkuliás hallgatónál:
ba)
mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
bb)
a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a tanulmányai
során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép, konfiguráció, mechanikus és
manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő biztosítása;
c)
a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál:
ca)
az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
cb)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő
biztosítása,
cc)
vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,
cd)
az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,
ce)
a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének
elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése, érzelmi megnyilvánulások
tolerálása,
cf )
külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
cg)
az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén –
a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések részegységekre történő
lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához,
ch)
az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön,
digitálisan történő hozzáférhetősége,
ci)
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása;
d)
a magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-, vagy
mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők,
az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő
fejlődésével) küzdő hallgatónak:
da)
az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
db)
a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek engedélyezése,
az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
dc)
külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
dd)
a szóbeli vizsgáztatás során – hallgatói igény esetén – a kérdések leírása, az elvárások és kérdések
tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának egyszerűsítése, pontosítása,
de)
a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
df )
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
(7) Az autizmussal élő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a)
a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az írásbeli vizsga helyett szóbeli
vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
b)
számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli vizsgánál a feltett kérdések,
utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése,
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c)
d)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban hangrögzítő eszköz, számítógép,
értelmező szótár, egyéb támogató, infokommunikációs technológiák) alkalmazása,
e)
mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
f)
a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli mentesítés, vagy ezek
teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való helyettesítése,
g)
az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.
A hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított időtartamhoz képest legalább
30%-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.
Halmozott fogyatékosság esetén a (2)–(7) bekezdésben foglalt előnyben részesítések bármelyike adható, figyelembe
véve a hallgató egyéni szükségleteit.
Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján a felsőoktatási intézmény a (2)–(7) bekezdésben
szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.
A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg
a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót illetve a doktorjelöltet.
A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal élő volt
hallgatót, aki záróvizsgát tett és hallgatói jogviszonya megszűnt, de a szakképzettség megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.

63. §

(1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát
a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja.
(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje
alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai, illetve az érettségi vizsga során kedvezményben részesült,
a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok
megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási
képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által
kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.
(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem
állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során
kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által
kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

64. §

(1) A hallgató fogyatékosságára tekintettel a 63. § (1) bekezdése szerinti szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi
kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő
teljesítésének engedélyezését.
(2) A felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint
a)
bírálja el a fogyatékossággal élő hallgató segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló
kérelmét,
b)
kerül megbízásra és látja el feladatát a fogyatékossággal élő hallgatók segítését felsőoktatási intézményi és
kari részről irányító koordinátor,
c)
veheti igénybe a fogyatékossággal élő hallgató – a fogyatékossága típusa és mértéke szerint – a felsőoktatási
intézmény által biztosított, illetve más módon rendelkezésére álló személyi és technikai segítségnyújtást és
szolgáltatásokat,
d)
használhatja fel a fogyatékossággal élő hallgató a speciális jegyzetet, illetve jegyzetet helyettesítő, más
módszerű felkészülést segítő technikai eszközöket.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti koordinátor feladata:
a)
részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott, a (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelem
elbírálásában és nyilvántartásában, valamint a hallgatót érintő jogorvoslati döntésekben azzal, hogy
az a koordinátor, aki a kérelem elbírálásában részt vett, nem vehet részt a jogorvoslati eljárásban,
b)
kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok segítőivel,
c)
a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek
biztosítása, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
d)
javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatások
felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
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(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti koordinátornak felsőfokú végzettséggel, valamint fogyatékosügyi kompetenciákkal
vagy fogyatékosügyi szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(5) A fogyatékossággal élő hallgatókat megillető különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatokhoz való
hozzáférést a felsőoktatási intézménynek biztosítania kell a koordinátor részére.

21. A mentorprogram megszervezésének elvei
65. §

(1) A felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató tanulmányai során
a felkészüléséhez a mentorprogram keretében segítséget vehet igénybe.
(2) A mentorprogram keretében a felsőoktatási intézmény oktatója, kutatója, tanára, hallgatója lehet mentor.
(3) A mentorprogram keretében végzett tevékenységet a miniszter által kijelölt szervezet koordinálja. A miniszter és
a mentorprogram koordinálását végző szervezet (a továbbiakban: mentorszervezet) között létrejött szerződés
tartalmazza
a)
a mentorszervezet feladatait, tevékenységének finanszírozási szabályait,
b)
a mentorok által végzett tevékenység általános leírását, és
c)
a mentorokkal szemben támasztott egyéni szakmai felkészültségi követelményeket.
(4) A mentorszervezetnek a mentorral kötött szerződés tartalmazza
a)
a vállalt feladatokból adódó kapcsolattartási kötelezettségeket,
b)
a mentori feladat tartalmát, időtartamát, díjazását, valamint
c)
a mentorszervezet jogait és kötelezettségeit.
(5) A mentorprogram megvalósításának pénzügyi forrását a minisztérium az Nftv. 84. § (4) bekezdés i) pontjában
meghatározott forrás terhére biztosítja.
(6) A mentorszervezetnek a mentorprogramban részt vevő hallgatóval kötött szerződés tartalmazza:
a)
a mentorprogram keretében nyújtott segítő tevékenység leírását, azok rendszerességét, igénybevételének
szabályait,
b)
a hallgató egyedi kérelme alapján nyújtott külön szolgáltatások díjait,
c)
a szerződés felmondásának eseteit és jogkövetkezményeit,
d)
a (7) bekezdés szerinti hozzájárulást.
(7) A mentorprogramban részt vevő hallgató hozzájárul ahhoz, hogy a mentorszervezet
a)
a nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, intézményének
megnevezését, képzésének adatait (szak megnevezése, képzési szint, képzési forma, munkarend),
b)
félévenkénti tanulmányi átlageredményét,
c)
a megszerzett kreditek számát,
d)
hallgatói jogviszonyának megszűnése okát és időpontját,
a mentorprogrammal kapcsolatban kezelje és a minisztériumnak a mentorprogram végrehajtásának megfigyelése,
valamint a mentorprogram megvalósításának szakmai és pénzügyi ellenőrzése érdekében átadja.
(8) A mentorprogramban részt vevő hallgató a szerződésben szereplő személyi adataiban bekövetkezett minden
változást a mentorszervezetnek a változást követő tizenöt napon belül bejelent.

22. Magán felsőoktatási intézmények gazdálkodásával kapcsolatos szabályok
66. §

(1) A magán felsőoktatási intézmény a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) meghatározottak szerint teljesíti.
(2) A közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett magán felsőoktatási intézmény a számviteli törvényben
a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elvekre, az azokra épített szabályok szerint
teljesített beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és
a könyvvizsgálatra vonatkozó követelmények teljesítésén túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény 46. §-a szerinti közhasznúsági
mellékletet készít.
(3) A magán felsőoktatási intézmény az Nftv. 94. § (4) bekezdése szerinti tevékenység alapító okiratban történő
feltüntetése hatálybalépését megelőző napra – mint a számviteli törvény szerinti üzleti évre – a számviteli törvény
szerinti beszámolót készít. A tevékenység hatálybalépésének napjával új üzleti év kezdődik, amely a naptári
év utolsó napjáig tart, és amelynek nyitóadatai megegyeznek az e bekezdés szerinti beszámoló megfelelő
záróadataival.
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23. Záró rendelkezések
67. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 34–47. §, a 48. § (1)–(8) és (12) bekezdése, az 56. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése, a 76. § f ) pontja, valamint
a 9. melléklet 1–4. pontja, 5. pont 5.3–5.7. alpontja, 6. pont 6.1–6.5., 6.7–6.11. alpontja, és 7–10. pontja
2015. augusztus 15-én lép hatályba.

68. §

(1) A 4. § (1) bekezdését, a 18. § (3) bekezdését és a 21. § (3) bekezdését először a 2016. évi általános felvételi eljárásban
kell alkalmazni.
(2) A 4. § (3) bekezdése szerinti hallgatói létszámra vonatkozó összevetést először a 2013/2014–2014/2015. tanévekre
vonatkozóan kell elvégezni.
(3) A 18. § (6) bekezdés b) pontja és (7) bekezdése alkalmazásához a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kidolgozza a bírálati szempontrendszerét, és a honlapján,
valamint a minisztérium hivatalos lapjában egyidejűleg közzéteszi. A 18. § (6) bekezdés b) pontját és (7) bekezdését
a bírálati szempontrendszer közzétételét követően kell alkalmazni.
(4) A 2015. augusztus 15-ét megelőzően kiadott oklevélről a 48. § (5) bekezdése szerint kiállított másodlatot az eredeti
oklevél tartalmával megegyező tartalommal kell kiállítani azzal, hogy ha az oklevél eredetileg csak magyar nyelven
került kiállításra, akkor másodlat kiállítása esetén a 46. § (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatvány idegen nyelvű
oldala nem kerül kiadásra. A ki nem adott oldalt a felsőoktatási intézmény nyilvántartásába bevezeti, jegyzőkönyv
felvétele mellett megsemmisíti, és a 48. § (8) bekezdésében foglalt adatok megadásával bejelenti a Hivatalnak.
(5) Azon hallgatók oklevelébe, akik duális képzésben vettek részt, és e rendelet hatálybalépését követően jogosultak
oklevélre, az oklevélben fel kell tüntetni a 9. melléklet 6. pont 6.6. alpontja szerinti záradékot.
(6) Az 5. § (6) bekezdése szerinti névhasználatnak való megfelelést a diákotthon esetében a fenntartó, a kollégium
esetében a felsőoktatási intézmény felülvizsgálja és ha szükséges, legkésőbb 2015. december 31-ig intézkedik
a névmódosításról.
(7) A diákotthonnak, kollégiumnak a 3. melléklet 1. pont e) alpontjában foglaltakat legkésőbb 2018. szeptember 1-jétől
biztosítania kell, ettől az időponttól kezdődően a Hivatal vizsgálhatja e feltételek fennálltát.
(8) A felsőoktatási intézmény szabályzatait e rendelet alapján felül kell vizsgálni, és szükség esetén e rendelet
hatálybalépését követő 90 napon belül módosítani kell. E rendeletnek a 2015. augusztus 15-ével hatályba
lépő rendelkezéseire tekintettel szükségessé váló intézményi szabályzatmódosításokat a rendelkezések
hatálybalépésével egyidejűleg kell hatályba léptetni.
(9) A felsőoktatási intézmény 2015. december 31-ig felülvizsgálja, hogy az általa fenntartott gyakorló köznevelési
intézmény teljesíti-e a gyakorlóintézménnyé nyilvánítás feltételeit. A vizsgálat eredményéről a felsőoktatási
intézmény 2016. január 31-ig tájékoztatja a fenntartóját.
(10) A minisztérium hivatalos lapja kiadásával és értékesítésével kapcsolatos feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. végzi.

69. §

(1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Alapképzési és mesterképzési szak létesítését felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények
közösen vagy az oktatásért felelős miniszter kezdeményezheti a szak létesítési dokumentumainak a felsőoktatási
intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) történő megküldésével.
(2) Az oktatási hivatalhoz benyújtott létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell
a) az oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;
b) az alapképzési vagy mesterképzési szak – Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szerinti
besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit;
c) a szak képzési terület szerinti, művészet képzési területen továbbá a szak képzési ág szerinti besorolási javaslatát;
d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indoklását, különösen
da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos
és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható
foglalkoztatási tendenciákra,
db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai
szempontokat,
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dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását,
a létesítést megalapozó kutatásokat, a külső szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést,
valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,
dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indoklását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre,
a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére;
de) szakmai szervezetek és munkaadók, szükség szerint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter
véleményét, pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a – köznevelés ágazati irányítási
feladatkörében eljáró – oktatásért felelős miniszter támogató véleményét a szak és a szakképzettség felsőoktatási
képesítési jegyzékbe történő felvételéről, valamint a képzési és kimeneti követelményekről, az abban
meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeiről, annak a köznevelés
rendszerében való szükségességéről, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjáról;
e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására
vonatkozó álláspontját;
f ) az országos gazdasági kamara véleményét;
g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét;
h) a Felsőoktatási Tervezési Testület véleményét;
i) amennyiben a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény, az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési
és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – az Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont
hf ) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének a hitelesített kivonatát.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti előzetes jóváhagyás kezdeményezése céljából a felsőoktatási intézmény
benyújtja az oktatásért felelős miniszterhez a (2) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumot, valamint – a d) pont
da)–dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés megalapozottságát
alátámasztó előzetes indokolást. Az oktatásért felelős miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel
elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a jóváhagyás megadásáról.
(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy
a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,
b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás
követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR
adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési
és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan
megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.
(5) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból
indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.
(6) Az oktatási hivatal – a benyújtott létesítési dokumentum megküldésével – az oktatásért felelős miniszternél
kezdeményezi az új alapképzési szak vagy mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe
történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kiadását.
(7) Alapképzési szakon és mesterképzési szakon a szakirányként elkülönült szakmai ismeretek új szakképzettséget
eredményeznek. Új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az
(1)–(6) bekezdésben foglaltak szerint le kell lefolytatni.”
(2) Az R1.
a)
2. § (5) bekezdésében a „mesterszakokat” szövegrész helyébe a „mesterképzési szakokat”,
b)
3. § g) pont gb) alpontjában, 12. § (1) és (2) bekezdésében a „mesterszakon” szövegrész helyébe
a „mesterképzési szakon”,
c)
7. § f ) pontjában az „alapszak” szövegrész helyébe az „alapképzési szak”,
d)
8. § c) pontjában az „alapszakok” szövegrész helyébe az „alapképzési szakok”,
e)
14. § (1) bekezdésében a „mesterszak” szövegrész helyébe a „mesterképzési szak”,
f)
4. mellékletében az „Alapszakok” szövegrész helyébe az „Alapképzési szakok”
szöveg lép.
70. §		
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a felsőoktatási intézmény a 15/D. § (1) bekezdés b) és c) pontjában szabályozott feltételeket biztosítani tudja,
mentesül a 15/D. § (9) bekezdése szerinti jóváhagyási kötelezettség teljesítése alól. Ebben az esetben a hallgató
részére a leckekönyv helyett a leckekönyv tartalmának megfelelő törzslap-kivonatot kell kiadni.”
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71. §		
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 10. § (4) bekezdésében és a 17. §-ában meghatározott juttatás kivételével a hallgatókat megillető juttatásokra
való jogosultság megállapítására, valamint a hallgatók által fizetendő térítések megfizetésére – a doktori képzés
kivételével – az adott tanulmányi félévre (5 hónapra) vonatkozóan kerül sor. A doktori képzésre vonatkozó
12 hónapos juttatás az őszi félév vonatkozásában szeptember 1-től január 31-ig, a tavaszi tanulmányi félév
vonatkozásában február 1-től augusztus 31-ig fizethető.”
72. §		
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyelvvizsga-bizonyítványt a kiállító vizsgaközpont határozattal visszavonja, ha megállapítja, hogy
a kiállításának a feltételei nem álltak fenn, és erről értesíti a Hivatalt is. Ha a kiállító vizsgaközpont jogutód nélkül
megszűnt, a jogellenesen kiállított nyelvvizsga-bizonyítványt a Hivatal vonja vissza. A nyelvvizsga-bizonyítvány
visszavonására, a visszavonás tárgyában hozott döntés elleni jogorvoslatra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a hatósági döntés visszavonására vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni. A vizsgabizonyítvány visszavonásáról szóló jogerős határozatot – indokolás nélkül –
a Hivatal honlapján, valamint az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé
kell tenni. A vizsgabizonyítvány érvénytelenítését az 5. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban
fel kell tüntetni. Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni, a Hivatalnak megküldeni, amely azt
megsemmisíti.”
73. §

(1) A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R4.) 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18/A. § (1) 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.
(2) A DKT ülésére a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált képviselőt meg kell hívni.
A képviselő tanácskozási joggal vesz részt az ülésen.”
(2) Az R4. 26. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A MAB)
„c) a felsőoktatási intézmény felkérésére a felsőoktatási intézményről, tervezett képzésének létesítési
dokumentumairól, képzéséről, minőségbiztosítási rendszeréről értékelést készít.”

74. §		
A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a §
a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, gazdálkodó szervezet
felsőoktatási intézménnyel együttműködve vagy az oktatásért felelős miniszter kezdeményezheti. A felsőoktatási
szakképzés létesítési dokumentumait az Oktatási Hivatalnak kell benyújtani.
(3) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell
a) miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;
b) a felsőoktatási szakképzésnek a 7. § szerinti formában és tartalommal kidolgozott – az MKKR szerinti besorolási
szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit;
c) a felsőoktatási szakképzés képzési terület szerinti besorolási javaslatát;
d) a felsőoktatási szakképzés létesítésének indoklását; különösen
da) a munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci,
gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
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db) a felsőoktatási szakképzés célját, a képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök megnevezését
a szakképzettséggel ellátható tevékenységi kört, munkaterület leírását,
dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében az Országos Képesítési Jegyzékbe felvett képesítések szakmacsoporti
rendszerének bemutatását,
de) a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – az Nftv. 12. §
(3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf ) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének a hitelesített
kivonatát;
e) szakmai szervezetek és munkaadók, szükség szerint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter
véleményét, a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételéről, valamint a képzési és kimeneti
követelményekről, az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeiről;
f ) az országos gazdasági kamara vagy a felsőoktatási szakképzésben érintett jogi személy véleményét;
g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét;
h) a Felsőoktatási Tervezési Testület véleményét.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti előzetes jóváhagyás kezdeményezése céljából a felsőoktatási intézmény
benyújtja a miniszterhez a (3) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, valamint – a d) pont
da)–dc) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés megalapozottságát
alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt
követelmények mérlegelése alapján dönt a jóváhagyás megadásáról.
(5) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a képzési és kimeneti
követelmény alapján, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség,
attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén
meghatározott minimális követelményeknek.
(6) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból
indokolt-e a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvétele.
(7) Az oktatási hivatal – a benyújtott létesítési dokumentum megküldésével – a miniszternél kezdeményezi az új
felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek
rendeletben történő kiadását.”
75. §

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
[A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti visszatérítési
kötelezettség alkalmazása során
a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)]
„aa) az Nftv. 48/B. § (8) bekezdésére figyelemmel a hallgatói jogviszony, illetve párhuzamos képzés esetén az adott
képzés megszűnését követő 1 év elteltétől számított legfeljebb hatvanadik napon,
ab) az adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének
leteltét követő, az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb hatvanadik napon”
(hozza meg,)
(2) Az R5. 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Hivatal a hallgató tanulmányi útját nem követi figyelemmel azt követően, hogy a hallgató a képzési és
kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerzett oklevelet és az Nftv.
48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettsége jogerősen megállapításra került.”
(3) Az R5. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott előkészítő képzésben, előkészítő jogviszonyban tanulmányokat
folytató hallgatókat az előkészítő képzéshez kapcsolódó félévek tekintetében kötelezettségek nem terhelik
a magyar állami ösztöndíj vonatkozásában.”
(4) Az R5. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Nftv. 48/M. § (1) bekezdése szerinti mentesítés kérelem alapján adható. A kérelemben a mentesítésre
okot adó körülményt dokumentummal kell igazolni.
(2) A hallgató azon félévére, amelyet az Nftv. 47. § (6) bekezdése alapján a támogatási idő számításakor nem kell
figyelembe venni vagy amely alatt a hallgatói jogviszony az Nftv. 45. §-a szerint szünetel, nem áll be az ösztöndíj
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visszatérítési vagy a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség, valamint e félévek nem számítanak bele
a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő szerinti másfélszeres időtartamba.
(3) Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés képzési idejének másfélszeresét meghaladja az Nftv. 47. §
(3) és (4) bekezdése szerinti támogatási idő, akkor az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzés határideje
a támogatási idő vége.”
(5) Az R5. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére
be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnése és a kötelezettségről hozott jogerős döntés közötti időszakban
végzett, a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
(3) Ha a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az (1) bekezdés szerinti időtartamon belül ismételten hazai
vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali
tagozaton tanulói jogviszonyt létesít, a Hivatal kérelemre az (1) bekezdésben foglalt munkaviszony fenntartási
kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.”
(6) Az R5. 6–11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tanulmányi útját, képzési adatait és a képzési idő alatt
a személyes és lakcím adatait a FIR-ben tárolt adatok alapján tartja nyilván.
(2) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját az adóhatóság (a továbbiakban: NAV),
az országos egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: OEP), a Kincstár és az állami foglalkoztatási szerv által
közölt adatok alapján követi nyomon. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó
személyek, valamint az önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló jogviszonyt folytatók esetében a nyomon
követésre vonatkozó rendelkezést az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
7. § (1) A Hivatal szakváltás esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes önköltség alapján tartja
nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes önköltség az abban a félévben felvételi eljárás
eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra
hozott önköltség.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján az önköltség nem meghatározható – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével –,
az adott képzésre a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő
finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 50/2008 (III. 14.) Korm. rendelet]
2. mellékletében meghatározott legalacsonyabb összeg az irányadó.
(3) Ha a hitéleti képzési területen az (1) bekezdés alapján az önköltség nem meghatározható, az 50/2008. (III. 14.)
Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározottak alapján
a) hitéleti alap- vagy osztatlan képzés esetén a bölcsészettudomány képzési terület alapképzései költségkereteinek
minimuma,
b) hitéleti mesterképzés esetén a bölcsészettudomány képzési terület mesterképzései költségkereteinek minimuma,
c) hitéleti tanár szak esetén a pedagógusképzés képzési terület tanár szak költségkeretének minimuma
szerinti összeg az irányadó.
(4) A mestertanári képzések esetén a szak önköltsége a felsőoktatási intézmény által a két szakterületre
meghirdetett önköltségek számtani átlaga.
(5) Szakváltás és a költségviselési forma változása esetén az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejébe
és az igénybe vett állami (rész)ösztöndíj összegébe beleszámít a hallgató szakváltása előtti képzésén igénybe
vett állami (rész)ösztöndíjjal támogatott tanulmányok ideje és állami (rész)ösztöndíja. A Hivatal az Nftv. 48/I. §
(1) és (2) bekezdése szerint tájékoztatja a hallgatót a korábbi képzés tekintetében fennálló kötelezettségekről is.
(6) Nem minősül szakváltásnak a felvételi jelentkezéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelem eredményeképpen
módosított besorolási döntés alapján más képzésen folytatott tanulmány. A kötelezettség teljesítése szempontjából
a módosított besorolási döntés szerinti képzés képzési ideje és önköltsége az irányadó.
(7) Ha a szakváltás felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, a képzési és kimeneti követelmények
másfélszeresének kezdő időpontját az új képzés kezdetétől kell számítani.
(8) Ha a szakváltás nem felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, valamint az önköltséges képzésről
magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára átsorolás esetén a képzési és kimeneti követelmények
másfélszeresének kezdő időpontja a kiinduló képzés kezdete.
(9) A felsőoktatási intézmények egyesülése vagy beolvadás esetén ha ugyanazon képzést több, az átalakulással
érintett intézmény folytatott, akkor az átalakulást követően a hallgatónak a magyar állami (rész)ösztöndíjból
származó kötelezettsége nyilvántartása szempontjából az önköltség nem emelkedhet.
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(10) A Hivatal a természetes személyazonosító adatokban és lakcímadatokban való változást a hallgató esetében
a FIR-ből, a volt hallgató esetében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervétől kapott adatok alapján
követi nyomon.
(11) A páratlan számú félévekből álló képzési idejű képzések esetében a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató
számára az oklevélszerzési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időtartam számításakor abban az esetben,
ha a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének számítása nem egész
félévet (tört félévet) eredményez, a tört félévet egész félévnek kell tekinteni.
(12) Az Nftv. 48/A. § b) és d) pontja szerinti kötelezettség teljesítését – az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében
meghatározottak figyelembevételével – képzésenként kell számítani.
(13) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti kötelezettség teljesítése szempontjából a magyar állami ösztöndíjjal folytatott
tanulmányi időt a Hivatal napokban tartja nyilván.
8. § (1) A Hivatal a döntéseit elsődlegesen elektronikusan hozza meg, amely hiteles elektronikus iratnak minősül.
(2) Ha a Hivatal a döntését az ügyféllel elektronikus úton közli, és az ügyfél a döntés átvételét harminc napon belül
nem igazolja vissza, a Hivatal a döntést papír alapon ismételten közli. Ilyen esetben a döntés közlésének napja
a második közlés napja.
9. § (1) Az Nftv. 48/Q. §-a szerinti részletfizetési kedvezmény iránti kérelem az Nftv. 48/P. § (1) bekezdése szerinti
határozatban közölt esedékesség napjáig (visszatérítési kötelezettség határideje) nyújtható be a Hivatalhoz.
A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a kérelem benyújtásának határidejét és módját.
(2) A részletfizetés vagy a teljes összeg megfizetése esedékességének elmulasztása esetén a Hivatal késedelmi
pótlékot számít fel. A késedelmi pótlék mértéke naptári naponként a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék befizetésére és kezelésére az 1/A. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Részletfizetés során a részteljesítés háromhavi elmaradása esetén a fizetési könnyítés érvényét veszti, a fennálló
teljes követelés annak járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. A Hivatal felszólítja az ügyfelet
az elmaradt részösszegek késedelmi pótlékkal növelt összegének, továbbá a fennmaradó tartozás teljes összegének
tizenöt napon belüli megfizetésére. Ha a megjelölt időtartam eredménytelenül telik el, a Hivatal a jogerős
határozatot a Magyar Államot megillető igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi a NAV-nak
a teljes visszatérítendő összeg behajtása érdekében.
(4) A részletfizetési időszakban felmerülő mentesítési tényekre alapozott mentesítést a Hivatal a fennálló tartozásra
nyújt.
(5) Mentesítési kérelem
a) az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettség teljesítése alól a képzési és kimeneti követelmények szerinti
másfélszeres idő elteltéig,
b) az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti kötelezettség alól az oklevélszerzést követő huszadik év elteltéig bármikor,
c) az Nftv. 48/A. § c) és d) pontja alapján megállapított jogerős visszatérítési kötelezettség esetén az Nftv. 48/P. §-a
szerinti határozatban közölt esedékesség napjáig (visszatérítési kötelezettség határideje)
nyújtható be.
(6) A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a mentesítési kérelem benyújtásának módját
és naptári napban megállapított határidejét.
(7) Az ügyfélnek a mentességi ok fennállásának bizonyítására a kérelemhez csatolnia kell dokumentumokat és
nyilatkozatát azok hitelességéről.
(8) A mentesítési kérelem benyújtásának a visszatérítési kötelezettséget megállapító jogerős döntés végrehajtására
halasztó hatálya van. A teljesítési idő meghosszabbodik a mentesítésre irányuló eljárás időtartamával, ha a Hivatal
a mentesítési kérelmet elutasítja vagy a mentesítésre irányuló eljárást megszünteti.
(9) Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás alatt bekövetkezett mentesítési tényekre mentesítési kérelem
nyújtható be.
(10) Az Nftv. 48/O. §-a szerinti tartós betegségre tekintettel mentesítésben az részesül, aki a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f ) pont fb) alpontja szerinti állapotát, illetve a magasabb összegű családi
pótlékra jogosultságát tartós betegségére tekintettel igazolja.
(11) Az Nftv. 48/O. §-a szerinti megváltozott munkaképességre tekintettel az mentesül, aki a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §
(1) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultságát igazolja.
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(12) A megváltozott munkaképesség okán benyújtott mentesítési kérelemhez mellékelni kell a rehabilitációs
hatóságnak a komplex minősítésről készült – a megváltozott munkaképesség megállapításáról szóló – összefoglaló
véleményét.
10. § (1) A Hivatal a képzés befejezését megelőző időszakban az éves egyenlegközlő határozatban a hallgató
képzésére és jogviszonyára vonatkozó adatokat a FIR-ben tárolt adatok alapján állapítja meg.
(2) A Hivatal a munkavégzési kötelezettség teljesítésének idején az éves egyenlegközlő határozatban a volt hallgató
hazai munkaviszonyának időtartamát a NAV, az OEP, a Kincstár és az állami foglalkoztatási szerv által közölt adatok
alapján állapítja meg.
(3) Ha a Hivatal az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése és 48/N. § (3) bekezdése szerinti egyenlegközlő határozathoz a NAV-tól,
az OEP-től, a Kincstártól, az állami foglalkoztatási szervtől a volt hallgató hazai munkaviszonyának időtartamára
vonatkozóan azért nem kapott adatot, mert a volt hallgatót a fenti szervek nem tudták beazonosítani, a Hivatal
– az azonosítás sikerességére irányuló hiánypótlás eredménytelensége esetén – az egyenlegközlő határozatában
arról tájékoztatja a volt hallgatót, hogy nyilvántartása szerint az adott évben nem tartott fenn hazai munkaviszonyt.
(4) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 48/A. § b) pontjában
meghatározott kötelezettség származási országában történő teljesítési időszakáról naptári évre vonatkozó
nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles, magyar nyelvre lefordított dokumentumokat nyújt be a naptári évet követő
február 28-ig. Ennek hiányában a Hivatal – a hiánypótlás eredménytelensége esetén – a származási országban
történő munkavégzést nem veszi figyelembe.
(5) A Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező
munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáról az ügyfél naptári évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló
hiteles dokumentumokat nyújt be a Hivatalhoz a naptári évet követő február 28-ig.
11. § A Hivatal az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárást a visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat
jogerőre emelkedését követő 120 napon belül egy alkalommal kezdeményezi.”
(7) Az R5. a következő 40. §-sal egészül ki:
„40. § E rendeletnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 75. §-ával megállapított 5. §
(1) és (2) bekezdésében és 6–11. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő eljárásokban és a már megállapított
kötelezettség esetén is alkalmazni kell, valamint az 5/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módr.
hatálybalépésekor fennálló kötelezettség teljesítési ideje alatt benyújtott kérelem alapján alkalmazni kell.”
(8) Az R5.
a)
1/A. §-ában a „Magyar Államkincstárnál” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban:
Kincstár)”,
b)
5/A. § (1) bekezdésében a „háromszázhatvanadik” szövegrész helyébe a „háromszázhatvanötödik”
szöveg lép.
76. §		
Hatályát veszti
a)
a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 11. § (3)–(5) bekezdése, 12. § (1) és (2) bekezdése, valamint 20. §
(6) bekezdés b) pontja,
b)
az R1. 4. § (2) bekezdése, 5. § (2) és (3) bekezdése, 6. §-a, 11. §-a és az azt megelőző alcím címe,
c)
az R2. 1/A.–13. §-a, 14. § (1)–(3) bekezdése, 16–34. §-a és 1–9. melléklete,
d)
az R3. 28. § (1) bekezdése, 29. §-a és az azt megelőző alcím címe,
e)
az R5. 4. §-a, 2. és 3. alcímének címe,
f)
az R2.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételének, létesítésének és működésének minimális
(kötelező) feltételei
1. Személyi feltételként biztosítani kell
a)
az indítani tervezett képzésekhez szükséges oktatói létszámot;
b)
megfelelő létszámú oktatási segédszemélyzetet és oktatásirányítási létszámot;
c)
az intézmény rendelkezésére álló infrastruktúra üzemeltetéséhez szükséges személyzetet.
1.1. A személyi feltételeket az Nftv. 7. § (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével kell biztosítani.
2. Tárgyi, infrastrukturális feltételként biztosítani kell:
a)
székhely, telephely tekintetében
aa)
olyan oktatás céljára szolgáló épületet, amely az intézmény tulajdonában, vagyonkezelésében,
bérletében vagy használatában van legalább 8 éves időtartamra, használatbavételi engedéllyel
rendelkezik, továbbá biztosítja a munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott
oktatók és kutatók és a maximális hallgatói létszám megállapítása szerint meghatározott létszámú
oktatási segédszemélyzet, oktatásirányítási kör egyidejű elhelyezését;
ab)
az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges infrastruktúrát;
b)
könyvtári szolgáltatás, informatikai háttér tekintetében
ba)
olyan korszerű szolgáltatásokat nyújtó informatikai hálózat meglétét, amelyhez az alkalmazottak és
a hallgatók rendszeresen hozzáférnek;
bb)
tanulmányi, kulturális lehetőségek, szabadidő eltöltését biztosító szolgáltatások tekintetében
intézményi könyvtár (állami fenntartású egyetem esetében nyilvános könyvtár) fenntartását
(a székhelyen, telephelyen), vagy megállapodás megkötését a székhelyen, telephelyen működő
könyvtárakkal, amelynek alapján a képzéshez, oktatáshoz, kutatáshoz szükséges szakirodalom és
információs szolgáltatások hozzáférhetők minden hallgató és oktató számára;
bc)
informatikai alapú hallgatói nyilvántartást biztosító alkalmazást, tanulmányi rendszert;
c)
sportolási lehetőségek tekintetében valamennyi képzési helyen – saját sportteremben vagy bérelt
sportlétesítményben – olyan sportlétesítmény-használati lehetőséget, amely biztosítja, hogy egész évben,
minden hallgató hetente legalább egy alkalommal két órán keresztül sporttevékenységet folytasson, kivéve
ha az adott képzési helyen nem kíván folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést;
d)
valamennyi képzési helyen a hallgatók számára szálláslehetőség rendelkezésre állását az intézmény által vagy
az adott képzési helyen működő más szállásnyújtó által biztosítva, kivéve, ha az adott képzési helyen nem
kíván folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést;
e)
valamennyi képzési helyen a hallgatók és az alkalmazottak számára melegétkezési lehetőség rendelkezésre
állását az intézmény által, vagy az adott képzési helyen az intézmény közvetlen környezetében működő más
szolgáltató által biztosítva.
3. Pénzügyi feltételek tekintetében biztosítani kell
a)
öt év költségtervét folyó évi áron számolva, a bevételek megalapozottságát igazoló dokumentumokkal;
b)
a szükséges fenntartói források igazolását.
4. A költségvetésnek legalább a következő kiadásokat kell fedeznie:
a)
a közüzemi költségek;
b)
az alkalmazottak személyi és járulékköltségei;
c)
az alapfeladatok ellátásához szükséges költségek.
5. Ha az adott képzési helyen a felsőoktatási intézmény csak szakirányú továbbképzést kíván folytatni, akkor
kizárólag az 1. pont a) alpontja, valamint a 2. pont ab) alpontja alkalmazandó azzal, hogy az oktatáshoz szükséges
infrastruktúrát, a könyvtári szakirodalom és az információs szolgáltatások, valamint informatikai hálózat
hozzáférhetőségét, továbbá a képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását a képzési helyen biztosítani
kell.
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2. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A felsőoktatási intézmény működése engedélyezésének, valamint maximális hallgatói létszáma
meghatározásának szabályai
1. A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor, illetve maximális hallgatói létszámának
meghatározásakor a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény
képzési helyeiként, képzési nyelvenként, a teljes idejű, a részidős képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve,
továbbá
a)
az alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés, valamint a kifutó egyetemi,
főiskolai szintű képzés tekintetében képzési területenként,
b)
kifutó felsőfokú szakképzés tekintetében szakmacsoportonként,
c)
a doktori képzés tekintetében tudományterületenként
kell megállapítani.
2. A maximális hallgatói létszám a magyar állami (rész)ösztöndíjas, államilag támogatott, önköltséges és
költségtérítéses képzésekre együttesen vonatkozik.
3. A maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény kérelme alapján kell meghatározni, amelynek mértéke
nem lehet magasabb az alapító okiratban meghatározott felvehető maximális hallgatói létszámnál.
4. Nem határozható meg maximális hallgatói létszám, ha
a)
a felsőoktatási intézmény által a kérelemben az adott képzési területen, tudományterületen,
szakmacsoportban oktató alkalmazottak számát és a megtartandó órák számát figyelembe véve – tekintettel
az alkalmazottak elhelyezésének lehetőségeire is – nem teljesíthető az Nftv. 26. §-ában és 34. §-ában előírt
követelmény;
b)
az adott képzési helyen a hallgatók számára térítésmentesen igénybe vehető, hálózati kapcsolattal ellátott
számítógépek száma nem éri el az adott képzési helyre megállapítani kért maximális hallgatói létszámnak
a 7. pontban foglalt táblázat „B” oszlopában meghatározott arányát;
c)
az adott képzési helyen a hallgatók számára térítésmentesen rendelkezésre álló könyvtári infrastruktúra,
illetve szolgáltatás keretében a könyvtári olvasóhelyek száma nem éri el az adott képzési helyre megállapítani
kért maximális hallgatói létszámnak a 7. pontban foglalt táblázat „C” oszlopában meghatározott arányát;
d)
az adott képzési helyen a rendelkezésre álló oktatásirányítási létszám (különösen a tanulmányi
adminisztráció, életpálya és tanulmányi tanácsadás) – tekintettel az alkalmazottak elhelyezésének
lehetőségeire is – nem éri el az adott képzési helyre megállapítani kért maximális hallgatói létszám 0,2%-át,
de legalább 2 főt;
e)
az adott képzési helyen a felsőoktatási intézmény nem rendelkezik a képzés lebonyolításához szükséges
teremkapacitással, amelynek megállapítása során
ea)
csak az oktatás céljára szolgáló, használatbavételi engedéllyel rendelkező és legalább 8 éven
keresztül az intézmény kezelésében (használatában, vagyonkezelésében, tulajdonában) lévő
épületek vehetők figyelembe,
eb)
két tanóra megtartásához százperces időszakot kell figyelembe venni,
ec)
a képzésekhez egy tantermet hetente legfeljebb 60 órás időtartamra, ha a felsőoktatási
intézményben a heti pihenőnapon is sor kerülhet képzésre, további 12 órás időtartamban lehet
figyelembe venni azzal, hogy egy tantermet egy félévben legfeljebb 15 hét időtartamban lehet
figyelembe venni,
ed)
a foglalkozások teremszükségletét a következő kategóriákba kell besorolni: előadás, gyakorlat,
laborgyakorlat, számítógépes gyakorlat, külső helyszíni gyakorlat,
ee)
a termeket a következő kategóriákba kell besorolni: tanterem, labor, számítógépes labor, külső
helyszíni gyakorlati hely,
ef )
a termekben 1 férőhelyre legalább 1 m2 alapterület, asztal- és székhasználat biztosított legyen;
f)
a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az egyes képzéseken nem teljesül az Nftv. 17. §-a
szerinti előírás;
g)
a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az esti vagy levelező munkarend szerinti
képzéseken nem teljesül az Nftv. 108. § 3. illetve 25. pontja szerinti előírás;
h)
a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy az adott képzési helyen képes a szakmai gyakorlat
feltételeinek biztosítására;
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i)

a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy az adott képzési helyen biztosított a tanulmányi és
életpálya-, valamint az egészségügyi tanácsadás;
j)
a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy biztosított az adott képzési helyen – egész évben való
sportolást lehetővé tevő saját sportteremben vagy bérelt sportlétesítményben – a hallgatók legalább heti
2 óra időtartamú térítésmentes sportolásának lehetősége, kivéve, ha az adott képzési helyen nem kíván
folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést;
k)
a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy az adott képzési helyen kialakított tanulótereken
az elérhető hálózati végpontok (vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségek) száma eléri az adott képzési
helyre megállapítani kért maximális hallgatói létszámnak a 7. pontban foglalt táblázat „B” oszlopában
meghatározott arányának kétszeresét;
l)
a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni az adott képzési helyen a hallgatók számára szálláslehetőség
rendelkezésre állását az intézmény által vagy az adott képzési helyen működő más szállásnyújtó által
biztosítva, kivéve, ha az adott képzési helyen nem kíván folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti
képzést;
m)
a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni az adott képzési helyen a hallgatók és az alkalmazottak számára
melegétkezési lehetőség rendelkezésre állását az intézmény által vagy az adott képzési helyen az intézmény
közvetlen környezetében működő más szolgáltató által biztosítva.
5. Közös képzés esetében a hallgatókat minden intézményben teljes mértékben figyelembe kell venni, azonban
a tanórák közül csak az adott intézmény által oktatott tanórákat kell megfelelő számban biztosítani.
6. A hitéleti képzési terület és hittudomány tudományterület tekintetében meghatározandó maximális hallgatói
létszám esetében az e mellékletben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az eljárás során – az Nftv.
91. § (6) és (7) bekezdésével összhangban – kizárólag azt kell vizsgálni, hogy biztosítottak-e a hitéleti képzés tárgyi,
infrastrukturális és az oktatásirányítási létszámmal kapcsolatos feltételei.
7. A 4. pont b), c) és k) alpontja szerinti, térítésmentesen igénybe vehető számítógépek és könyvtári olvasóhelyek,
valamint hálózati végpontok aránya a maximális hallgatói létszámhoz képest:
A

B

C

1.

agrár képzési terület

4%

2%

2.

bölcsészettudomány képzési terület

2%

4%

3.

társadalomtudomány képzési terület

2%

4%

4.

informatika képzési terület

5%

2%

5.

jogi képzési terület

2%

4%

6.

közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület

2%

2%

7.

gazdaságtudományok képzési terület

4%

4%

8.

műszaki képzési terület

4%

2%

9.

orvos- és egészségtudomány képzési terület

5%

2%

10.

pedagógusképzés képzési terület

4%

4%

11.

sporttudomány képzési terület

4%

2%

12.

természettudomány képzési terület

5%

2%

13.

művészet képzési terület

2%

2%

14.

művészetközvetítés képzési terület

4%

2%

8. Ha az adott képzési helyen a felsőoktatási intézmény egyedül szakirányú továbbképzést kíván folytatni, akkor
kizárólag az 1–3. pont, a 4. pont a), eb)–ef ) és f )–h) alpontja, továbbá az 5. és 6. pont alkalmazandó azzal, hogy
az oktatáshoz szükséges infrastruktúrát, a könyvtári szakirodalom és az információs szolgáltatások, valamint
informatikai hálózat hozzáférhetőségét, továbbá a képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátását
a képzési helyen biztosítani kell.
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3. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A diákotthon, valamint a kollégium működésének minimális (kötelező) feltételei
1. Tárgyi, infrastrukturális feltételként biztosítandó
a)
olyan ingatlan, amely a diákotthon – kollégium esetén a felsőoktatási intézmény – tulajdonában, bérletében,
vagyonkezelésében vagy használatában van legalább 5 éves időtartamra, diákotthoni vagy kollégiumi
lakhatás céljára szolgál, használatbavételi engedéllyel rendelkezik;
b)
férőhelyenként 1-1 db ágy, személyes használatú tanulóasztal, szék, ruhásszekrény;
c)
férőhelyenként 1-1 db paplan, párna;
d)
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK)
előírásai szerint fürdőhelyiség, illemhely;
e)
a legalább 100 férőhelyes diákotthon, kollégium esetében az OTÉK előírásai szerint akadálymentesített
bejárat és akadálymentes közlekedés, továbbá az OTÉK szerinti felvonó, korlátlift vagy emelőlap, valamint
100 férőhelyenként 1 db akadálymentesített szoba, valamint akadálymentesített fürdőhelyiség és illemhely;
f)
főzési és ételmelegítési lehetőség biztosítása: legalább 25 férőhelyenként 1 db 1000 watt teljesítményű, vagy
azzal egyenértékű gáz főzőlap;
g)
fűtés;
h)
meleg víz biztosítása, férőhelyenként legalább 80 liter/nap mennyiséggel számolva;
i)
vízellátás biztosítása, férőhelyenként legalább 140 liter/nap mennyiséggel számolva;
j)
mosási és vasalási lehetőség biztosítása: 50 férőhelyenként legalább 1 db 5 kg ruha mosóteljesítményű
automata mosógép és legalább 1 darab vasalóállvány;
k)
férőhelyenként 1 db internet-hozzáférési végpont vagy vezeték nélküli kapcsolódási lehetőség;
l)
minimálisan a diákotthon illetve a kollégium férőhelyszáma 5%-ának megfelelő számú, de legalább
3 számítógépes munkaállomás, ahol minden számítógép internetelérése és ezen keresztül az adott
felsőoktatási intézményi könyvtár elektronikus szolgáltatásainak hozzáférhetősége biztosított;
m)
férőhelyenként minimum nettó 7 m2 lakóterület;
n)
egyidejűleg a férőhelyek 5%-ának megfelelő számú, de legalább 3 főnyi tanulóhely tanulószobában, úgy
kialakítva, hogy egy tanulóhelyre legalább 2 m2 alapterület, asztal- és székhasználat legyen biztosítva;
o)
a szobákban a hűtőgépek, hajszárítók és 200 watt teljesítmény alatti elektromos teljesítményű, nem
hőfejlesztő eszközök (TV, videó, kávé- és teafőző, villanyborotva, szórakoztató elektronikai eszközök, kis
fogyasztású háztartási eszközök) ellátására alkalmas elektromos hálózat, férőhelyenként minimum 1 db
csatlakozóval;
p)
férőhelyenként 25 liter hűtőtérfogatú hűtőgépek;
q)
könnyen tisztítható padlóburkolat.
Ha az adott képzési helyen ugyanazon fenntartónak több különböző diákotthona vagy diákotthoni épülete, illetve
ugyanazon felsőoktatási intézménynek több kollégiuma vagy kollégiumi épülete működik, az e) pontban szereplő
feltételeket – az akadálymentesített szobák számát tekintve összevontan – az erre kijelölt diákotthoni, illetve
kollégiumi épületben vagy épületekben is lehet biztosítani.
2. Pénzügyi feltételek tekintetében be kell mutatni
a)
öt év költségtervét folyó évi áron számolva, a bevételek megalapozottságát igazoló dokumentumokkal;
b)
a szükséges fenntartói források igazolását.
3. A költségvetésnek legalább a következő kiadásokat kell fedeznie:
a)
az alkalmazottak személyi és járulékköltségeit;
b)
évi két alkalommal a kollégium, diákotthon nagytakarítását;
c)
a közös használatú, továbbá a fürdő- és illemhelyiségek napi takarítását;
d)
évi egy alkalommal az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségek higiéniai festését;
e)
évente legalább a lakóhelyiségek negyedének higiéniai festését;
f)
évente legalább a közös helyiségek negyedének higiéniai festését;
g)
évente legalább a férőhelyek tizedének felújítását (ágy, tanulóasztal, szekrény, paplan, párna kicserélésével)
lehetővé tevő tartalék képzését;
h)
közüzemi költségeket;
i)
szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az épület rovar- és kártevő-mentesítését.
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4. Személyi feltételek tekintetében biztosítandó
a)
1 fő teljes állásban foglalkoztatott vezető;
b)
24 órás ügyelet;
c)
24 órás portaszolgálat, ami kiváltható beléptető rendszerrel.
5. A diákotthon alapító okirata kötelezően tartalmazza a diákotthon
a)
hivatalos nevét;
b)
fenntartójának nevét és címét;
c)
székhelyének és valamennyi telephelyének címét;
d)
képviseletének módját;
e)
alaptevékenységét és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat;
f)
maximális férőhelyszámát;
g)
rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát.

4. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás feltételei
1. A gyakorló köznevelési intézménnyé nyilvánítás feltételei:
a)
a felsőoktatási intézmény – képzési programja alapján – pedagógusképzést folytat és a köznevelési
intézmény fenntartójaként köznevelési feladatot lát el;
b)
a köznevelési intézményt nyilvántartásba vették;
c)
a köznevelési intézményben van a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorlati
képzésért felelős vezető, aki maga is vezetőtanár (gyakorlatvezető óvónő, tanító, gyógypedagógus,
konduktor);
d)
a köznevelési intézmény rendelkezik a gyakorló köznevelési intézményként való működéséhez a személyi
feltételekkel, a pedagógusok fele megfelel a vezetőpedagógusi feltételeknek;
e)
a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározott módon biztosított a pedagógusképzés szervezeti
kerete, különböző pedagógusképzési területek esetén a pedagógusképzés koordinációját ellátó szervezeti
egység vagy a szenátus által e célra létrehozott testület;
f)
összességében tanévenként a gyakorló köznevelési intézményben legalább 150 fő – a művészeti
szakközépiskolában és a konduktort alkalmazó köznevelési intézményben legalább 50 fő – hallgató vesz részt
a gyakorlati képzésben,
g)
az óvodapedagógus-, tanító- és gyógypedagógus-képzésben tanévente átlagosan legalább 20 hallgató jut
egy gyakorlatvezető óvónőre, tanítóra, gyógypedagógusra, tanárképzésben tanévente átlagosan legalább
5 hallgató jut egy vezetőtanárra;
h)
általános iskola esetén az 1–8. évfolyamon, középiskola esetén a 9–12. (9–13.) évfolyamon három
párhuzamos osztály van;
i)
a gyakorló köznevelési intézményben a tanterv közismereti tantárgyainak és az ehhez kapcsolódó tanórán
kívüli iskolai tevékenységnek, illetve az óvodai nevelési, a készség- és képességfejlesztési és tanórán kívüli
iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában gyakorlati képzési feladat (pedagóguspálya megismerésére
irányuló gyakorlatok, vezetőtanár, gyakorlatvezető óvónő, tanító irányításával végzett önálló tanítási,
foglalkozásvezetési gyakorlat) folyik;
j)
a köznevelési intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási időkeret 25%-át gyakorlóiskolai, óvodai
feladatokra fordítják,
k)
a köznevelési intézmény nevelési, illetve pedagógiai programja biztosítja a pedagógus-jelöltek
felkészítésének lehetőségét.
2. Többcélú köznevelési intézmény részbeni gyakorló intézményként való működésekor a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti intézménynek a felsőoktatási intézmény
pedagógusképzési feladatainak megfelelő, a köznevelési intézmény által ellátott nevelési-oktatási feladatok,
pedagógiai szakszolgálati feladatok, valamint a kollégium feladatai vizsgálandók.
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5. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az alap-, illetve mesterképzés indításának tárgyi és személyi feltételei
1. Alapképzési szak indításának feltételei:
a)
az intézmény által kidolgozott tanterv teljesíti a képzési és kimeneti követelményekben leírtakat,
b)
az intézmény által kidolgozott tanterv biztosítja a kimeneti kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és
felelősségvállalás) hallgatók általi elsajátítását, bemutatja a tanulás-támogatás intézményi eszközrendszerét,
módszertanát,
c)
a szakfelelős személye az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott, tudományos fokozattal
rendelkező oktató, aki az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerint az érintett felsőoktatási intézményt jelölte meg
(a továbbiakban: első helyen foglalkoztatott oktató),
d)
a szakfelelős egyidejűleg egy alapképzési szakért felelős,
e)
az önálló szakképzettséget adó szakirányért felelő személy az intézmény teljes munkaidőben első helyen
foglalkoztatott oktatója,
f)
a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelőseinek legalább a fele tudományos fokozattal rendelkezik,
g)
a szakmai ismeretkörök felelősei igazoltan rendelkeznek szakmai gyakorlattal,
h)
a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelősei az intézményben legfeljebb három – akár több szakon is
előírt – ismeretkörért felelősek,
i)
a törzsanyag ismeretköreinek intézményi elsajátítását lehetővé tevő tantárgyak oktatóinak legalább
háromnegyede az intézmény foglalkoztatott oktatója,
j)
a gyakorlati foglalkozások (az intézményen kívüli, különösen a terep-, szakmai gyakorlatokat nem számítva)
vezetőinek legalább a fele az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatója,
k)
a képzés oktatási eszközigénye és a gyakorlati képzés feltételei biztosítottak,
l)
az intézményi könyvtár állománya és szolgáltatásai biztosítják a tantárgyi programok kötelező
irodalomjegyzékében felsorolt könyvek és szakirodalom elérhetőségét minden hallgató számára,
m)
a képzés során külföldi részképzés céljából mobilitási ablak áll rendelkezésre.
2. Mesterképzési szak indításának feltételei:
a)
az intézmény által kidolgozott tanterv teljesíti a képzési és kimeneti követelményekben leírtakat,
b)
az intézmény által kidolgozott tanterv biztosítja a kimeneti kompetenciák (attitűdök, nézetek, önállóság és
felelősségvállalás) hallgatók általi elsajátítását, bemutatja a tanulás-támogatás intézményi eszközrendszerét,
módszertanát,
c)
a szakfelelős személye az intézmény teljes munkaidőben, első helyen foglalkoztatott oktatója, aki
tudományos fokozattal és oktatott területén elismert szakmai referenciával (projektvezetés, kutatási
eredmény stb.) rendelkezik,
d)
a szakfelelős egyidejűleg egy mesterképzési szakért felelős,
e)
a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelősei tudományos fokozattal rendelkeznek és legalább
kétharmaduk az intézmény első helyen foglalkoztatott oktatója,
f)
a szakmai ismeretkörök felelőseinek legalább 80%-a igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik,
g)
a törzsanyag ismeretköreinek intézményi felelősei az intézményben legfeljebb három – akár több szak
képzésében is szereplő – ismeretkörért felelősek,
h)
a törzsanyag ismeretköreinek intézményi elsajátítását lehetővé tevő tantárgyak oktatóinak legalább
háromnegyede az intézmény foglalkoztatott oktatója,
i)
a gyakorlati foglalkozások (az intézményen kívüli – terep, szakmai stb. – gyakorlatokat nem számítva)
vezetőinek legalább fele az intézmény foglalkoztatott oktatója,
j)
a képzés oktatási eszközigénye és a gyakorlati képzés feltételei biztosítottak,
k)
az intézményi könyvtár állománya és szolgáltatásai biztosítják a tantárgyi tematikák irodalomjegyzékében
felsorolt könyvek és szakirodalom, továbbá az adott tudományág legfontosabb folyóiratainak elérhetőségét
minden hallgató számára,
l)
az intézményben olyan kutatási témák vannak, amelyekben felkészítik a hallgatókat a doktori képzésre,
m)
a képzés során külföldi részképzés céljából mobilitási ablak rendelkezésre áll.
3. A tanárképzés további speciális tárgyi és személyi feltételei:
a)
minden hallgató számára (előzetes megállapodással) igazoltan biztosított a gyakorlati képzőhely, ahol
a gyakorlatot vezető tanár szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

b)

4663

rendelkezik; a felsőoktatási intézményben – a szabályzatban meghatározott módon – tanárképző központ
biztosítja a szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatok összehangolását, az elméleti és gyakorlati
képzés szervezését,
az egyes tanári szakképzettségeket adó képzésekre teljesülnek a mesterfokozatot adó szak indítására
vonatkozó feltételek.

6. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A felsőoktatási információs rendszerben a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 3. mellékletében
meghatározott adatokon túl tárolt adatok
1. Hozzájárulás esetén tárolt adatok
1.1. a hallgató telefonszáma, e-mail címe, egyéb elérhetősége;
adatközlő a FIR felé: felsőoktatási intézmény;
1.2. az oktató, kutató, tanár telefonszáma, e-mail címe, egyéb elérhetősége;
adatközlő a FIR felé: felsőoktatási intézmény;
1.3. a hallgató „Magyar igazolvány”-a, „Magyar hozzátartozói igazolvány”-a azonosítója és kiállítási dátuma;
adatközlő a FIR felé: felsőoktatási intézmény.
2. Az intézménytörzs keretében tárolt adatok
2.1. Felsőoktatási intézmények:
2.1.1. az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok:
a)
az intézmény hivatalos neve (magyarul és idegen nyelven), rövidített neve, intézményi azonosító
száma, internetcíme, gazdálkodási rendje, gazdasági tanács működtetésének ténye, fenntartójának
típusa és statisztikai számjele (a Magyar Állam kivételével);
b)
a felsőoktatási intézmény jogelődjeinek intézményi azonosító száma, megnevezése, a jogutódlás
típusa;
c)
alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok;
d)
azok a képzési szintek, képzési területek, képzési ágak, tudományterületek, tudományágak,
művészeti ágak, amelyeken képzést folytat(hat) a székhelyen, illetve telephelyen;
e)
azok a képzési szintek, képzési területek, képzési ágak, tudományterületek, tudományágak,
művészeti ágak, amelyeken képzést folytat(hat) a székhelyen kívül;
f)
felsőfokú szakképzés szakmacsoportjai, amelyeken az intézmény kifutó rendszerben képzést
folytathat székhelyen, telephelyen, illetve székhelyen kívül;
g)
vállalkozási tevékenységek;
h)
székhely, telephely(ek) és székhelyen kívüli képzési hely(ek) címe(i), az előzőekbe nem tartozó
szakirányú továbbképzési helyszín(ek) címe(i);
i)
kutatási alaptevékenység tudományterületei és fajtái, és annak helyszínei;
j)
az intézmény szervezeti tagolása, a felsőoktatási felvételi eljárásban képzés meghirdetésére
jogosult karok, intézetek, valamint egyéb szervezeti egységek neve, rövidített neve, központi címe,
a központi címen kívüli településen lévő címe, továbbá kar esetében az egyetemi vagy főiskolai
jelleg;
k)
használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, a rendelkezés módja);
l)
az alapító okiratban foglalt maximális hallgatói létszám;
2.1.2. további intézményi adatok
a)
a kollégium hivatalos neve, rövidített neve, székhelyének és valamennyi telephelyének címe,
férőhelyeinek száma komfortfokozat szerint, felsőoktatási tevékenységben való részvételére,
a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben való részvételre vonatkozó adatok;
b)
képzéssel kapcsolatos együttműködési megállapodásokról az együttműködő szervezet hivatalos
neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte;
c)
a működési engedélyben engedélyezett képzési, feladat-ellátási helyek és az azokra vonatkozó
képzési területek, tudományterületek, szakmacsoportok, képzések;
d)
a működési engedélyben engedélyezett maximális hallgatói létszám;
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e)

a képzési és kutatási tevékenységhez kapcsolódó nemzetközi mobilitási megállapodásokról
az együttműködő szervezet hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte,
kezdete, tervezett vége, esetleges nemzetközi kerete;
f)
a szakmai gyakorlóhely hivatalos neve, címe, típusa, képzés, amelyhez a szakmai gyakorlat
kapcsolódik;
2.1.3. az intézmény által bejelentett, nyilvántartásba vett képzések (felsőoktatási szakképzések, alapképzési
szakok, mesterképzési szakok, doktori iskolák képzései, szakirányú továbbképzések, felsőfokú szakképzések,
egyetemi és főiskolai szintű képzések) adatai:
a)
a képzés megnevezése;
b)
a képzés szakirányainak, specializációinak, műveltségterületeinek megnevezése;
c)
a képzés képzési területe, képzési ága vagy szakmacsoportja, a doktori képzés tudományterülete,
tudományága vagy művészeti ága;
d)
a képzés elvégzését követően megszerezhető végzettségi szint, szintjének ISCED, továbbá
az európai és a magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolása;
e)
a képzés elvégzését követően megszerezhető szakképzettség(ek), szakképesítés(ek);
f)
a képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai;
g)
a meghirdetés kezdő tanéve;
h)
a meghirdetés utolsó tanéve;
i)
kapcsolódó képzési együttműködések;
j)
a képzés helye;
k)
a képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok, az adminisztrációt
ellátó intézmény azonosítója;
l)
a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító intézmény adatai;
m)
a képzés nyelve;
n)
a képzés munkarendje;
o)
a képzés finanszírozási szakcsoportbeli besorolása;
p)
a képzés duális jellege;
2.1.4. a közhasznúsági nyilvántartás keretében kezelt adatok:
a)
közhasznúsági fokozat;
b)
a közhasznúsági fokozat megszerzésének, módosításának és törlésének időpontja;
c)
a nyilvántartott adatok bejelentésének időpontja;
d)
az intézmény működésével kapcsolatos határozatok.
2.2. Diákotthonok:
a)
a diákotthon hivatalos neve, rövidített neve, székhelyének címe, intézményi azonosító száma,
internetcíme, gazdálkodási rendje, telephelye(i)nek címe, maximális férőhelyszáma;
b)
fenntartó(k) típusa és statisztikai számjele (a Magyar Állam kivételével);
c)
a diákotthon jogelődjeinek intézményi azonosító száma, megnevezése;
d)
a diákotthon férőhelyeinek száma komfortfokozat szerint, felsőoktatási tevékenységben való
részvételre, a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben való részvételre vonatkozó adatok;
e)
használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi száma, birtokolt terület és annak aránya
az összterületben, a rendelkezés módja);
f)
a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokról az érintett felsőoktatási intézmény
azonosítója, az együttműködés célja, keretei, kezdete és vége, az együttműködési megállapodás
kelte.
2.3. Szakkollégiumok:
a)
szakkollégium hivatalos neve, működési helye, típusa;
b)
nem felsőoktatási intézmény keretében működő szakkollégium esetében a felsőoktatási
intézményekkel kötött megállapodásokról az érintett felsőoktatási intézmény azonosítója,
az együttműködés kezdete és vége, az együttműködési megállapodás kelte.
2.4. Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények:
2.4.1. Az intézmény
a)
hivatalos neve;
b)
székhelye, postacíme;
c)
intézményi azonosító száma;
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d)

2.4.2.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Magyarországon működtetni kívánt szervezeti egységének megnevezése, és annak magyarországi
címe;
e)
magyarországi működési formája;
f)
külföldi működési engedélyére, illetve az akkreditációra vonatkozó adatai;
g)
felsőoktatási intézménnyé minősítéséről szóló külföldi jogszabály vagy egyéb külföldi döntés
azonosító száma/egyéb megjelölése.
Az intézmény által folytatott képzések
a)
megnevezése (honos nyelven/magyar nyelven);
b)
szakirányainak, specializációinak megnevezése;
c)
folytatásához szükséges határozat(ok) adatai;
d)
meghirdetésének kezdő tanéve;
e)
meghirdetésének utolsó tanéve;
f)
folytatásához kapcsolódó képzési együttműködések;
g)
helye;
h)
nyelve;
i)
munkarendje;
j)
képzési ideje (tanulmányi félévekben);
k)
elvégzését követően megszerezhető végzettségi szint, szintjének ISCED, továbbá az európai és
a magyar képesítési keretrendszer szerinti besorolása;
l)
elvégzését követően megszerezhető szakképzettség, szakképesítés (amennyiben van);
m)
vonatkozásában az egyenértékűnek tekintett magyarországi végzettségi szint és szakképzettség
(amennyiben van);
n)
vonatkozásában az egyenértékűnek tekintett magyarországi képzési terület, képzési ág,
szakmacsoport, doktori képzés esetén tudományterület, tudományág, művészeti ág (amennyiben
van)
képzésenként.
Valamennyi képzésről
A képzés
a)
megnevezése és szakmai összetevőinek megnevezése (szak, doktori iskola, szakirány, specializáció);
b)
szintje és annak ISCED szerinti besorolása, esetleges típusa, a képzési keretrendszerek szerinti
besorolása;
c)
besorolása képzési terület, képzési ág vagy tudományterület, tudományág, művészeti ág vagy
szakmacsoport szerint;
d)
képzési ideje félévekben;
e)
során megszerezhető szakképzettség vagy szakképesítés;
f)
során megszerzendő kreditek száma;
g)
előfeltételi adatai (képzés, végzettségi szint, szakképzettség vagy szakképesítés).
A képzés képzési és kimeneti követelménye vagy szakmai és vizsgakövetelménye.
A képzés azonosítója.
A képzés létrejöttével, megszüntetésével kapcsolatos határozatok, jogszabályok adatai.

7. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az intézményi azonosító szám képzésének szabálya
A felsőoktatási intézményi azonosító szám „FI” karakterekből, közvetlen utána 5 számjegyből álló jel, amelyben
az első 4 számjegy véletlenszerűen kiadott szám. Az első számjegye a nullától különböző számjegy. Az ötödik
számjegy ellenőrző ún. CDV kód, melynek képzési algoritmusa az alábbi: a felsőoktatási intézményi azonosító
szám első négy számjegyéből a páratlan helyen állókat hárommal, a páros helyen állókat héttel megszorozva,
a szorzatokat össze kell adni. Az összeget tízzel elosztva a maradék tekintendő az ötödik, azaz CDV kódnak.
A diákotthoni azonosító szám „DO” karakterekből, közvetlen utána 5 számjegyből álló jel, amelyben az első
4 számjegy véletlenszerűen kiadott szám. Az első számjegye a nullától különböző számjegy. Az ötödik számjegy
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ellenőrző ún. CDV kód, melynek képzési algoritmusa az alábbi: a diákotthoni azonosító első négy számjegyéből
a páratlan helyen állókat hárommal, a páros helyen állókat héttel megszorozva, a szorzatokat össze kell adni.
Az összeget tízzel elosztva a maradék tekintendő az ötödik, azaz CDV kódnak.

8. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A jelentkezői, a hallgatói és az oktatói azonosító szám képzésének szabálya
1. Az azonosító szám tizenegy jegyű szám.
2. Az azonosító szám képzése:
a)
az első számjegy konstans 7-es szám,
b)
a második számjegytől a tizedik számjegyig a számjegyek összessége egy garantáltan egyedi,
véletlenszerűen generált szám,
c)
a tizenegyedik számjegy az azt megelőző számjegyek felhasználásával, matematikai módszerekkel a 3. pont
szerint képzett ellenőrző szám.
3. Az azonosító szám tizenegyedik számjegyét úgy kell képezni, hogy a 2. pont a) és b) alpontja szerint képzett tíz
számjegy mindegyikét szorozni kell azzal a sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el az azonosító számon belül. (Első
számjegy szorozva eggyel, második számjegy szorozva kettővel és így tovább.)
Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani tizeneggyel, és az osztás maradéka a tizenegyedik számjeggyel lesz
egyenlő.
A 2. pont b) alpontja szerinti sorszám nem adható ki, ha a tizeneggyel való osztás maradéka egyenlő tízzel.

9. melléklet a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A kötelezően használt okiratok formaszövegei
1. Jogviszony-igazolások
1.1. Jogviszony-igazolás
„Sorszám:
Jogviszony-igazolás
A ... nevű, ... című, ... intézményi azonosító számú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevű, ... születési nevű hallgatója, akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év ... hónap
... nap, anyja születési neve: ...,
állampolgársága: ………….; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgató azonosító száma: .........
hallgatói jogviszonya a ... tanév ... félévében (mely … év … hónap ... naptól … év … hónap ... napig)
o aktív (nem szünetelő)
o passzív (szünetelő)
Nevezett hallgató hallgatói jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre és hallgatói jogviszonya megszűnésének
– a tanulmányi teljesítmények és a követelmények alapján – becsült időpontja: ... év ... hó ... nap.
A hallgató az intézményben a következő képzéseken folytat tanulmányokat:
Sorszám

Képzés

Félévi státusz
aktív/passzív

Szint

Munkarend

Finanszírozási
forma

Befejezés
várható
dátuma

Az igazolás kiadásának célja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Egyéb kiegészítés:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Keltezés, bélyegző, aláírás”
1.2. Megszűnt jogviszonyú személyek jogviszony-igazolása
„Sorszám:
Jogviszony-igazolás
(megszűnt jogviszonyú személyek esetére)
A ... nevű, ... című, ... intézményi azonosító számú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevű, ... születési nevű volt hallgatója, akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év ... hónap
... nap, anyja születési neve: ...,
hallgatói azonosító száma (ennek hiányában a törzslap sorszáma): ...
hallgatói jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre és ... év ... hó ... napján szűnt meg.
Nevezett hallgatói jogviszonya az alábbi félév(ek)ben szünetelt:
1.
.../… tanév … félév (… év … hónap ... naptól … év … hónap ... napig).
2.
.../… tanév … félév (… év … hónap ... naptól … év … hónap ... napig).
Az igazolás kiadásának célja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéb kiegészítés:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
keltezés, bélyegző, aláírás”
1.3. Doktorjelölti jogviszony-igazolása
„Sorszám:
Jogviszony-igazolás
A ... nevű, ... című, ... intézményi azonosító számú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevű, ... születési nevű doktorjelöltje, akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év ... hónap
... nap,
anyja születési neve: ...
állampolgársága: ………….; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosító száma: ...
Nevezett doktorjelölti jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre és doktorjelölti jogviszonya megszűnésének
– a teljesítmény és a követelmények alapján – becsült időpontja: ... év ... hó ... nap.
Az igazolás kiadásának célja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéb kiegészítés:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Keltezés, bélyegző, aláírás”
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1.4. Megszűnt jogviszonyú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása
„Sorszám:
Jogviszony-igazolás
(megszűnt jogviszonyú személyek esetére)
A ... nevű, ... című, ... intézményi azonosító számú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy
...nevű, ... születési nevű volt doktorjelöltje, akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év
... hónap ... nap, anyja születési neve: ....,
hallgatói azonosító száma (ennek hiányában a törzslap sorszáma): ..., doktorjelölti jogviszonya ... év ... hó ... napján
jött létre és ... év ... hó ... napján szűnt meg.
Az igazolás kiadásának célja:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Egyéb kiegészítés:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Keltezés, bélyegző, aláírás”
2. Felsőoktatási intézményben szerezhető végbizonyítvány (abszolutórium)
„Sorszám:
Intézményi azonosító szám:
Törzslap sorszáma:
VÉGBIZONYÍTVÁNY
(abszolutórium)
Ezt a végbizonyítványt ... számára állítottam ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
és a(z) ... nevű felsőoktatási intézményben a ... (szak, szakirány neve) felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan
képzés/mesterképzés/szakirányú továbbképzés/doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.
A végbizonyítvány végzettséget, szakképzettséget nem igazol.”
Keltezés, bélyegző, aláírás”
3. Oktatói nyilatkozat
3.1. Az intézmény működési feltételeinek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat
„Alulírott ... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idő: ...) felhatalmazom a ... nevű, ...
intézményi azonosító számú felsőoktatási intézményt, hogy a működési feltételek mérlegelése során figyelembe
vegyen.
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom megtételét követően, annak visszavonásáig
– a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény által kezdeményezett képzésindítási
eljárás során,
– a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény létesítésére irányuló eljárás során,
valamint
– a fenti felsőoktatási intézménytől eltérő magyar felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, felvehető
maximális hallgatói létszámának megállapítása, valamint működési engedélyének felülvizsgálata során
nem vehetnek figyelembe.
Tudomásul veszem, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai szerint nyilatkozatom
megtételét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti.
Tudomásul veszem, hogy ha egyidejűleg több, egymásnak ellentmondó vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvénnyel ellentétes nyilatkozatot tettem, egyik nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.
Dátum, aláírás”
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3.2. Az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat visszavonása
„Alulírott .... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idő: ...) a ... nevű, ... intézményi azonosító
számú felsőoktatási intézmény részére a működési feltételek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozatomat
... dátummal visszavonom.
Tudomásul veszem, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai szerint nyilatkozatom
megtételét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti.
Dátum, aláírás”
4. Igazolások
4.1. Igazolás a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításáról
„Sorszám:
Intézményi azonosító szám:
Törzslap sorszáma:
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, a(z) ... nevű
felsőoktatási intézményben a ... (szak, szakirány neve) felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan
képzés/mesterképzés/szakirányú továbbképzés/doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett,
a végbizonyítvány … ... év ... hó ... napján került kiállításra.
Jelen igazolás végzettséget, szakképzettséget nem igazol.
Keltezés, bélyegző, aláírás”
4.2. Igazolás a záróvizsga sikeres teljesítéséről
– a nyelvi követelmények teljesítésének hiánya miatt „Sorszám:
Intézményi azonosító szám:
Törzslap sorszáma:
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, a(z) ...
nevű felsőoktatási intézmény ... (szak, szakirány neve) felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan
képzési/mesterképzési szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett).
A záróvizsga-bizottság előtt ... év ... hó ... napján sikeres záróvizsgát tett.
A hallgató az oklevél kiadásának feltételéül szabott nyelvi követelménynek nem tett eleget, így részére az oklevél
nem adható ki.
Az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő harminc napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és
kiadja az oklevelet a jogosult részére.
Jelen igazolás végzettséget, szakképzettséget nem igazol.
Keltezés, bélyegző, aláírás”
4.3. Igazolás oklevélre való jogosultságról
„Sorszám:
Intézményi azonosító szám:
Törzslap sorszáma:
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, a(z) ...
nevű felsőoktatási intézmény ... (szak, szakirány neve) felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan
képzési/mesterképzési szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett).
A záróvizsga-bizottság előtt ... év ... hó ... napján sikeres záróvizsgát tett.
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Fent nevezett az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette, az oklevél kiállítása és kiadása
folyamatban van.
Jelen igazolás végzettséget, szakképzettséget nem igazol.
Keltezés, bélyegző, aláírás, záradékok”
5. Oklevél
5.1. Felsőoktatási szakképzésben szerezhető oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy … (név) született … (születési hely és idő) a(z) … (intézmény) … felsőoktatási
szakképzési szakán a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és … szakképzettséget szerzett. A képzés ideje
… félév.
keltezés, bélyegző, aláírás, záradék”
5.2. Felsőoktatási szakképzésben magyar-magyar közös képzést követően szerezhető közös oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy … (név) született … (születési hely és idő) a(z) ... és a(z) … (intézmények) közös
képzésének keretében … felsőoktatási szakképzési szakán a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és …
szakképzettséget szerzett. A képzés ideje … félév. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... nevű
felsőoktatási intézmény végezte.
keltezés, bélyegzők, aláírások, záradék”
5.3. Alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben szerezhető oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy ......................... (név) született ................. (születési hely és idő) a(z) ................. (intézmény)
… alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési szakán/szakirányán a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett,
alapfokozatot/mesterfokozatot és ............................... szakképzettséget szerzett. A képzés ideje … félév.
Orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, jogász szakon kiadott oklevél esetén:
Az oklevél doktori címet (rövidítve: dr. med./dr. med. dent./dr. pharm./dr. vet./dr. jur.) tanúsít.
A tanárképzésben kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Master of Education” címet (rövidítve: MEd) tanúsít.
Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő második jogi mesterképzési szakon kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Legum Magister” vagy „Master of Laws” címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.
keltezés, bélyegző, aláírás, záradék”
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5.4. Alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben magyar-magyar közös képzést követően szerezhető
közös oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy … (név) született … (születési hely és idő) a(z) ... és a(z) … (intézmények) közös
képzésének keretében … alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési szakán/szakirányán a tanulmányi
kötelezettségeinek eleget tett, alapfokozatot/mesterfokozatot és … szakképzettséget szerzett. A képzés ideje
… félév. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény végezte.
Orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, jogász szakon kiadott oklevél esetén:
Az oklevél doktori címet (rövidítve: dr. med./dr. med. dent./dr. pharm./dr. vet./dr. jur.) tanúsít.
A tanárképzésben kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Master of Education” címet (rövidítve: MEd) tanúsít.
Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő második jogi mesterképzési szakon kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Legum Magister” vagy „Master of Laws” címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.
keltezés, bélyegzők, aláírások, záradék”
5.5. Alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben többes oklevéllel megvalósuló közös képzést követően
szerezhető, a magyar felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy … (név) született … (születési hely és idő) a(z) ... és a(z) … (intézmények) közös
képzésének keretében … alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési szakán/szakirányán a tanulmányi
kötelezettségeinek eleget tett, alapfokozatot/mesterfokozatot és … szakképzettséget szerzett. A képzés ideje
… félév. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztrációt a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény végezte.
Orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, jogász szakon kiadott oklevél esetén:
Az oklevél doktori címet (rövidítve: dr. med./dr. med. dent./dr. pharm./dr. vet./dr. jur.) tanúsít.
A tanárképzésben kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Master of Education” címet (rövidítve: MEd) tanúsít.
Mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő második jogi mesterképzési szakon kiadott oklevél esetén:
Az oklevél „Legum Magister” vagy „Master of Laws” címet (rövidítve: LL. M.) tanúsít.
keltezés, bélyegzők, aláírás, záradék”
5.6. Szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy … (név) született … (születési hely és idő) a(z) … (intézményben) … (kibocsátás dátum)
... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és ... szakképzettségére épülően a(z) …
(intézmény) … szakirányú továbbképzési szakán a tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett és … szakképzettséget
szerzett. A képzés ideje … félév.
keltezés, bélyegző, aláírás, záradék”
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5.7. Szakirányú továbbképzésben magyar-magyar közös képzést követően szerezhető közös oklevél
„Oklevél sorszáma:
Intézményi azonosító szám:
MKKR szintje:
EKKR szintje:
OKLEVÉL
Ezen oklevél tanúsítja, hogy … (név) született ... (születési hely és idő) a(z) … (intézmény) … (kibocsátás dátum)
... számon kiállított oklevéllel igazolt ... végzettségi szintjére/fokozatára és ... szakképzettségére épülően a(z) ... és a(z)
.... (intézmény) közös képzésének keretében ... szakirányú továbbképzési szakán a tanulmányi kötelezettségeinek
eleget tett és … szakképzettséget szerzett. A képzés ideje … félév. A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos
adminisztrációt a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény végezte.
keltezés, bélyegző, aláírások, záradék”
6. Az oklevelekben használható záradékok
6.1. Jogelőd/nevet változtatott/átalakult felsőoktatási intézmény megjelenítésére:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelődjében, a ... nevű felsőoktatási intézményben
kezdte meg. A jogutódlásra/névváltozásra/átalakulásra/ ... év ... hó ... napján került sor.”
6.2. Képzéshez tartozó specializáció elvégzésekor:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a képzéshez tartozó … specializáció követelményeit teljesítette.”
6.3. Idegen nyelven folyó képzés esetében:
„A képzést és a záróvizsgát az oklevél tulajdonosa ... nyelven teljesítette.”
6.4. Tanító szakképzettség esetén a műveltségi terület igazolására:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a … műveltségi terület oktatásához szükséges tudást sajátította el.”
6.5. Az alapképzés során a tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul elvégzése esetén:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... tanári szakképzettség megalapozásához szükséges 50 kredites
modult elsajátította.”
6.6. Duális képzésben szerzett szakképzettség feltüntetése:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányait duális képzésben teljesítette.”
6.7. Hitéleti képzésben szaknév és szakképzettség feltüntetésére
„Az oklevélben feltüntetett hitéleti szak a … szaknak, a szakképzettség a … szakképzettségnek felel meg.”
6.8. Pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés esetén a szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 2. számú melléklete szerinti választáson alapuló
ismeretkör feltüntetésekor
„Az oklevélben tulajdonosa a pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányai során a ... nevű választáson alapuló
ismeretkört elsajátította.”
6.9. Magyar és külföldi közös képzésben a szaknév és a szakképzettség megfeleltetésének feltüntetésére
„Az oklevélben feltüntetett közös képzés keretében elvégzett szak a … szaknak, a szakképzettség a …
szakképzettségnek felel meg.
keltezés, bélyegző, aláírás”
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6.10. Másodlat vagy születési anyakönyvi névváltozás kiadásakor:
„Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a(z) … oklevél sorszámon és … formanyomtatvány számon kiállított
oklevél másodlataként állítottam ki.
keltezés, bélyegző, aláírás”
6.11. Oklevél javításakor:
„Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a …. év …. hó … napján … oklevél sorszámon és …..
formanyomtatvány számon kiállított oklevél egyidejű visszavonásával állítottam ki.
keltezés, bélyegző, aláírás”
7. Oklevélmelléklet
„Oklevélmelléklet
Az oklevél sorszáma:
1. Az oklevél megszerzőjének adatai
1.1. Vezetéknév
1.2. Utónév
1.3. Születési hely (ország, város) és idő
1.4. Hallgatói azonosító szám
1.5. Törzslap sorszáma
2. Az oklevél adatai
2.1. A szakképzettség és a vele járó cím (teljes és rövidített formában)
2.2. Az oklevél megszerzése érdekében elvégzett szak/szakok
2.3. Az oklevelet kibocsátó intézmény neve, intézményi azonosító száma és jogállása
2.4. A képzést folytató intézmény neve, intézményi azonosító száma és jogállása (ha eltér a 2.3. pontban
megjelölttől)
2.5. A képzés nyelve
3. A képzés szintjének adatai
3.1. A képzés szintje, EKKR szintje
3.2. A képzési idő a képzési és kimeneti követelmény szerint
3.3. A képzésbe való belépés feltételei
4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok
4.1. A képzés követelményei
4.1.1. A szak követelményeit meghatározó jogszabály, határozat
4.1.2. A képzési cél
4.1.3. A megszerzendő kreditek száma
4.1.4. Az ismeretek ellenőrzésének rendszere
4.1.5. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke
4.2. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok
4.2.1. Tanulmányok során megszerzett tudás (követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)
4.2.2. Korábbi, párhuzamos, illetve vendéghallgatói tanulmányok alapján elismert tudás (követelmény
megnevezése, kreditpont)
4.2.3. Munka- és egyéb tapasztalat, nem formális, informális tanulás alapján elismert tudás (követelmény
megnevezése, kreditpont)
4.3. Az értékelés rendszere
4.4. Az oklevél minősítése
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5. Az oklevéllel járó jogosultságok
5.1. Továbbtanulási jogosultságok
5.2. Szakmai jogosultságok
6. További információk
6.1. Egyéb információk
6.2. Intézményi információk
6.3. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése
7. Az oklevélmelléklet hitelesítése
8. A magyar felsőoktatási rendszer leírása”
8. Kreditigazolás
„Kreditigazolás
Sorszám:
A törzslap sorszáma:
A felsőoktatási intézmény neve:
Intézményi azonosító száma:
1. A hallgató adatai
1.1. Vezetéknév
1.2. Utónév
1.3. Születési hely (ország, város) és idő
1.4. A jogviszonnyal kapcsolatos adatok
1.5. Hallgatói azonosító szám
2. A képzés adatai
2.1. Megnevezés
2.2. Szint
2.3. Munkarend
2.4. A képzés nyelve
3. A képzés során teljesített követelményekre vonatkozó adatok képzési időszaknak megfelelő bontásban
3.1. A követelmény (tantárgy, tantervi egység) megnevezése, adatai (óraszám, típus, nyelve)
3.2. A számonkérés típusa
3.3. A követelmény olyan leírása, amely lehetővé teszi a Nftv. 49. §-ának (5) bekezdése szerinti döntéshozatal
érdekében annak vizsgálatát és értékelését, hogy a hallgató által megszerzett és igazolt tudás és más kompetenciák
mennyiben felelnek meg a helyettesített tantárgy (tantervi követelmény) meghatározott kompetenciáinak
3.4. A követelmény kreditértéke, érdemjegye
4. A kreditigazolás hitelesítése (bélyegző, aláírás)”
9. A tanító szakképzettséggel rendelkezők számára kiadható műveltségi területi képzettség igazolása
„Sorszám:
Intézményi azonosító száma:
IGAZOLÁS
Ezt az igazolást [VISELT NÉV] számára állítottuk ki, aki [SZÜLETÉSI ÉV]. év [SZÜLETÉSI HÓ] hó [SZÜLETÉSI NAP].
napján [SZÜLETÉSI HELY ORSZÁGA] [SZÜLETÉSI HELY TELEPÜLÉS] településén [SZÜLETÉSI NÉV] néven született,
és a(z) [EREDETI OKLEVÉL KIÁLLÍTÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE] nevű felsőoktatási intézményben szerzett
[EREDETI OKLEVÉL ÉV] év [EREDETI OKLEVÉL HÓ] hó [EREDETI OKLEVÉL NAP]. napján kelt [EREDETI OKLEVÉL
SZÁMA] számon kiállított oklevéllel igazolt alapfokozat és tanító szakképzettsége megszerzését követően a(z)
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[KIADÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE] nevű felsőoktatási intézményben a tanító alapképzési szak [MŰVELTSÉGI
TERÜLET NEVE] műveltségi terület tanulmányi kötelezettségeinek sikeresen eleget tett.
keltezés, bélyegző, aláírás, záradék”
10. A beiratkozási lapon szereplő nyilatkozat
„Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.”

A Kormány 88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint az Oktatási
Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok,
a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében ellátja
az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói
feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerület tekintetében ellátja a járási tankerületi feladatokat.”
(2) Az R1. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A fővárosi tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, kollégiumok, a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében – a (7) bekezdésben
foglalt kivételekkel – ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára
meghatározott egyes fenntartói feladatokat.”

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő f )–g) ponttal
egészül ki:
(A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében)
„f ) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint
g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.”
3. §		
Az R2. 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki.
„6/A. § A Hivatal az Nkt. 19. § (4) bekezdése alapján közreműködik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan
egységes szakmai irányításában.”

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésének a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ép. r.) 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A rendelet II. fejezetének hatálya – a 6., 7., 8. alcím kivételével – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. § (11) bekezdésében meghatározott
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottakra is kiterjed.”
2. §

(1) Az Ép. r. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyakornoki idő két év. A gyakornoki idő kikötésekor a jogviszony létesítése előtt megszerzett szakmai
gyakorlatot be kell számítani, azzal, hogy gyakornoki időként a két évből hátra levő időt kell a kinevezésben,
a munkaszerződésben rögzíteni. Ha a határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony időtartama
rövidebb, mint a gyakornok számára megállapítandó gyakornoki idő, akkor a gyakornoki időt a határozott idő
lejártáig kell kikötni.”
(2) Az Ép. r. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A gyakornok
a) a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy
b) ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában
tesz minősítő vizsgát.”
(3) Az Ép. r. 2. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősítő vizsga értékelésének részei:)
„d) az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó megállapításainak, valamint a szakmai vezető
(a továbbiakban: mentor) gyakornokra vonatkozó értékelésének megismerése.”
(4) Az Ép. r. 2. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A minősítő vizsga során a három tagból álló minősítő bizottság (a továbbiakban: minősítő bizottság)]
„a) a gyakornok által feltöltött portfólió alapján áttekinti és értékeli a gyakornok szakmai tevékenységét,
eredményeit, valamint az intézményi önértékelés gyakornokra vonatkozó részeit, ennek során – az 1. mellékletben
foglaltak szerint – kiemelten figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pedagóguskompetenciákat és
tevékenységeket, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólióvédés előtt
legalább hét nappal eljuttat a gyakornok részére,”

3. §		
Az Ép. r. 3. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősítési eljárás során a minősítő bizottság)
„a) áttekinti és értékeli a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra
vonatkozó részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozásokra
vonatkozó megállapításokat és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, ennek során
– az 1. mellékletben foglaltak szerint – kiemelten figyelembe veszi a 8. § (3) bekezdésében meghatározott
pedagóguskompetenciákat és tevékenységeket, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg,
amelyeket a portfólióvédés előtt legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére,”
4. §

(1) Az Ép. r. 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményt a köznevelési intézmény vezetője az OH-nak – vagy
szaktanácsadói feladatok ellátása esetén a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézménynek – a szakértői,
szaktanácsadói feladatokra az adott tanítási, nevelési év, adott félévére szóló megbízása alapján köteles biztosítani.”
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(2) Az Ép. r. 4. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki köznevelési intézményben vezetői vagy
magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, a megbízás vagy a munkakör betöltésének
időtartama alatt mentesül az (5) és (6) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása alól.”
(3) Az Ép. r. 4. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben
vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, részt kell vennie az (5) és
(6) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában a megbízás vagy a munkakör betöltésének időtartama alatt
is, ha a 7. § (1) bekezdése szerinti felkészítésben részt vett.”
(4) Az Ép. r. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszonöt
alkalommal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásával. A köznevelési intézményben vezetői vagy
magasabb vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakört betöltő pedagógus szakértői, szaktanácsadói
feladatainak ellátásába – legfeljebb öt alkalom erejéig – be kell számítani azt is, amikor a minősítő bizottságnak
az intézményvezető vagy az intézményvezető által megbízott tagjaként jár el.”
5. §

(1) Az Ép. r. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók:
a) „Kutatótanár fokozatba lép”,
b) „Pedagógus II. fokozatban marad” vagy
c) „Mesterpedagógus fokozatban marad.”
(1b) A Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás befejezésétől számított további két év szakmai
gyakorlat megszerzése után a minősítési eljárás megismételhető, ha a Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges
minősítési eljárás az (1a) bekezdés b) vagy c) pontjában foglalt eredménnyel zárult.”
(2) Az Ép. r. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Kutatótanár fokozatba
a) az összes köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben,
b) az összes Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak legfeljebb egy-egy százaléka sorolható be.”

6. §		
Az Ép. r. 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott gyakornok esetében – ha a nevelésioktatási intézményben nem áll alkalmazásban olyan pszichológus szakképzettséggel rendelkező személy
pedagógus-munkakörben, aki a gyakornok óvodapszichológus, iskolapszichológus mentorálását elláthatná –
az intézményvezető a pedagógiai szakszolgálati intézmény óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben
foglalkoztatott munkatársának mentorként való kijelölését kérheti a fenntartótól, feltéve, hogy a nevelési-oktatási
intézmény és a pedagógiai szakszolgálat fenntartója azonos, egyéb esetben a nevelési-oktatási intézmény és
a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartója között létrejött megállapodás alapján kell a mentorálási
feladatokat megszervezni.
(1b) A Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetében – ha a gyakornok munkakörével azonos pedagógusmunkakörben foglalkoztatott mentor nem jelölhető ki – a mentori feladatokat az intézményvezető vagy döntése
alapján a gyakornok közvetlen szakmai felettese látja el.”
7. §

(1) Az Ép. r. 7. § (2) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:
(A minősítő bizottság tagjai:
minősítő vizsga esetében)
„ac) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott gyakornok esetében az intézmény vezetője vagy
az általa megbízott, a minősítő vizsgán résztvevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben
foglalkoztatott alkalmazott,”
(2) Az Ép. r. 7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősítő bizottság tagjai:
minősítési eljárás esetében)
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„bb) a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus-szakvizsgával
és magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott,
az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője,”
(3) Az Ép. r. 7. § (2) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
(A minősítő bizottság tagjai:
minősítési eljárás esetében)
„bc) Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógus esetében az intézmény vezetője vagy
az általa megbízott, a minősítési eljárásban résztvevőnél magasabb fokozatba besorolt, azonos munkakörben
foglalkoztatott alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője,”
8. §		
Az Ép. r. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez tartozó alap- és szabadon választható
dokumentumok listáját az OH dolgozza ki, és teszi közzé az OH honlapján. A pedagógusértékelési eszközöket
az OH dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. A miniszter által jóváhagyott pedagógusértékelési eszközöket az OH
közzéteszi a honlapján.”
9. §

(1) Az Ép. r. 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás során a minősítő bizottság)
„a) áttekinti a pedagógus által feltöltött portfóliót, az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó
részeit, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatait
és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelését, amelynek során felhasználja a kapott
információkat, és az 1. mellékletben foglaltak szerint kiemelten figyelembe veszi a 4. § (5) és (6) bekezdésében
felsorolt tevékenységeket, intézményvezető, intézményegység-vezető és vezetőpedagógus esetében a vezetői
tevékenységet, továbbá a feltöltött portfólió alapján kérdéseket fogalmaz meg, amelyeket a portfólióvédés előtt
legalább hét nappal eljuttat a pedagógus részére, valamint”
(2) Az Ép. r. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás során a minősítő bizottság – a (3) bekezdésben
foglaltakon kívül – áttekinti és értékeli a pedagógus által végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet is.”
(3) Az Ép. r. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az OH minden év július 31-éig jelentést készít a miniszter részére a minősítő vizsgák és a minősítési eljárások
tapasztalatairól, amelyben javaslatot tehet a pedagógusértékelési eszközök módosítására.”

10. §

(1) Az Ép. r. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az intézményvezető a pedagógus jelentkezését május 10-éig rögzíti az OH által működtetett informatikai
támogató rendszerben, amelyről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap. Az intézményvezető
a pedagógus minősítő vizsgára, minősítési eljárásra való jelentkezésének rögzítését nem tagadhatja meg.”
(2) Az Ép. r. 10. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a pedagógus az adott év április 30-áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a következő évi minősítési
eljárásra történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerben, akkor a pedagógus az OH részére benyújtott írásbeli kérelmével a jelentkezés
éve május 31-éig kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. Azt a (8) bekezdésben meghatározott
kérelmezőt, aki a minősítési tervbe történő felvétel feltételeinek megfelel, pótlólag fel kell venni a minősítési tervbe.”

11. §

(1) Az Ép. r. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga, minősítési eljárás
– a pedagógus személyes részvételét igénylő – eseményén, az OH új időpontot jelöl ki a számára. E szabály
alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek
bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására. A pedagógus
az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb
az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül nyújthatja be az OH részére. Ha a minősítő vizsga,
minősítési eljárás a pedagógusnak felróható okból meghiúsul, a minősítő bizottság erre vonatkozó megállapítása
alapján az OH kiállítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségéről a tanúsítványt.”
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(2) Az Ép. r. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig feltölti a portfólióját az OH által működtetett
informatikai támogató rendszerbe. Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH – minősítő
bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja
erről a tanúsítványt. Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a szakmai önéletrajz,
az eredetiségnyilatkozat, – ha szükséges – az intézményvezetői munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató
intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató
munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására
a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a pedagógusnak a hiányzó
dokumentumokat pótolni. Ha ezen dokumentumok bármelyike ismételten nem vagy hiányosan kerül feltöltésre,
akkor az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás
sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a minősítési eljárás (4) bekezdés szerint kijelölt időpontja
a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor
a minősítésre sor kerül.”
12. §		
Az Ép. r. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá a nem kötelező minősítési eljárás díja a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka,
amelyet az eljárás kezdeményezőjének a minősítő vizsgát, minősítési eljárást szervező OH kincstárnál vezetett
számlájára kell befizetnie. Megismételt minősítő vizsgának, minősítési eljárásnak a magasabb fokozatba történő
besorolás megszerzésére irányuló sikertelenül zárult minősítő vizsgát, minősítési eljárást követően az ugyanazon
fokozatba történő besorolás megszerzésére irányuló minősítő vizsga, minősítési eljárás minősül.”
13. §

(1) Az Ép. r. 13. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat)
„g) kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében nevelő-oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben”
(eltöltött szakmai tevékenységgel szerezhető meg.)
(2) Az Ép. r. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti különböző jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze
kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 napos időtartam felel meg. A szakmai gyakorlat megállapításakor
az azonos időtartamra figyelembe vehető több jogviszony közül csak egy jogviszony számítható be.”
(3) Az Ép. r. 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a pedagógus a munkaköréhez jogszabályban előírt újabb szakképzettséget szerez magasabb végzettségi
szinten, a magasabb végzettségi szintnek megfelelő illetményalapra az oklevél bemutatását követő hónap első
napjától jogosult.”

14. §		
Az Ép. r. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést abban az esetben, ha a munkavállaló a Gyvt. hatálya alá tartozó,
ugyanazon intézményben újabb, pedagógus-munkakörre létesített foglalkoztatási jogviszonyt létesít azt
követően, hogy az intézmény vezetőjének kezdeményezésére az intézményen belül pedagógus-munkakörből nem
pedagógus munkakörbe került át.”
15. §		
Az Ép. r. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1–14. §-ban foglaltakat a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő,
pedagógiai előadó, valamint a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a besorolás szerinti fokozat megnevezése igazodik a munkakör
megnevezéséhez. A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben a minősítő vizsga, minősítési eljárás során
az intézményi önértékelésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”
16. §		
Az Ép. r. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az az óvodai nevelésben, nappali rendszerű
általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki
a köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
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szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében foglalt jegyzéken szereplő településen található.”
17. §		
Az Ép. r. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Azokban a kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelői munkakör nem került bevezetésre,
a pedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti harminc, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók
kollégiumában heti huszonhat óra, amely teljesíthető az iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő
tanulók – étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli – folyamatos
pedagógiai felügyeletének ellátásával is. Ebben az esetben a kollégiumi pedagóguslétszám meghatározásánál
figyelembe kell venni a tanulók nemenként és épületenként megadott létszámát, a kollégiumi foglalkozási időn
kívül nemenként és épületenként átlagosan száz, legfeljebb százhúsz fős tanulói csoporthoz egy pedagógussal
számolva. Ha az e bekezdés szerinti pedagógus részt vesz a 4. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok
ellátásában, neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonnégy, gyakorló kollégiumban és
fogyatékos tanulók kollégiumában heti húsz óránál.”
18. §

(1) Az Ép. r. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december
31-éig a 3. § szerinti minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor,
a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba
kell besorolni, azzal hogy a munkáltató a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat alapján a pedagógust megillető
illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt.”
(2) Az Ép. r. 36. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A 2015. év során megvalósuló minősítő vizsgák és minősítési eljárások esetében az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés során a látogatott foglalkozások tapasztalatainak és az összegző értékelésnek az áttekintése,
értékelése, valamint az önértékelés megismerése nem képezi részét a pedagógus értékelésének. A pedagógust
2015. évben az 1/A. mellékletben foglaltak szerint kell értékelni.
(12) 2015. évben az a pedagógus, aki legkésőbb a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejéig tizennégy év
szakmai gyakorlatot szerzett és
a) pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, kezdeményezheti a Mesterpedagógus;
b) a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett
tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr.univ.)
rendelkezik és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, kezdeményezheti a Kutatótanár
fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást.”

19. §		
Az Ép. r. 16. alcíme a következő 39/B. § és 39/C. §-sal egészül ki:
„39/B. § (1) 2015. évben a 4. § (6a) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Mesterpedagógus fokozatba besorolt
pedagógus, aki köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört
tölt be, köteles részt venni a 4. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásában.
(2) Az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett, de 2014. november
30-áig nem töltötte fel a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe, az e rendelet
hatálybalépését követő harmincadik napig eleget tehet ezen kötelezettségének. Ha a pedagógus e határidőre nem
tölti fel portfólióját, az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési
eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg,
azonban a szakmai önéletrajz, az eredetiségnyilatkozat, – ha szükséges – az intézményvezetői munkáltatói
igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút
értékelése, valamint a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő
bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van
a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezen dokumentumok bármelyike nem vagy hiányosan
kerül feltöltésre, akkor az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési
eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt.
(3) 2018. december 31-éig Pedagógus I. fokozatba besorolt jelentkező esetében, ha a Mesterpedagógus és
a Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló minősítési eljárás eredménytelen, „Pedagógus I. fokozatban
marad” döntést hoz a bizottság, továbbá ilyen tartalmú tanúsítványt állít ki az OH.
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39/C. § A nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottat, aki pedagógus szakképzettséggel és 2015. szeptember 1-jén
a) már legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat
megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába,
b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba
kell besorolni.”
20. §		
Az Ép. r. az 1. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.
21. §		
Az Ép. r. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
22. §		
Az Ép. r. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
23. §		
Az Ép. r.
a)
2. § (7) bekezdés a) pontjában a „pedagógus” szövegrész helyébe a „gyakornok”,
b)
2. § (10) bekezdés a) pontjában, 3. § (8) bekezdés a) pontjában, 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „hét”
szövegrész helyébe az „öt”,
c)
6. § (1) bekezdésében a „szakmai vezetőt (a továbbiakban: mentor)” szövegrész helyébe a „mentort”,
d)
10. § (3) bekezdésében az „egy munkanapon belül” szövegrész helyébe az „öt munkanapon belül”,
e)
a 11. § (1) bekezdésében a „7. § a) pont” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés a) pont”,
f)
13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „magasabb fokozatba történő előrelépéshez” szövegrész helyébe
a „magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez”,
g)
15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott” szövegrész helyébe
az „A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben”,
h)
17. § (1) bekezdés 16. pontjában és (2a) bekezdés 13. pontjában az „intézményfejlesztési” szövegrész helyébe
az „intézményfejlesztési és intézményi önértékelési”,
i)
29. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „Próbaidő kikötése szempontjából” szövegrész helyébe
az „Intézményvezetői megbízás esetén”,
j)
33. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.)” szövegrész helyébe az „Az Mt.” ,
k)
36. § (8) bekezdésében a „részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben” szövegrész helyébe
a „részt vehet a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben”,
l)
2. mellékletben foglalt táblázatban a „gondozó és takarítónő” szövegrész helyébe a „gondozó és takarítónő
együtt”
szöveg lép.
24. §		
Hatályát veszti az Ép. r.
a)
7. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Tanárképzési Központjának javaslatára az intézmény” szövegrész,
b)
a 7. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy
gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának, gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt
alkalmazottja, aki a külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben részt vett” szövegrész.
25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 13. § (1) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 16. §, a 22. §, a 23. § b) pontja és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„1/A. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez
1. A Pedagógus I. fokozatba történő besorolás értékelése 2015. évben
1
2

3

A

B

Az értékelés elemei

%

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése
A portfólióvédés értékelése

60

Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett
foglalkozás értékelése
Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során
keletkezett dokumentum elemzése

40

2. A Pedagógus II. fokozatba történő besorolás értékelése 2015. évben
1
2

3

A

B

Az értékelés elemei

%

A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése
A portfólióvédés értékelése

60

Ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett
foglalkozás értékelése
Ha a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során
keletkezett dokumentum elemzése

40
”

2. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az Ép. r. 2. mellékletében foglalt táblázat Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök cím alatt
a következő sorokkal egészül ki:
Köznevelési intézmények
(Munkakör megnevezése)

( Fizetési osztályok
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*”

(Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök)
„gyermek-és ifjúságvédelmi felelős
szociális munkás

*

4683

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

3. melléklet a 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az Ép. r. 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1)

(A)

(B)

(C)

(Munkakör)

(Feltétel)

(Létszám)

0,5

„
12

szabadidő-szervező vagy iskolai
szociális munkás vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős

amennyiben a hátrányos helyzetű
tanulók aránya eléri az iskola,
a kollégium létszámának legalább
huszonöt százalékát és az érintettek
létszáma meghaladja a 100, de nem éri
el az 500 főt

13

szabadidő-szervező vagy iskolai
szociális munkás vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős

amennyiben a hátrányos helyzetű
tanulók aránya eléri az iskola,
a kollégium létszámának legalább
huszonöt százalékát és az érintettek
létszáma eléri vagy meghaladja
az 500 főt

1

”

A Kormány 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről
szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § b) pontjában a „2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének” szöveg lép.

2. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,
az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
9. § (5) bekezdésében a „2011/82/EU” szövegrész helyébe a „2015/413/EU” szöveg,
b)
17. §-ában a „2011. október 25-i 2011/82/EU” szövegrész helyébe a „2015. március 11-i 2015/413/EU” szöveg
lép.
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3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet
a)
12. § (4) bekezdésében a „2011/82/EU” szövegrész helyébe a „2015/413/EU” szöveg,
b)
16. § (9) bekezdés b) pontjában a „2011. október 25-i 2011/82/EU” szövegrész helyébe a „2015. március 11-i
2015/413/EU” szöveg
lép.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői
engedélynek minősül.”
5. §		
A KR. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye
Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik,
a közlekedési igazgatási hatóság a 17–19. § alapján jár el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási
hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és
lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia
az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.
(3) A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási
jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.
(4) A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező
Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.”
6. §		
A KR. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése ellenére sem tekinthető érvényesnek a másik
EGT-államban kiállított vezetői engedély, ha annak érvényességét a vezetői engedélyt kiállító EGT-állam területén
korlátozták, felfüggesztették vagy visszavonták.
(3a) Viszonosság esetén a más EGT-államban kiadott, nemzeti kategóriában érvényesített vezetői engedély
Magyarország területén is jogosít ugyanazon járműkategóriába tartozó jármű vezetésére.”
7. §		
A KR. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Hivatal megkeresi a harmadik ország hatóságát, ha a magyar vezetői engedély kiállítására irányuló eljárás
során kétség merül fel a benyújtott vezetői engedély valódiságával vagy az ügyfél vezetési jogosultságával
kapcsolatban.”
8. §		
A KR. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén a magyar vezetői
engedély – az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján –
a magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy részére adható ki.”
9. §		
A KR. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a közlekedési igazgatási hatóság által bevont, más EGT-állam által kiállított vezetői engedélyt a kiállító
tagállam közlekedési hatósága részére megküldi és eljárását megindokolja.”
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10. §		
A KR. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A külföldi vezetői engedélyt a szünetelés határidején belül is vissza kell adni, ha a külföldön élő, magyarországi
lakó-, tartózkodási vagy szálláshellyel nem rendelkező járművezető – nyilatkozata szerint – az ország területét
végleg elhagyja, vagy a hatóság arra kötelezte. Ebben az esetben azonban a külföldi a tilalommal érintett vezetési
jogát Magyarország területén – kivéve a kiléptető határátkelőhelyig történő közlekedést – nem gyakorolhatja.”
11. §		
A KR. 52. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni:)
„b) a forgalomból végleg vagy átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;”
12. §

(1) A KR. 60. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A közlekedési igazgatási hatóság)
„g) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásáról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott környezetkímélő gépkocsira zöld alapszínű,”
(különleges rendszámtáblát ad ki.)
(2) A KR. 60. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A már forgalomba helyezett közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű esetében az eredetivel megegyező
rendszámmal a (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint eltérő alapszínben legyártott rendszámtábla
kiadása kérhető.”

13. §		
A KR. 120. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az 5. melléklet D. fejezetében meghatározott minta szerint kiadott vezetői engedélyen
a) az „A” korlátozott kategóriára megszerzett jogosultságot az „A2” kategóriaként,
b) a „D12” és „D25” kategóriára megszerzett jogosultságot a „D1” kategóriaként,
c) az „M” nemzeti kategóriára megszerzett jogosultságot az „AM” kategóriaként,
d) a „V” nemzeti kategóriára megszerzett jogosultságot a „K” nemzeti kategóriaként,
e) a közúti közlekedési igazgatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 90/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet hatálybalépését követően a 8. mellékletben meghatározott 130–133. kód helyett a 2006/126/EK
irányelv alapján a rehabilitációs szakértői szerv által meghatározott harmonizált kódokat
kell feltüntetni.”
14. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A KR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A KR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A KR. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A KR. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A KR. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
A KR. 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
A KR. 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
A KR. 15. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

15. §		
A KR.
a)
5. § (4) bekezdésében a „70.” szövegrész helyébe a „65.” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésében az „alkategóriára” szövegrész helyébe a „kategóriára” szöveg,
c)
18. § (3) bekezdésében a „Közlekedési alapismeretekből tett sikeres vizsgát” szövegrész helyébe
a „Tanfolyammentes közlekedési alapismeretekből tett sikeres elméleti vizsgát” szöveg,
d)
29. § (1) bekezdés b) pontjában a „C1, a C1+E, a C, a C+E, a D1, a D1+E, a D és a D+E” szövegrész helyébe
a „C1, a C1E, a C, a CE, a D1, a D1E, a D és a DE” szöveg,
e)
70. § (1) bekezdés a) pontjában az „általa gyártott, de forgalomba még nem helyezett” szövegrész helyébe
az „általa gyártott, vagy tesztelési célból részére üzemeltetésre átadott, de forgalomba még nem helyezett”
szöveg,
f)
70. § (1) bekezdés c) pontjában az „ideiglenesen kivont jármű” szövegrész helyébe az „ideiglenesen kivont,
vagy lejárt műszaki érvényességű jármű” szöveg,
g)
a 110. § (7) bekezdésében a „102. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „102. § (5) bekezdése, valamint
a 109. § (3) bekezdése” szöveg,
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h)
i)
j)
k)

120. § (3) bekezdésében az „alkategóriával” szövegrész helyébe a „kategóriával” szöveg,
120. § (4b) bekezdésében az „alkategóriára” szövegrész helyébe a „kategóriára” szöveg,
120. § (6) bekezdésében az „alkategóriák a „D1” alkategóriába” szövegrész helyébe a „kategóriák
a „D1” kategóriába” szöveg,
15. melléklet „I. A járműkísérő lap tartalmi elemei” fejezetben az „[a többször módosított 5/1990.
(IV. 12.) KHVM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja] szövegrész helyébe az „[a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja]” szöveg

lép.
16. §		
Hatályát veszti a KR.
a)
4. §-ában az „, alkategóriákba” szövegrész,
b)
23. § (1) bekezdés b) pontjában a „(9. melléklet)” szövegrész,
c)
24. § (2) bekezdésében az „, alkategória” szövegrész,
d)
36. § (2) bekezdésében az „alkategóriába,” szövegrész,
e)
36. § (7) bekezdésében az „alkategóriára,” szövegrész,
f)
8. mellékletének 130–133. pontja.
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 12. § (1) bekezdése, a 14. § (7) bekezdése, a 15. § a) pontja és a 7. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.

18. §		
Ez a rendelet
a)
a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon
átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák 2013. január 18-ig
„A” kategória

– motorkerékpár

„A” korlátozott kategória

– legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt
meg nem haladó motorkerékpár

„A1” kategória

– a 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó
hajtómotorral ellátott motorkerékpár

„B” kategória

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény
megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját
tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege
legfeljebb 3500 kg.
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„C” kategória

– az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű
pótkocsiból álló járműszerelvény

„C1” kategória

– az autóbusz és a trolibusz kivételével az olyan gépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja, de nem több mint 7500 kg,
valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória

– az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D1” kategória

– az autóbusz, amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb 16 állandó ülőhely van,
valamint az ilyen autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„E” kategória

– gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény (csak kombinált
kategóriaként adható ki),
– kombinált kategóriák:
a) „BE”: „B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény
a „B” járműkategória c) pontjában meghatározottak kivételével;
b) „C1 E”: A „C1” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege sem haladja meg a vontató jármű saját tömegét;
c) „CE”: A „C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény;
d) „D1E”: A „D1” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb
együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét, amelynél
a pótkocsit nem személyszállításra használják;
e) „DE”: „D” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló
járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják.

Nemzeti kategóriák 2013. január 18-ig
„K” kategória

– kerti traktor
– állati erővel vont jármű

„T” kategória

–
–
–
–
–

„M” kategória

– segédmotoros kerékpár
– állati erővel vont jármű hajtására
– kerti traktor (16. életév betöltése után)

„TR” trolibusz

–
–
–
–
–
–

„V” kategória

– kerti traktor
– állati erővel vont jármű hajtására

mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
lassú jármű és pótkocsi
kerti traktor
állati erővel vont jármű hajtására
segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót is”)

trolibusz
mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
segédmotoros kerékpár
lassú jármű és pótkocsi
kerti traktor
állati erővel vont jármű hajtására

„
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2. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
„AM” kategória

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok
(L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),
amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek
legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és
az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:
a) kétkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a belsőégésű motorok esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
elektromos motor esetében;
b) háromkerekű típusnál a motor:
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél a külső gyújtású motorok esetében,
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok
esetében, vagy
– folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
elektromos motorok esetében;
Könnyű négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb
350 kg-nál (L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési
sebességű elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva,
és amelyek
– hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3≥-nél a külső gyújtású motorok esetében;
– legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál egyéb belsőégésű motorok
esetében, vagy
folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál
elektromos motorok esetében.

„A1” kategória

– olyan motorkerékpár, amelyek hengerűrtartalma a 125 cm3-t, teljesítménye
a 11 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,1 kW/kg-ot nem haladja meg,
továbbá olyan motoros triciklik, amelyek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg

„A2” kategória

– olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg
aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora
teljesítményű járműből alakítottak át

„A” korlátozott kategória

– legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg
nem haladó motorkerékpár

„A” kategória

– olyan motorkerékpár, amely nem tartozik az „A1” és „A2” kategóriába,
az „A” korlátozott kategóriába, továbbá motoros triciklik, amelyek teljesítménye
a 15 kW-ot meghaladja

Gépjárművek
„B1” kategória

– négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg
a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot),
az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és
amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek
a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába
tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön
irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.
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„B” kategória

a) A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott
gépjármű;
b) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény
megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg;
c) Az a) pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a pótkocsi
megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját
tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege
legfeljebb 3500 kg.

„BE” kategória

– „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan
szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

„C1” kategória

– nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb
7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc
utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és
könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„C1E” kategória

– „C1” kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény,
amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg,
továbbá
– olyan járműszerelvény, amelyben a vontató jármű a „B” kategóriába tartozik,
pótkocsijának vagy félpótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege
a 3500 kg-ot meghaladja, de a szerelvény megengedett legnagyobb össztömege
a 12 000 kg-ot nem haladja meg

„C” kategória

– nem a „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására
tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból
álló járműszerelvény

„CE” kategória

– a „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

„D1” kategória

– a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t
meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; „D1” kategóriába tartozó
gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„D1E” kategória

– „D1” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

„D” kategória

– a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek;
a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

„DE” kategória

„D” kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

„TR” trolibusz

meghatározása nemzeti kategóriáknál

Nemzeti kategóriák
„K” kategória

– kerti traktor
– állati erővel vont jármű

„T” kategória

–
–
–
–
–

„M” kategória

– segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót” is)
– állati erővel vont jármű hajtására
– kerti traktor (16. életév betöltése után)

mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi
lassú jármű és pótkocsi
kerti traktor
állati erővel vont jármű hajtására
segédmotoros kerékpár (ide értve a „mopedautót” is)
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„TR” trolibusz

–
–
–
–
–
–

trolibusz
mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi
segédmotoros kerékpár
lassú jármű és pótkocsi
kerti traktor
állati erővel vont jármű hajtására

„V” kategória

– kerti traktor
– állati erővel vont jármű hajtására

Megjegyzés:
A mellékletben szereplő közúti járművek fogalmára a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet rendelkezései vonatkoznak.
”

3. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek
a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1.
segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)
2.
lassú jármű és pótkocsija
3.
kerti traktor
4.
állati erővel vont jármű
„B”, „C1”, „C”, „D1”, „D” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1.
mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
„BE”, „D1E”, „DE” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
–
mezőgazdasági vontató és egy pótkocsija
„CE” vagy „C1E” kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1.
mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija
„TR” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1.
mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
2.
segédmotoros kerékpár („M” és „AM” kategória)
3.
lassú jármű és pótkocsija
4.
kerti traktor
5.
állati erővel vont jármű
„V” kategóriában megszerzett vizsga alapján:
1.
kerti traktor
2.
állati erővel vont jármű”
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4. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei 2013. január 18-ig
I.		
Életkori feltételek
1.
14. életév az „M” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
2.
16. életév az „A1” kategóriába tartozó gépjármű, a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
3.
17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
4.
18. életév az „A” korlátozott, a „C”, „C1”, „BE”, „CE” és a „C1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
5.
20. életév a „V” kategóriában és a „TR” kategóriában a jármű vezetésére.
6.
21. életév a „D”, „D1”, „DE”, „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
7.
21. életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére. A vezetési
jogosultság 18. életév betöltésétől bejegyezhető, ha a gépjárművezető legalább két éve rendelkezik
„A” korlátozott kategóriára vagy „A1” kategóriára jogosító érvényes engedéllyel.
8.
„D” kategóriába vagy a „D1” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély, kizárólag
a Magyar Honvédség kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással,
a 18. életév betöltésétől is kiadható, amennyiben a járművezető a „D1” kategória megszerzése esetén már
„B” kategóriára érvényes bejegyzéssel, továbbá „D” kategória megszerzése esetén „B” és „C” kategóriára
érvényes bejegyzésekkel rendelkezik. A vezetői engedélybe bejegyzett korlátozást a 21. életév betöltése után
kérelemre a vezetői engedély cseréjével törölni kell.
II.		
Jártassági feltételek
1.
Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak
a személynek lehet érvényesíteni,
a)
aki legalább két éve rendelkezik „A korlátozott” kategóriába vagy „A1” kategóriába tartozó
gépjárműre érvényesített bejegyzéssel, valamint annak,
b)
aki a 21. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és
magatartásáról.
2.
A „C” kategóriába, a „C1”, „D1” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak
a személynek lehet érvényesíteni, aki „B” kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített bejegyzéssel
már rendelkezik.
3.
A „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet érvényesíteni,
aki „C” kategóriába érvényesített bejegyzéssel már rendelkezik.
4.
Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthető, aki már jogosult a vonó
gépjármű vezetésére.
4.1.
A „C1” kategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes a „B” kategóriához és a „D1”
kategóriához.
4.2.
A „D1” kategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes a „B” kategóriához.
4.3.
A „C” kategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes mindazon kategóriákhoz, amelyek
a vezetői engedélyben érvényesítve vannak.
4.4.
A „D” kategóriával megszerzett „E” kombinált kategória érvényes a „B” kategóriához és a „D1”
kategóriához.
4.5.
A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül
szabott járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.”
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5. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK
irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től
I.		
Életkori feltételek
1.
14. életév az „M” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
2.
14. életév az „AM” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
3.
16. életév a „T” és a „K” kategóriába tartozó jármű vezetésére.
4.
16. életév az „A1” és „B1” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
5.
17. életév a „B” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
6.
18. életév az „A2”, az „A” korlátozott, a „C1”, a „C1E” és a „BE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
7.
20. életév:
7.1.
a „V” kategóriában és a „TR” kategóriában a jármű vezetésére,
7.2.
az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére legalább kétéves „A2” kategóriás
motorkerékpár vezetési gyakorlat esetében. A 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői
engedéllyel csak olyan motoros tricikli vezethető, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja
meg.
8.
21. életév a „C”, a „CE”, a „D1” és a „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére.
9.
24. életév:
9.1.
a „D” és a „DE” kategóriába tartozó jármű vezetésére,
9.2.
az „A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat
hiányában.
10.
A „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a „D” kategóriába
tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható kizárólag az alábbi
járművek vonatkozásában:
a)
a tűzoltóság által, illetve a közrend fenntartására használt járművek;
b)
javítási vagy karbantartási célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművek vezetésére.
A 8., valamint a 9. pont szerinti életkor betöltéséig a kizárólag az a) és b) pontban meghatározott járművek
vezetésére jogosító „C” és/vagy „D” kategória csak Magyarország területén jogosít vezetésre.
II.		
Jártassági feltételek
1.
Teljesítménykorlátozás nélküli „A” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak
a személynek lehet érvényesíteni,
a)
aki legalább két éve rendelkezik „A2” kategóriába tartozó gépjárműre érvényesített bejegyzéssel,
vagy annak
b)
aki a 24. életévét betöltötte, és külön vizsgát tett a kategóriára jellemző vezetői jártasságáról és
magatartásáról.
2.
A „C1”, „D1” „C” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést annak a személynek lehet
érvényesíteni, aki „B” kategóriába, „D” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító bejegyzést pedig
annak a személynek lehet érvényesíteni, aki „C” kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényesített
bejegyzéssel már rendelkezik.
3.
Kombinált kategóriára jogosító bejegyzés csak annak a személynek érvényesíthető, aki már jogosult a vonó
gépjármű vezetésére.
4.
A „C1E”, a „CE”, a „D1E” és a „DE” kategóriájú vezetői engedélyek a „BE” kategóriájú járműszerelvényekre is
érvényesek.
5.
A „CE” kategóriájú vezetői engedélyek érvényesek „DE” kategóriára is, amennyiben a vezetői engedély
birtokosa jogosult „D” kategóriájú járművek vezetésére.
6.
A „CE” kategóriájú vezetői engedélyek a „C1E” kategóriájú járműszerelvényekre, a „DE” kategóriájú vezetői
engedélyek a „D1E” kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek.
7.
Bármely nemzetközi kategóriára megszerzett vezetői engedély érvényes az AM kategóriájú járművekre.
8.
Az „A2” kategóriájú vezetői engedélyek az „A1” kategóriára is érvényesek.
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9.

10.

Az „A” kategóriájú vezetői engedély az „A1”, „A2” kategóriákra, a „B” kategóriájú vezetői engedély a „B1”
kategóriára, a „C” kategóriájú vezetői engedély a „C1”, a „D” kategóriájú vezetői engedély a „D1” kategóriára is
érvényes.
A jártassági feltételek teljesítésének kell tekinteni azt az esetet is, ha a járművezető a feltételül szabott
járműkategóriára érvényes vizsgával rendelkezik.”

6. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
1. A KR. 8. melléklet 05.04. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gépjárművezetés korlátozása egészségi okok miatt (kötelező alkódok)
„05.04. legfeljebb …km/h sebességű vezetésre korlátozott”
2. A KR. 8. melléklet 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. A kódhoz tartozó alkódok által meghatározott tulajdonságú járművekre korlátozva:
79.01. Kétkerekű, oldalkocsis vagy oldalkocsi nélküli járművekre korlátozva
79.02. „AM” kategóriájú, háromkerekű vagy könnyű négykerekű járművekre korlátozva
79.03. Triciklire korlátozva
79.04. Tricikli és 750 kg-ot meg nem haladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsi szerelvényére
korlátozva
79.05. „A1” kategóriájú, 0,1 kW/kg-ot meghaladó teljesítmény/tömeg arányú motorkerékpárok
79.06. „BE” kategóriájú járművek, melyek pótkocsijának megengedett legnagyobb össztömege meghaladja
a 3500 kg-ot.”

7. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A KR. 11. melléklet V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. Szín- és fénytechnikai követelmények
1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betű- és számcsoportok, valamint a keret és a kötőjel fekete, az Európai
Közösség tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betű.
2. A fehér, a kék, a sárga és a világoszöld színű felület fényvisszaverő, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér,
a kék, a sárga és a világoszöld színre az MSZ 20186/2 fényvisszaverő bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig
a szabvány közönséges felületszínekre vonatkozó előírásai érvényesek.
3. A rendszámtábla felületi színének fénysűrűségi tényezője legalább:
– a fehér 0,35
– a kék 0,01
– a sárga 0,27
– a világoszöld 0,34
– a feketéé pedig legfeljebb 0,03.
A rendszámtábla felülete nem lehet tükröző.
Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:
Rendszámtábla
színei

Fehér
Kék
Sárga

Színkoordináták jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái

Fénysűrűségi

1.

2.

3.

4.

X

0,355

0,305

0,285

0,335

Y

0,355

0,305

0,325

0,375

X

0,078

0,150

0,210

0,137

Y

0,171

0,220

0,160

0,038

X

0,545

0,487

0,427

0,465

Y

0,454

0,423

0,483

0,534

tényező

>0,35
>0,01
>0,27
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Világoszöld

X

0,25

0,25

0,37

0,37

Y

0,36

0,50

0,50

0,36

>0,34

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:
Rendszámtábla
színei

Fehér

Színkoordináták jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái

Fénysűrűségi

1.

2.

3.

4.

X

0,450

0,548

0,417

0,372

Y

0,513

0,404

0,359

0,405

tényező

>0,35

4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévő fényvisszaverő bevonat különböző színeinek fénysűrűségi
együtthatói:
Fényvisszaverő

Megfigyelési

bevonat színei

szög

Fehér

Kék

Sárga

Világoszöld

Fénysűrűségi együttható cd 1x–1 m–2
5°

30°

45°

megvilágítási szög esetén, legalább

0° 12’

70

30

6

0° 20’

50

25

3

1° 30’

5

2

1

0° 12’

3

1,5

–

0° 20’

–

–

–

1° 30’

–

–

–

0° 12’

50

20

4

0° 20’

35

15

2

1° 30’

3

1

–

0° 12’

20

10

3

0° 20’

15

8

2

1° 30’

3

2,5

1

legfeljebb

250

20

175

–

A rendszámtábla fényvisszaverő felületét esőnek kitéve a fénysűrűségi együttható a táblázatban megadott értékek
90%-nál nem lehet kisebb.”

8. melléklet a 90/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
A KR. 15. melléklet II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A járműkísérő lap kitöltésének szabályai
I. Új jármű forgalomba helyezése előtt;
a) A járműimportőr:
Az importőrnek – a Hivatal Központi Okmányirodája által nyilvántartott, Járműkísérő lap felvételére és kiadására
feljogosított gazdálkodó szervezet – a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendeletben meghatározott Megfelelőségi nyilatkozattal összhangban a Járműkísérő lap következő
adatmezőit kell kitölteni:
aa) D adatmező, (D.1.), (D.2.), a) pont az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. függelék A/2. számú melléklet I. Rész
meghatározása alapján, B. függelék I. rész alapján, (D.3.),
ab) E adatmező,
ac) F adatmező: (F.1.) kötelezően, a Megfelelőségi nyilatkozatnak megfelelően,
ad) K adatmező (Típusbizonyítvány hiánya esetén forgalomba helyezési engedély kötelező),
ae) P adatmező (ha a járműben beépített motor van): (P.1), (P.2.), (P.3.) Megfelelőségi nyilatkozat alapján, (P.5.) mező
a jármű motorkódjával együtt, a fellelhető gyári motorszám (ha van) adatmező,
af ) Gyártó megnevezése,
ag) Forgalmazó megnevezése (a Járműkísérő lapot a Központi Okmányirodából felelősen átvevő cég megnevezése),
ah) A fenti adatokat kitöltő cégbélyegzője, a kiállításért felelős aláírása, a kiállítás dátuma.
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b) Az értékesítő:
A gyártótól, illetve az importőrtől az adott járműhöz tartozó Járműkísérő lapot a műszaki megvizsgálást követően
a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap alapján, illetve a Közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározottak szerinti eljárást követően az értékesítés során az alábbi
adatokkal kell kiegészíteni:
ba) C.1. adatmező,
bb) G adatmező (Megfelelőségi nyilatkozat szerint, ha gyári állapot, egyéb esetben Műszaki Adatlap),
bc) Műszaki érvényességre vonatkozó adatok,
bd) R adatmező,
be) S adatmező (valós állapotnak megfelelően),
bf ) Vontatásra, sebességváltóra, környezetvédelmi osztályra vonatkozó adatok,
bg) A jármű gyártási éve.
Az értékesítő a Járműkísérő lap második oldalán az általa rögzített adatokat a „kiállító aláírása” rovatnál az értékesítő
aláírással és cégbélyegzővel hitelesíti.
c) A közlekedési igazgatási hatóság:
Kitölti a Járműkísérő lap első oldalán az (A), szükség esetén a (C.4.) adatmezőket, az I. rovatot, a forgalmi
engedély számát, továbbá a második oldal alsó részén szereplő adatmezőket. Ezt követően az ügyintéző aláírja és
bélyegzőlenyomattal látja el az okmányt.
A forgalmazók, értékesítők által kiállított Járműkísérő lap – függetlenül attól, hogy a régebbi vagy az új formátumú –
az első forgalomba helyezés során használható fel.
A lapok hatósági felhasználása során a különböző felhasználók által kötelezően kitöltendő adatmezők adatainak
feltüntetését ellenőrizni kell, hiányosan kiállított okmány nem használható fel.”

A Kormány 91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 3., 5., 12., 16., 18., 19., 20., 22., 25., 28., 29., 40. és 46. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Get. Vhr.) 1. § (1) bekezdés 5a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. Fogyasztási jelleggörbe: e rendeletben vagy a földgázkereskedő üzletszabályzatában közzétett, az éves
gázfogyasztás naptári hónapokra vagy ennél kisebb időegységre eső részének százalékos arányát tartalmazó
adatsor,”
(2) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. Gázhónap: adott naptári hónap első gáznapjának kezdetétől ugyanazon naptári hónap utolsó gáznapjának
végéig tartó időszak,”
(3) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. Hosszú táv: egy gázév vagy azt meghaladó időtartam,”
(4) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. Magyar gázkiegyenlítési pont: az együttműködő földgázrendszer azon virtuális kereskedési pontja, amely
vonatkozásában az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően végrehajtott jogcím átvezetési ügylet
történik. Ez a virtuális pont az együttműködő gázrendszer valamennyi tényleges betáplálási pontja mögött és
tényleges kiadási pontja előtt, költség- és ráfordítás-semleges módon helyezkedik el,”
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(1) A Get. Vhr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A szállítási rendszerüzemeltető adatforgalmi és informatikai rendszerének biztosítania kell a kapacitáslekötések
– ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet is – és a földgázszállítások adatforgalmának rögzítését és
feldolgozását, továbbá alkalmasnak kell lennie a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek
megfelelő szerződések kezelésére.”
(2) A Get. Vhr. 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § Az összekapcsolási ponttal érintett két szállítóvezeték egy a 312/2014/EU bizottsági rendelet szerinti
egyensúlytartási zónát képez.”
(3) A Get. Vhr. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/B. § A szállítási rendszerüzemeltető a GET 9. § (4) bekezdésének megfelelően olyan elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, amely biztosítja a rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes
adat, különösen az e tevékenységéhez kapcsoló földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak, valamint
a rendszerhasználókkal történt napi kiegyensúlyozási díjelszámolások adatainak rögzítését.”

3. §		
A Get. Vhr. 7. § (1) bekezdésének k) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A kérelmezőnek rendelkeznie kell:)
„k) a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges és az Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és informatikai
rendszerrel, mérő és adatátviteli eszközökkel,”
4. §		
A Get. Vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye kisebb 20 m3/óránál,
a földgázelosztó a felhasználási helyet digitális adatrögzítéssel rendelkező fogyasztásmérővel is ellátja a felhasználó
igénye alapján a felhasználó költségére. Ha napi távleolvasás nem történik, az igénybe vett teljesítmények és
az egyensúlyi eltérések napi elszámolása az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilra vonatkozó szabályok
alapján történik.”
5. §		
A Get. Vhr. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földgázelosztó adatforgalmi és informatikai rendszerének
a) biztosítania kell a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben előírt adatrögzítést és a csatlakozó szállítóvezetékkel
történő adatforgalmat, a kapacitáslekötés – ideértve a másodlagos kapacitáskereskedelmet – és földgázelosztás
adatforgalmának rögzítését és feldolgozását,
b) biztosítania kell továbbá az elosztórendszerhez kapcsolódó felhasználók vásárolt kapacitásainak naprakész
nyilvántartását,
c) alkalmasnak kell lennie a távadós méréssel rendelkező és a profilba sorolt felhasználók fogyasztásának
meghatározására és nyilvántartására, valamint a GET-ben és e kormányrendeletben meghatározott
követelményeknek megfelelő szerződések kezelésére,
d) lehetővé kell tennie a szállítási rendszerüzemeltető felé történő, a szállítóvezeték rendszerhasználójára vonatkozó
allokációt, továbbá
e) lehetővé kell tennie a 312/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikkének megfelelően a szállítási rendszerüzemeltető
rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez és elszámolási feladatainak végrehajtásához szükséges adatszolgáltatások
biztosítását.”
6. §		
A Get. Vhr. 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földgázelosztó köteles:)
„a) az egyensúlyozáshoz szükséges, a rendszerhasználók tényleges földgázforgalmazására vonatkozó
adatszolgáltatásait gáznapon belül órai bontásban a csatlakozó szállítóvezetéket üzemeltető engedélyes részére
biztosítani és összehangolni a közöttük lévő együttműködési megállapodásban és az ÜKSZ-ben foglaltak szerint,”
7. §		
A Get. Vhr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Ha a földgázkereskedő a felhasználó megbízása alapján a földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott
kapacitáslekötési időszakra a felhasználó ellátását biztosító rendszerhasználati szerződést nem kötötte meg és
ebből a felhasználónak kára keletkezik, ezen károk és többletköltségek megtérítésére a földgázkereskedő köteles.”
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8. §		
A Get. Vhr. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § Az ÜKSZ-ben eljárásrendet kell kialakítani a szállítási rendszerüzemeltetők és a földgázelosztók között
a) a gázátadó állomást, mint szállítói kiadási pontot érintően, a vásárolt kapacitásokkal kapcsolatos egyeztetések
gyakoriságára és tartalmára,
b) a betáplálási-kiadási, valamint az összekapcsolási pontok kapacitásainak összehangolására,
c) a fejlesztésekkel kapcsolatos, a felhasználóra vonatkozó költségek meghatározására, a csatlakozási díj
megosztására.”
9. §		
A Get. Vhr. a 72. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„A rendszer-összekötési pontra vonatkozó részletszabályok
72/A. § (1) A kapcsolódó szállítási rendszerüzemeltetők közötti a 984/2013/EU bizottsági rendeletében
meghatározott kapacitástermékek, továbbá a kapacitáskínálat kialakítására vonatkozó egyeztetéseknek az alapja
a rendszer-összekötési pontok technikai kapacitásának mértéke.
(2) A nem EU tagállam földgázrendszeréhez kapcsolódó rendszer-összekötési ponton a szállítási
rendszerüzemeltetőnek törekednie kell kapcsolt kapacitástermékek kialakítására a szomszédos állam
rendszerüzemeltetőjével.
(3) A rendszer-összekötési pontok szomszédos rendszerüzemeltetőkkel egyeztetett szabad kapacitásait,
a 984/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott kapacitástermékeket a szállítási rendszerüzemeltető
kapacitáslekötési platformon kínálja fel.
(4) A rendszer-összekötési pont maximális kapacitását a szállítási rendszerüzemeltető működési engedélye
tartalmazza.”
10. §		
A Get. Vhr. 73–92. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„73. § (1) A kapacitáslekötési platform szabályzat a kapacitáslekötési és aukciós folyamatok működési szabályait,
a rendszerhasználói részvétel feltételeit, a kapacitáslekötési platform szabályzat használatára vonatkozó szerződés
szabályait, a kapacitástermékeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, továbbá az alkalmazott pénzügyi
biztosíték rendszert tartalmazza.
(2) A szállítási rendszerüzemeltető által működtetett kapacitáslekötési platform szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.
(3) A kapacitáslekötési platformon meghirdetett kapacitásaukción való rendszerhasználói részvétel
a kapacitáslekötési platform szabályzatban rögzített biztosíték nyújtását követően és annak mértékéig lehetséges.
A szállítási rendszerüzemeltető köteles hozzájárulni a biztosíték csökkentéséhez az aukción megszerzett
kapacitás díjának mértékére, ha ezt a rendszerhasználó kéri. A biztosíték a kapacitások megszerzését követően
a rendszerhasználati szerződés megkötésével szerződéses biztosítékként használható.
(4) A szállítási rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely
biztosítja a kapacitáslekötési platform működtetését vagy a kapacitáslekötési platformhoz történő csatlakozást.
A kapacitáslekötési platformot működtető szállítási rendszerüzemeltető köteles az üzleti titoknak minősülő
információk bizalmas kezelését biztosítani. A kapacitáslekötési platformon végzett tevékenységnek átláthatónak és
megkülönböztetés-mentesnek kell lennie.
(5) A kapacitáslekötési platform használatának díját a rendszerhasználók vonatkozásában a szállítási
rendszerhasználati díjak tartalmazzák.
74. § (1) A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati szerződés módosítását az üzletszabályzatában meghatározottak
szerint köteles az érintett rendszerhasználó számára megküldeni.
(2) A rendszerhasználati szerződés megkötése az ÜKSZ rendszerhasználó általi elfogadásának minősül.
(3) A rendszerüzemeltető által a GET 72. § (5) bekezdése szerint működtetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell
az adott rendszerüzemeltetőhöz közvetlenül csatlakozó felhasználási hely és a felhasználó vonatkozásában
az ÜKSZ-ben meghatározott, de legalább a következő adatokat:
a) a felhasználási hely egyedi azonosítóját (POD számát),
b) a felhasználási helyen lévő fogyasztásmérő berendezés jellemző adatait és azonosító számát,
c) a felhasználási hely vásárolt kapacitását,
d) a felhasználó felhasználási helyenként lekötött kapacitását az adott és az azt megelőző öt gázévben
a kapacitáslekötési időszak megjelölésével,
e) a felhasználó ÜKSZ szerinti profilba sorolását,
f ) a felhasználó korlátozási besorolását, továbbá
g) a felhasználó azonosításához szükséges adatokat és fogyasztási adatait.
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(4) A felhasználási hely vásárolt kapacitását, valamint lekötött kapacitását kiadási ponti kapacitásként kell
nyilvántartani az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában, a lekötött kapacitás tekintetében
a kapacitáslekötési időszak megjelölésével. A nyilvántartás alapját a rendszerhasználati vagy a csatlakozási
szerződés képezi.
(5) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztároló a rendszerhasználók részéről lekötött kapacitásokat
rendszerhasználónként, betáplálási-kiadási pontonként az ÜKSZ-ben meghatározott mértékegységben és formában
tartja nyilván a kapacitáslekötési időszak megjelölésével.
(6) A rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben meghatározott módon nyilvántartja
a) a másodlagos kapacitáskereskedelemben átadott kapacitásokat, az átadás időpontját és
b) a kapacitáslekötési igénybejelentéseket, illetve azok határidejét.
(7) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó a csatlakozási szerződésben a felhasználóval
megállapodhatnak a vásárolt kapacitás tervezett igénybevételének feltételeiben és ütemezésében, amelyet
a szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó köteles rögzíteni a felhasználási helyre vonatkozó
nyilvántartásában.
(8) A földgáz- és biogáz-termelő a saját termelésű gáz Magyarország államhatárán történő átszállítása érdekében
történő szállítási rendszerüzemeltetői és tárolói rendszer igénybevétele tekintetében felhasználónak minősül.
(9) Ha a GET 72. § (4) bekezdése szerinti kapacitás igénybevételi korlát esetében a vásárolt kapacitás terhére
felmerült többlet kapacitásigény az adott gázátadó állomáson a szállítórendszer fejlesztése nélkül nem teljesíthető,
annak igénybevételét a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési terv ütemezésének megfelelően biztosítja.
75. § (1) A vásárolt kapacitás más felhasználási helyre nem vihető át, az csak a felhasználási helyen értékesíthető.
(2) A felhasználási hely vásárolt kapacitásának mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.
(3) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyre vonatkozó kapacitáslekötési jogát a felhasználási hely
bérlőjének vagy egyéb jogcímen használójának átadhatja, ha nincs lejárt számlatartozása földgázkereskedővel
vagy rendszerüzemeltetővel szemben. A felhasználási hely tulajdonosa a kapacitáslekötési jog átadásról és annak
mértékéről írásban nyilatkozatot tesz a földgázkereskedőnek és a GET 72. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást
vezető rendszerüzemeltetőnek. Írásbeli nyilatkozat hiányában a felhasználási hely új használójának ellátására
földgáz-kereskedelmi szerződés nem köthető, a kapacitáslekötés jogával csak a felhasználási hely tulajdonosa
rendelkezhet.
(4) Az ingatlan (3) bekezdés szerinti jogszerű használója az átadott kapacitáslekötési jog mértékéig jogosult
kapacitás lekötésére saját jogon eljárva vagy földgázkereskedőn keresztül.
(5) Ha a (3) bekezdésben meghatározott jogcím megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a kapacitáslekötési
jog visszaszármaztatásáról és e megállapodást az érintett földgázkereskedőnek és rendszerüzemeltetőnek
bemutatták, továbbá a felhasználási helyre vonatkozóan nincs lejárt számlatartozása a földgázkereskedővel vagy
rendszerüzemeltetővel szemben, a felhasználási hely tulajdonosa ismételten rendelkezhet az érintett felhasználási
hely kapacitásának lekötési jogával.
(6) Ha a kapacitáslekötési jog a felhasználási hely tulajdonosához az (5) bekezdésnek megfelelően visszakerül, és
e kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a rendszerhasználati vagy földgázkereskedelmi szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni.
(7) Ha a (3) bekezdés szerinti jogszerű használónak a rendszerhez való hozzáférését szerződésszegés folytán
felfüggesztik, a felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten az átadott kapacitáslekötési joggal
érintett kapacitásokról, ha ő vagy a kapacitás feletti rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés
megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket, rendezi a jogosulttal szemben a lejárt számlatartozásokat.
76. § (1) Ha a felhasználó a kapacitáslekötés során saját jogon jár el, rá a földgázkereskedőre vonatkozó
rendelkezések az irányadók.
(2) Ha a felhasználó ellátását földgázkereskedő biztosítja, a földgázkereskedő a kapacitáslekötés jogát harmadik
fél részére átadhatja. Ha a földgáz-kereskedelmi szerződés bármely módon megszűnik, a megszűnés napjával
a kapacitáslekötési jog visszaszáll a felhasználóra. A kapacitáslekötési jog átadásáért és visszaszállásáért ellenérték
vagy költségtérítés nem kérhető.
77. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjainak, a földgáztároló engedélyes
a földgáztároló szabad kapacitásait köteles a honlapján folyamatosan feltüntetni.
(2) A szállítási rendszerüzemeltető a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjának maximális kapacitásait,
legnagyobb és legkisebb nyomását, továbbá a földgáztároló engedélyes a földgáztároló kapacitását önállóan
működő fizikai pontonként köteles a működési engedély iránti kérelmében feltüntetni.
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(3) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztároló engedélyében feltüntetett maximális kapacitás mértékén
felül nem megszakítható kapacitás kizárólag a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
többletkapacitásként értékesíthető.
78. § A rendszerüzemeltető köteles betartani a GET-ben, e rendeletben, az ÜKSZ-ben és a kapacitáslekötési platform
szabályzatban meghatározott kapacitás lekötésnél alkalmazott eljárásrendet, valamint a szerződés pénzügyi
garanciáira és a szerződésszegéssel összefüggésben a szerződés teljesítésének felfüggesztésére vonatkozó
előírásokat, amelyek nem sérthetik az egyenlő bánásmód követelményét.
79. § (1) A rendszerüzemeltető GET és e rendelet szerinti engedélyköteles tevékenysége keretében nyújtott
alapszolgáltatások és a választható szolgáltatások részletezését az ÜKSZ tartalmazza.
(2) A rendszerüzemeltető köteles az alapszolgáltatásokra a GET-ben és e rendeletben meghatározott
követelményeknek megfelelő szerződésmintákat kialakítani és az üzletszabályzatában rögzíteni.
Az alapszolgáltatások ellenértékét a rendszerhasználati díj tartalmazza.
(3) A rendszerüzemeltető által nyújtott, választható szolgáltatásokra alkalmazandó szerződéses feltételeket
az üzletszabályzatban kell rögzíteni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokon felüli, nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg
igényelt egyéb szolgáltatások feltételeiben és díjában a rendszerüzemeltető és az igénylő egyedileg, az azonos
bánásmód elve szerint állapodik meg.
80. § A földgázelosztói rendszerhasználati és a földgáz-kereskedelmi szerződésnek rendelkeznie kell a korlátozás
során alkalmazandó eljárásrendről.
81. § A rendszerüzemeltető és a termelő köteles a rendszerek kapcsolódási pontjain az alábbi, a kapacitáslekötéshez
szükséges, azonos szerződéses feltételeket meghatározni:
a) a leköthető megszakítható és nem megszakítható kapacitást,
b) az üzemszerű nyomást,
c) az üzemszerű minőséget.
82. § A rendszerüzemeltető technológiai célra, hálózati veszteség valamint mérési különbözet pótlására kereskedési
platformon, egyensúlyozó platformon, a szervezett földgázpiacon vagy pályáztatás útján, átlátható módon köteles
földgázt beszerezni, melyről köteles külön nyilvántartást vezetni gáznapi szinten.
83. § (1) Az év folyamán az elosztóvezetékre csatlakozó rendszerhasználók által bejelentett új kapacitásigényt
a földgázelosztó köteles továbbítani a szállítási rendszerüzemeltetőknek, amelyek a kapacitásvizsgálatot követően
egyeztetnek az új igény teljesítésének feltételeiről.
(2) A rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint bejelentett, kapacitásigények alapján – az ÜKSZ-ben
meghatározott módszerek szerint – köteles elvégezni saját rendszerén a kapacitásvizsgálatot, visszaigazolni
a megfelelőséget, és a nem megfelelőség következtében az ÜKSZ szerinti eljárást.
(3) Fizikai szűkülettel járó igénybevételi korlát esetén egyeztetést követően a földgázrendszeren fennálló
fizikai szűkület (kapacitáshiány) feloldására, az érintett betáplálási-kiadási pont fejlesztéséről az érintett
rendszerüzemeltetők az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint egyeztetéseket kezdeményeznek az érintett
rendszerhasználóval.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti fizikai szűkület nem közvetlenül az érintett betáplálási-kiadási ponton jelentkezik,
hanem az együttműködő földgázrendszer valamely más pontján, a fizikai szűkület feloldása érdekében szükséges
fejlesztéseket a szállítási rendszerüzemeltető a 10 éves fejlesztési tervben köteles szerepeltetni az indokok
egyértelmű alátámasztásával.
84. § A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási pontok szabad kapacitásait a GET 71. § (8) bekezdése alapján
a 984/2013/EU bizottsági rendeletben megfogalmazott aukciós naptár, valamint a 15. mellékletben rögzített
kapacitáslekötési táblázat szerinti kapacitáslekötési időpontokban, a kapacitáslekötési platform szabályzatban,
az ÜKSZ-ben vagy az üzletszabályzatban rögzített eljárásrend szerint rendszerhasználati szerződéssel kötheti le.
85. § (1) A rendszerüzemeltető rendszerhasználati szerződésekben foglalt ügyletek biztosítása érdekében jogosult
a rendszerhasználóktól előzetesen szerződéses biztosítékot kérni. A szerződéses biztosítékra vonatkozó részletes
rendelkezéseket – különösen a különböző biztosítékok közötti választás szabályait, a biztosíték igénybevételeinek
eseteit, feltételeit, elszámolását – a rendszerüzemeltető az üzletszabályzatában köteles kidolgozni, és köteles azokat
előre nyilvánossá tenni. Szerződéses biztosítékként a földgáztároló a betárolt mobil földgázkészletet is elfogadhatja.
(2) A rendszerüzemeltető szerződéses biztosítékként az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett pénzintézet által nyújtott, az (1) bekezdés
szerinti biztosítékot köteles elfogadni.
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(3) A rendszerhasználó köteles a szerződéses biztosíték érvényességét a rendszerüzemeltető GET-ben, e rendeletben
meghatározott követelményeknek megfelelő szerződésében foglalt határidőig biztosítani és fenntartani, valamint
az üzletszabályzatban foglaltak szerint feltölteni.
(4) Ha a rendszerhasználó nem vállalja a rendszerhasználati szerződésben foglalt feltételeket, szerződéses
biztosítékokat, a kapacitásigény elutasítható.
(5) Ha a rendszerüzemeltető az (1) bekezdés szerint az üzletszabályzatában vevőminősítési rendszert alkalmaz,
annak alapján a rendszerhasználó a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülhet.
86. § (1) A rendszerüzemeltetői szolgáltatás nyújtása szerződéses biztosítékkal összefüggő okból akkor tagadható
meg vagy akkor függeszthető fel, ha
a) a szerződéses biztosíték a szerződéses szolgáltatás megkezdését 15 munkanappal megelőzően nem áll
rendelkezésre,
b) a módosított szerződéses biztosíték a módosítást követő 8 munkanapon belül nem áll rendelkezésre,
c) a rendszerüzemeltető részére a szerződéses biztosíték annak esedékességekor nem áll rendelkezésre,
d) a szerződéses biztosíték felhasználását követően annak feltöltése a szerződéses feltételek szerint nem történt
meg, vagy
e) a biztosítékként elfogadott tárolói készlet nem nyújt fedezetet a tárolói szolgáltatásra.
(2) Ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot nyújtó pénzintézetet a rendszerhasználónak meg kívánja
jelölni, úgy üzletszabályzatában köteles legalább öt pénzintézetet megnevezni, valamint a szerződéses biztosíték
tartalmára vonatkozó elvárásait rögzíteni.
(3) Éves és negyedéves kapacitáslekötés esetében a szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania
legalább a rendszerhasználó által lekötött kapacitás szerinti
a) éves kapacitásdíj 1/12-ed
b) negyedéves kapacitásdíj 1/3-ad
részére, valamint a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában
meghatározott feltételek szerint. A rendszerüzemeltető köteles a szerződéses biztosíték összegének módosítását
elfogadni, ha a szerződés módosítására kereskedőváltás miatt kerül sor.
(4) Havi, napi, napon belüli kapacitás-lekötés esetében a szerződéses biztosíték összegének fedezetet kell nyújtania
legalább a rendszerhasználó által lekötött havi vagy napi kapacitások kapacitásdíjának teljes összegére, valamint
a lekötés alapján számított forgalmi díj összegére a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározott
feltételek szerint.
(5) A földgáztároló köteles a tárolt készlet letéti elszámolásához árképletet kialakítani az üzletszabályzatában, vagy
az elégtelen készlet esetén igénybe veendő szerződéses biztosíték meghatározását rögzíteni.
(6) A szerződéses biztosíték időtartamának meghatározására és a biztosíték feltöltésére vonatkozó előírásokat
a rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.
(7) A rendszerhasználati díjak megfizetésének elmaradása esetén a rendszerhasználati szerződés teljesítése
akkor függeszthető fel, ha a rendszerüzemeltető a szerződéses biztosítékot az ÜKSZ-ben és a rendszerhasználati
szerződésben foglaltak szerint igénybe vette és a rendszerhasználó annak feltöltéséről határidőre nem
gondoskodott.
(8) A szerződéses biztosíték rendelkezésre állását követően a felfüggesztést azonnal meg kell szüntetni, azonban
a szolgáltatást attól a gáznaptól kell biztosítani, amelyre az ÜKSZ szerint érvényes nominálás adható le.
(9) A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződésbe foglalt ügyleteinek biztosítása érdekében jogosult
a földgáz-kereskedelmi szerződéses partnereitől pénzügyi biztosítékot kérni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználótól pénzügyi biztosíték nem kérhető, kivéve a GET 31/C. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott esetet.
A pénzügyi biztosítékra vonatkozó részletes rendelkezéseket, ha azokat a földgázkereskedő alkalmazni kívánja,
az üzletszabályzatában előre közzéteszi.
87. § (1) A lekötött kapacitást meghaladóan kapacitás biztosítására a rendszerüzemeltető nem kötelezhető.
Ha a rendszerhasználó adott gáznapon a lekötött kapacitást meghaladó mértékben vett igénybe kapacitást,
a rendszerüzemeltető jogosult a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott pótdíjat felszámítani. A lekötött
kapacitás túllépését az adott rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint, dokumentummal
alátámasztva igazolnia kell a rendszerhasználó részére a pótdíj felszámítását megelőzően.
(2) A válsághelyzet esetén a biztonsági földgáztárolóból történő vételezéskor a szállítórendszer betáplálási pontjára
kapacitást nem kell lekötni. A rendszerhasználó által térítésmentesen igénybe vehető kapacitás megegyezik
a biztonsági készletet felszabadító jogszabályban nevesített értékkel.
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88. § (1) Hosszú távú kapacitáslekötés esetén a határkeresztező gázvezetéken földgázt betápláló rendszerhasználó,
továbbá a termelő kötelesek minden év december 31-ig az ÜKSZ-ben meghatározott módon megadni a szállítási
rendszerüzemeltetőnek a következő gázévben a határkeresztező gázvezeték, a földgáztárolói és a termelői
betáplálási pontokon a földgáz betáplálás során általuk garantált földgáz minőségi jellemzőket.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti minőségi jellemzők nem felelnek meg a 11. számú mellékletben foglalt gázminőségi
paramétereknek, akkor a szállítási rendszerüzemeltető a szállítást megtagadhatja.
(3) Az (1) bekezdés alapján megkapott adatok és a megelőző naptári év tényleges adatai alapján a kapacitás
lekötéshez a szállítási rendszerüzemeltető minden év február 15-ig az ÜKSZ-ben rögzített módon elkészíti és
honlapján nyilvánossá teszi a szállítóvezeték betáplálási-kiadási pontjára vonatkozó földgáz minőségi jellemzőket.
(4) A minőségi eltérések kezelésének részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.
89. § (1) A rendszerhasználó a betáplálási-kiadási ponton lekötött kapacitásra, és az összekapcsolási pontra
vonatkozóan nominálást és napon belüli újranominálást ad le az érintett rendszerüzemeltetők informatikai
platformjára az ÜKSZ-ben rögzített folyamatoknak megfelelően.
(2) A rendszerüzemeltetők – a kapcsolt kapacitásokra leadott együttes nominálási eljárás keretében leadott
nominálások kivételével – nominálási egyezőségi vizsgálatot folytatnak le az (1) bekezdés szerinti betáplálási-kiadási
ponton, valamint az összekapcsolási ponton az ÜKSZ-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.
(3) A rendszerüzemeltetők az ÜKSZ-ben meghatározott-szabályoknak megfelelően kötelesek elvégezni a napon
belüli, napi és havi allokálási feladataikat.
(4) A rendszerüzemeltetők a kapacitáslekötési, nominálási, újranominálási és allokálási feladataikhoz szükséges
adatokat kötelesek elektronikus módon, az ÜKSZ-ben meghatározott eljárásrend szerint a kapcsolódó
rendszerüzemeltetők, valamint a rendszerhasználók részére eljuttatni.
90. § (1) A megszakítható kapacitás betáplálási-kiadási pontonként történő meghatározására, értékesítésére és
felhasználására a rendszerüzemeltetők között harmonizált eljárásrendet kell kialakítani az ÜKSZ-ben, különös
tekintettel
a) a rendszerek csatlakozási pontján leköthető megszakítható kapacitások meghatározására,
b) a megszakítható kapacitás kiszolgálásának megszüntetése esetén alkalmazott eljárásrendre és újranominálási
szabályokra.
(2) A rendszerhasználó másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesítheti a betáplálási-kiadási pont
rendszerhasználati szerződésben rögzített adott kapacitástermékeit a vonatkozó kapacitáslekötési időszak végéig,
valamint a földgáztárolóban lekötött kapacitásait az ÜKSZ-ben meghatározott szabályok szerint.
(3) A lekötött kapacitás másodlagos értékesítése a szállítási rendszerüzemeltető és a földgáztároló
üzletszabályzatában rögzített szabványosított eljárásrend alapján történik.
(4) A másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitásra a rendszerüzemeltető az elsődlegesen
kapacitást lekötő rendszerhasználótól érvényes nominálást nem fogad be. A kapacitás túllépés vizsgálatánál
a rendszerüzemeltető a másodlagos kapacitáskereskedelemben értékesített lekötött kapacitással csökkentett
értéket köteles figyelembe venni.
(5) A GET 73. § (2) bekezdése szerint értékesített megszakítható kapacitás díja a rendszerüzemeltetőt illeti.
Megszakítható kapacitást a gáznapra az a rendszerhasználó köthet le, aki rendelkezik hatályos rendszerhasználati
szerződéssel a rendszerüzemeltetővel és biztosította a szerződéses biztosítékot és feltételeket.
91. § (1) Az a rendszerhasználó, aki a rendszer-összekötési pont szabad kapacitását Magyarország területén történő
átszállításra vagy bértárolásra veszi igénybe, a kapacitás megszerzésekor az ÜKSZ-ben meghatározott módon
az átszállítandó mennyiségre vagy a bértárolásra rendszerhasználati szerződést kell kötnie.
(2) Az átszállításra vagy bértárolásra lekötött, de fel nem használt kapacitásra a GET és e rendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.
92. § Ha a kapacitásigény a betáplálási-kiadási pont szabad kapacitásából csak részben vagy nem biztosítható,
a szállítási rendszerüzemeltető ajánlatot tehet a kapacitások fejlesztéssel történő biztosítására, melynek
tartalmaznia kell
a) a betáplálási-kiadási ponton biztosított kapacitást,
b) a csatlakozási szerződés vagy fejlesztési megállapodás futamidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a beruházás
megtérülése,
c) a csatlakozási díj vagy fejlesztési hozzájárulás mértékét,
d) a jogszabályokból és az ÜKSZ-ből eredő kötelezettségeket.”
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(1) A Get. Vhr. 92/A. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az összekapcsolási ponton kapcsolódó szállítóvezetékek valamelyike rendszerösszekötőnek minősül, akkor)
„bc) az összekapcsolási ponton a rendszerhasználók között jogcímátvezetés legfeljebb a rendszerösszekötő
rendszerüzemeltetője általi sajátgáz felhasználás mértékéig lehetséges.”
(2) A Get. Vhr. 92/A. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A rendszerhasználó az összekapcsolási ponton áthaladó szállítások tekintetében az összekapcsolási pontra
nominálni köteles. Ha az összekapcsolási pontra nem érkezik nominálás, akkor a szállítandó földgáz mennyiségét
nullának kell tekinteni. Ha az összekapcsolási ponton a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint
értékesítettek kapacitást, akkor a nominálást az összekapcsolási pontra együttes nominálási eljárás keretében kell
lefolytatni. Ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti nominálásegyezőség-vizsgálat során a rendszerösszekötő betáplálásikiadási pontjára és az összekapcsolási pontra leadott nominálások között eltérés áll fenn, akkor az összekapcsolási
pontra a leadott értékek közül a kisebbet kell a nomináltnak tekinteni. A rendszerösszekötő betáplálási-kiadási
pontján és az összekapcsolási pontján egyensúlytalan nominálás tilos. Egyensúlytalan nominálás leadása esetén
a rendszerösszekötő üzemeltető szállítási rendszerüzemeltető újranominálásra szólítja fel a rendszerhasználót.
Amennyiben a rendszerhasználó ennek nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető az egyensúlytalan nominálás
során leadott alacsonyabb nominálási értéket állítja be és erről értesíti a rendszerhasználót, valamint a kapcsolódó
rendszerüzemeltetőt.”

12. §		
A Get. Vhr. 96. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A rendszer-összekötési pont és összekapcsolási pont technikai kapacitása fejlesztésének mértékét a szállítási
rendszerüzemeltető a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel közösen állapítja meg. A kapcsolódó szállítási
rendszerüzemeltetők fejlesztési együttműködési megállapodása alapján szükséges szállítóvezetéki fejlesztéseket
a 10 éves fejlesztési tervnek tartalmaznia kell.”
13. §		
A Get. Vhr. 98/A. § (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az előzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás csak az eljárásra vonatkozó szabályzat Hivatalhoz
történő benyújtását követően kezdhető meg, az eljárás lezárására a szabályzat Hivatal általi jóváhagyását követően
kerülhet sor. A szabályzatot a Hivatal elsősorban a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és
a hozzá kapcsolódó európai uniós előírásokban foglaltak alapján hagyja jóvá.”
14. §		
A Get. Vhr. 100. § b) pontja a következő bg) alponttal egészül ki:
(A rendszerüzemeltető az engedélye szerinti engedélyköteles tevékenysége vonatkozásában köteles saját alkalmazásban
lévő munkavállalókkal az engedélyben meghatározott működési és szolgáltatási területén folyamatosan gyakorolni
a jogait és eleget tenni kötelezettségeinek: szállítási rendszerüzemeltető és földgáztárolói engedélyes esetében:)
„bg) az együttműködő földgázrendszer képviselete nemzetközi szervezetekben.”
15. §		
A Get. Vhr. 101. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101. § Az együttműködő földgázrendszer minden, a tevékenységükkel érintett betáplálási-kiadási pontjára,
valamint összekapcsolási pontjára vonatkozóan
a) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a földgázelosztóval,
b) a szállítási rendszerüzemeltetőnek vagy a földgázelosztónak a földgáztároló engedélyessel,
c) a szállítási rendszerüzemeltetőnek a határon túli rendszerüzemeltetőkkel,
d) a szállítási rendszerüzemeltetőnek, a földgáztárolónak, a földgázelosztónak a földgáztermelővel,
e) a földgázelosztónak más elosztóval,
f ) a szállítási rendszerüzemeltetőnek más szállítási rendszerüzemeltetővel,
g) a telephelyi engedélyesnek a szállítási rendszerüzemeltetővel vagy a földgázelosztóval
megkötött együttműködési megállapodással kell rendelkeznie az ÜKSZ-ben meghatározott tevékenységekre,
így különösen az érintett pont közös használatára, kapcsolódási pontok technikai- és szabad kapacitásainak
meghatározására, a kötelezettségek és felelősségek rögzítésére, adatszolgáltatásra, az elszámolások és a vitás
kérdések rendezésére.”
16. §		
A Get. Vhr. 104. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendszerüzemeltető adat és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie, hogy valós idejű üzemmódban
(online)
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a) biztosítsa a felhasználók vásárolt kapacitásainak, a rendszerhasználók lekötött kapacitásának nyilvántartását,
a szállítási rendszerüzemeltető esetében a kapacitások lekötésének folyamatát,
b) lehetővé tegye a GET-ben és e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő rendszerhasználati
szerződések elektronikus úton történő megkötését,
c) biztosítsa a másodlagos kapacitáskereskedelmet,
d) fogadja az ÜKSZ szerinti nominálásokat,
e) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók a gáznapon a szállítási rendszerüzemeltetőtől a Hivatal elnökének
rendeletében és az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és időpontokban információt kapjanak
a földgázforgalmukról,
f ) biztosítsa, hogy a rendszerhasználók elszámolása az egyensúlyozó és a kereskedési platformon az ÜKSZ-ben
lefektetett időpontokban megtörténjen,
g) lehetővé tegye a kapacitás túllépések dokumentálását,
h) folyamatos kapcsolatot biztosítson az érintett rendszerüzemeltetőkkel.
(2) A rendszerüzemeltető informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie továbbá a gáznapiforgalom
rendszerhasználók részére történő, az ÜKSZ szerinti tényleges felosztásához kapcsolódó informatikai feladatok
lebonyolítására. A rendszer kialakításánál figyelemmel kell lenni a felhasználói profilok ÜKSZ szerinti változásának
folyamatos kezelésére.”
17. §

(1) A Get. Vhr. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a hidraulikai egyensúly fenntartása érdekében jogosult a kiegyensúlyozási
szolgáltatásokat igénybe venni a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint. A kiegyensúlyozási
szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének részletes szabályait a Hivatal rendelete és az ÜKSZ tartalmazza.
(2) A GET 95. §-ában meghatározott feladatokat minden rendszerüzemeltetőnek 0 °C és 1,01325 bar referencia
állapoton kifejezett térfogat és 25 °C égési referencia hőmérsékletű égéshő szorzataként kifejezett energiában
(a továbbiakban: 25/0 °C-os égéshő alapú energia), kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni
a szállítóvezeték rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontja vonatkozásában.
(3) A GET 95. §-ában meghatározott, az földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 15 °C és 1,01325 bar
referencia állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett
energiában (a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia), MJ, továbbá MJ/h mértékegység alkalmazásával
kell végezni.
(4) A szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a betáplált és kiadott földgáz mennyiségét az összes
betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni és az érintett rendszerhasználó és felhasználó
számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15/15 °C-os fűtőérték alapú energiában.
A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában
történik.”
(2) A Get. Vhr. 108–109. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 110–112. §-okkal egészül ki:
„108. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a saját rendelkezésű egyensúlyozó eszközöket beszerzési áron köteles
elszámolni a rendszerhasználókkal szemben. Ennek biztosításához kapcsolódó igazolt költségek elszámolásának
szabályait az ÜKSZ tartalmazza.
(2) A szállítási rendszerüzemeltető a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott kiegyensúlyozási pótdíjat
jogosult felszámítani az ÜKSZ-ben meghatározott toleranciasávot meghaladó egyensúlyi eltérés teljes
mennyiségére azon rendszerhasználónak, aki kereskedési platform vagy egyensúlyozó platform tagsággal nem
rendelkezik és kereskedelmi egyensúlytalanságba esik.
(3) A szállítási rendszerüzemeltető a kiegyensúlyozási pótdíjat átláthatóan, az egyensúlyi eltérésekhez
hozzárendelve köteles nyilvántartani.
(4) A platform működtetője köteles a rendszerhasználó részére biztosítani a kereskedési platformra vagy
az egyensúlyozó platformra történő csatlakozás lehetőségét a kereskedési platform szabályzata vagy
az egyensúlyozó platform szabályzata szerint. A kereskedési platform vagy az egyensúlyozó platform tagság
következtében a rendszerhasználóktól forgalom alapú díj számítható fel a központi szerződő fél vagy elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet részéről.
109. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztároló informatikai és adatforgalmi rendszerei
közötti, a folyamatos napi gázforgalmazás irányításához szükséges adatforgalom térítésmentes.
(2) A rendszerhasználó ÜKSZ-ben meghatározott nominálásához, napon belüli újranomináláshoz, továbbá
a kereskedelmi egyensúlytartásához szükséges rendszerüzemeltetők részéről nyújtott adatforgalom térítésmentes.
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Az ezt meghaladó adatszolgáltatásért a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztároló
üzletszabályzatában meghatározott díjat számíthat fel.
(3) A felhasználó saját maga vagy kereskedőjén keresztül a kereskedési platformon vagy az egyensúlyozó
platformon fogyasztás-megszakítási jogot értékesíthet. A fogyasztás megszakítással érintett része és az értékesítő
felhasználó által ténylegesen átvett földgáz teljesítmény összege nem haladhatja meg az adott napra általa
nominált forrásmennyiséget. Ha a fogyasztás-megszakítás és a felhasználó által átvett mennyiségek összege
a nominálttól eltér az egyensúlyozással kapcsolatos költségek a fogyasztás-megszakítási jog értékesítőjét terhelik.
110. § (1) A kereskedési platformon forgalmazott termékeket a kereskedési platform szabályzata tartalmazza.
A szabályozást úgy kell kialakítani a 312/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott rendelkezések
alkalmazásával, hogy a gázforgalmazás előkészítését, de legalább a gáznapi egyensúlyozást és annak gáznapot
követő elszámolásához szükséges fizikai termékek kereskedelmét lehetővé tegye a földgázszállító rendszer fizikai
korlátainak figyelembevétele mellett.
(2) A kereskedési platformon minden szereplő csak olyan tranzakcióra adhat be ajánlatot és köthet le, amelyet
a kereskedési platform szabályzata lehetővé tesz.
(3) A kereskedési platform szabályzatának tartalmaznia kell:
a) az elektronikus alapon működő kereskedési platform részletes működési szabályait,
b) a földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerével való közvetlen vagy közvetett kapcsolat rendszerét,
c) a kereskedési platformot működtető és a szállítási rendszerüzemeltető ÜKSZ-re épülő együttműködésének
szabályait,
d) a kereskedési platform tagságára vonatkozó előírásokat, feltételeket, felelősségi szabályokat és az ügyleti
biztosítékok rendszerét,
e) a kereskedési platformhoz történő csatlakozásra vonatkozó műszaki, informatikai előírásokat,
f ) a csatlakozás pénzügyi és egyéb feltételeit tagsági kategóriánként,
g) a forgalmazott termékek körét, a termékekre vonatkozó részletes szabályokat és a rájuk vonatkozó
szabványosított szerződéseket,
h) az egyes termékekre vonatkozó ajánlati és ügyletkötési rendjét,
i) az ügyletek elszámolásának alapelveit,
j) a jogviták rendezésének szabályait,
k) a kereskedési platform működési zavara esetén alkalmazandó eljárásokat,
l) a kereskedési platform zavartalan működése biztosításának személyi és tárgyi feltételeit,
m) az etikai szabályokat,
n) az adatbiztonsági előírásokat és a titoktartással kapcsolatos szabályokat,
o) a megkötött ügyletek adatai rögzítésének és a kereskedés folyamatos felügyeletének részletes szabályait,
p) az elszámolást biztosító vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díját és fizetési feltételeit,
q) egyéb, a kereskedési platform működését meghatározó szabályokat.
(4) A rendszerhasználó a kereskedési platformon csak hatályos tagsági szerződés alapján köthet ügyleteket.
(5) A kereskedési platformot működtető társaság köteles a tagsági viszony létrejöttével egyidejűleg a tag részére
a kereskedést lehetővé tévő részletes technikai-működési segédletet biztosítani.
(6) A kereskedési platform szabályzatát az azt működtető társaság és az elszámolást végző vállalkozás a Hivatal
jóváhagyását követően köteles a honlapján közzétenni.
111. § (1) A rendszerhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi szállítási feladatot a nominálás és
az újranominálás során az ÜKSZ szerint megadni.
(2) A rendszerhasználó jogosult a nominálásuktól elkülönített módon a szállítási rendszerüzemeltető számára
az ÜKSZ-ben és a kereskedési platform szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz
szükséges rugalmassági eszközöket felajánlani a kereskedési platformon.
(3) A rendszerhasználó gáznapi egyensúlytalanságát teljes mértékben köteles elszámolni. Az ennek során rá allokált
egyensúlyozó földgáz vásárlás vagy eladás teljes mennyiségét a kereskedési platform tagja az elszámoló házzal,
egyéb rendszerhasználó a szállítási rendszerüzemeltetővel köteles pénzügyileg rendezni a vele kötött szerződés
alapján. Az elszámolás során egyensúlyozó gáz adott gáznapra érvényes kiegyensúlyozási díjait kell alkalmazni
a rendszerhasználó egyensúlytalansági pozíciójának megfelelően. A napi kiegyensúlyozási díjak meghatározásának
módszerét a 312/2014/EU bizottsági rendelet V. fejezetének megfelelően kell kialakítani a kereskedési platform
szabályzatban.
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(4) A kereskedési platformon tagsággal nem rendelkező rendszerhasználó ügyleti biztosítékot köteles biztosítani
a szállítási rendszerüzemeltetőnek, melynek mértéke nem haladhatja meg a kereskedési platformon a tagoktól
elvárt ügyleti biztosíték mértékét.
(5) Korlátozás esetében a rendszerhasználó azon szabad rendelkezésű forrásait, amelyeket nem korlátozott
felhasználóik ellátására nem használtak fel, a GET 97/C. § (3) bekezdésével és a kereskedési platform szabályzatával
összhangban köteles a kereskedési platformon felajánlani.
112. § A 312/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikk (2) bekezdése szerint létrehozott egyensúlyozó platformra
a 110–111. §-okban meghatározott előírásokat megfelelően kell alkalmazni.”
18. §		
A Get. Vhr. 120. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A földgázkereskedő üzletszabályzatának tartalmaznia kell a kereskedő kötelezettségvállalását
a kapacitáslekötési joggal átruházott kapacitás visszaadására, valamint a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi
szerződés idő előtti megszűnése esetén alkalmazott részletes eljárásrend meghatározását.”
19. §		
A Get. Vhr. a következő 157. §-sal egészül ki:
„157. § (1) A betáplálási-kiadási pontok vonatkozásában a havi és napi kapacitáslekötés 2015. július–augusztus–
szeptember hónapokra vonatkozóan a 2015. április 15-ét megelőzően érvényes kapacitáslekötési eljárás szerint
történik az ÜKSZ-ben meghatározottaknak megfelelően.
(2) A rendszerhasználó a 111. § (1) bekezdése szerinti napi szállítási feladatot a 2015. szeptember 30-ig csak
egyensúlyba állított forrás-felhasználás mérleggel adhat meg.”
20. §		
A Get. Vhr. 168. §-a a következő (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Ez a rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat
szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.
(5) Ez a rendelet a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”
21. §		
A Get. Vhr.
1.
1. § (1) bekezdés 17. pontjában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,
2.
7. § (1) bekezdés j) pontjában az „egyetemes szolgáltatókkal vagy kereskedőkkel” szövegrész helyébe
a „földgázkereskedőkkel” szöveg,
3.
26/A. § (4) bekezdésében a „kapacitáslekötési” szövegrész helyébe a „rendszerhasználati” szöveg,
4.
26/B. § (3) bekezdésében a „földgázkereskedő a gázév végéig” szövegrész helyébe a „földgázkereskedő
a kapacitáslekötési időszak végéig” szöveg és a „kapacitásdíjat a gázév végéig” szövegrész helyébe
a „kapacitásdíjat a kapacitáslekötési időszak végéig” szöveg,
5.
27. § (1) bekezdés h) pontjában a „kapacitáslekötési megállapodásokkal” szövegrész helyébe
a „rendszerhasználati szerződésekkel” szöveg,
6.
38. § (1) bekezdésében a „rendszerirányítóval” szövegrész helyébe a „rendszerüzemeltetővel” szöveg,
7.
49. § (6) bekezdésében a „kereskedelmi” szövegrész helyébe a „földgáz-kereskedelmi” szöveg,
8.
65. § (1) bekezdésében az „a földgáztároló engedélyes” szövegrész helyébe az „a felhasználó, vagy a nevében
eljáró földgázkereskedő vagy földgázelosztó, a földgáztároló engedélyes” szöveg,
9.
66/A. § (5) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
10.
68. § (3) bekezdésében az „átadás-átvételi” szövegrész helyébe a „betáplálási” szöveg,
11.
92/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „rendszerüzemeltetőknek” szövegrész helyébe a „szállítási
rendszerüzemeltetőknek” szöveg,
12.
92/B. § b) pontjában az „átadás-átvételi” szövegrész helyébe a „betáplálási-kiadási” szöveg,
13.
97. § (6) bekezdésében a „szűkület” szövegrész helyébe a „fizikai szűkület” szöveg,
14.
99. § (3) bekezdésében és a 115. § (8) bekezdésében a „földgázszállító” szövegrészek helyébe a „szállítási
rendszerüzemeltető” szöveg,
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15.
16.
17.
lép.
22. §

100. § b) pont bf ) alpontjában az „az egyensúlyozó platformon, illetve” szövegrész helyébe
az „az egyensúlyozó platformon, a kereskedési platformon, a kapacitáslekötési platformon, valamint” szöveg,
153. §-ában a „földgázszállítónak” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetőnek” szöveg,
156. § (3) bekezdésében a „vezetékre” szövegrész helyébe a „gázvezetékre” szöveg

(1) A Get. Vhr. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Get. Vhr. a 2. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.

23. §		
Hatályát veszti a Get. Vhr.
a)
1. § (1) bekezdés 12. pontja, 14. pontja, 16. pontja, 16a. pontja, 18. pontja és 19. pontja,
b)
40. § (1) bekezdés i) pontja,
c)
66/A. § (4) bekezdése,
d)
93. §-a,
e)
98/A. § (3) bekezdésben az „a GET 70/A. §-ában meghatározottak kivételével” szövegrész,
f)
100. § a) pont ab) alpontja,
g)
161–163. §-a.
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. április 16-án lép hatályba.
(2) A 17. § (1) bekezdése 2015. október 1-jén lép hatályba.

25. §		
Ez a rendelet
a)
a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi
és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet, és
b)
a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi
szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat
Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tartalmi követelményei
1. Az együttműködő földgázrendszer szereplői kapcsolatrendszerének leírása:
a)
Az együttműködő földgázrendszer szereplői,
b)
Rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók együttműködése,
c)
Rendszerüzemeltetők együttműködése,
d)
A szállítási rendszerüzemeltető és a külföldi rendszerüzemeltető kapcsolatai
2. Az együttműködő földgázrendszer részletes leírása – műszaki keretrendszer:
a)
A földgázrendszer felépítése, fő részei (szállító-, tároló-, elosztórendszerek, egymáshoz csatlakozásuknak
feltételei),
b)
Gázminőségi követelmények,
c)
Szigetüzem működési feltételei
3. A földgázrendszerhez történő csatlakozás feltételei
4. A földgázrendszer üzemeltetési feltételei:
a)
Operatív irányítás és együttműködés az engedélyesek között
b)
Termelési nyomások biztosítása
c)
Karbantartás
d)
Üzemzavar elhárítás
e)
Mérési infrastruktúra üzemeltetése
f)
Földgázszagosítás
g)
Telemechanikai rendszerek
h)
Adatforgalmi és információs rendszer kialakítási és üzemeltetési követelményei
i)
Betáplálási vagy kiadási pontok összevonása
j)
Az együttműködő földgázrendszer kapacitásainak meghatározása
5. Az együttműködő földgázrendszer rendszerfejlesztési folyamatának leírása
6. Az együttműködő földgázrendszerhez való hozzáférés szabályai:
a)
Kapacitáslekötési szabályok
b)
Kereskedőváltás szabályai
c)
A hozzáférés felfüggesztésének szabályai
d)
Kapacitás visszaadásának és visszavételének eljárásrendje
e)
MGP használata
f)
Másodlagos kapacitáskereskedelem
7. A nominálás szabályai
8. Az egyensúlytartás szabályai
9. A korlátozás szabályai
10. Üzemzavar elhárítás, válsághelyzetre vonatkozó intézkedések, a válsághelyzet elhárítására vonatkozó jogszabályok
alkalmazásának részletei a földgázszállító rendszeren
11. Mennyiség mérési és minőség ellenőrzési előírások, mérési hibák kezelése
12. Allokálási szabályok a földgázszállító rendszer hálózati pontjain és az MGP-n
13. Elszámolási szabályok az együttműködő földgázrendszeren
14. Adatszolgáltatási szabályok
15. A szervezett földgázpiac működésének főbb szabályai”
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2. melléklet a 91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„15. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok
Adott gázévre és a gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések időrendi
táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni:
A

B

C

1

D

a) felhasználási hely (POD) mint
elosztói kiadási ponti kapacitásra

2

vonatkozó lekötések időpontja
(elosztói informatikai rendszer)

5

6

7

Gázévre (tárolói évre) vonatkozó
kapacitáslekötési időszakok

3

4

E

Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)*
b) gázátadó állomás kiadási-,
termelői betáplálási ponti

c) tárolói kapacitásokra vonatkozó

kapacitásra vonatkozó lekötések

lekötések időpontja (tárolói

időpontja (szállítói kapacitáslekötési

informatikai platformon)**

platformon)

éves

augusztus első hétfője

augusztus első hétfője

március első hétfője

negyedéves

szeptember első hétfője
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője

szeptember első hétfője
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője

–

havi

minden naptári hónap
harmadik hétfője

minden naptári hónap
harmadik hétfője

–

gáznapi

előző gáznap

előző gáznap

–

gáznapon
belüli

–

előző órában

–

Megjegyzés:
* Amennyiben a táblázat szerinti időpontok ünnepnapra esnek, akkor a kapacitáslekötés időpontja az azt követő munkanap.
** A földgáztárolók évesnél rövidebb időtartamú termékeinek lekötési időpontjait a földgáztároló engedélyes üzletszabályzata
tartalmazza.”

A Kormány 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló
5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Központi Statisztikai Hivatal a 4. melléklet 1. és 2. pontjában részletezett előzetes adatokat
a tárgyidőszakra, a végleges adatokat visszamenőlegesen a tárgyidőszakot megelőző évre vonatkozóan teljesíti
minden év szeptember 30-ig.
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(2) A Központi Statisztikai Hivatal a 4. melléklet 3. pontjában részletezett előzetes adatokat a tárgyidőszakra,
a végleges adatokat visszamenőlegesen a tárgyidőszakot megelőző évre vonatkozóan teljesíti minden év november
30-ig.
(3) A Központi Statisztikai Hivatal a 4. melléklet 4. pontjában részletezett adatokat a tárgyidőszakot követő év
szeptember 30-ig adja át.”
2. §

(1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §		
Hatályát veszti az R.
a)
5. § (1) bekezdésében az „E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kis- és
középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 307/2004. (XI. 13.)
Korm. rendelet.” szövegrész,
b)
5. § (2) bekezdése.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„2. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított
hitelekből és hitelállománya
Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza a Kkvtv.-ben meghatározott méretkategória szerinti
bontásban (darabszám és összeg megadásával):
1.
hitelintézetek esetén a tárgyidőszakban nyújtott hitelekről: összes tárgyidőszakban nyújtott hitel, ebből
beruházási és folyószámla-hitel külön részletezve; éven túli hitelek összesen, ebből külön részletezve
a forinthitelek és a devizahitelek; éven belüli hitelek összesen, ebből külön részletezve a forint- és
devizahitelek;
2.
hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások esetén a tárgyidőszak végén fennálló hitelállományi adatokról:
összes hitelállomány, ebből beruházási és folyószámlahitel külön részletezve; valamint késedelmesség
szerinti bontásban részletezett adatszolgáltatás.”

2. melléklet a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„4. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása – a Kkvtv. 14. §-ában felsorolt foglalkoztatottak létszáma
szerinti bontásban – a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetéről
Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:
1. Szervezetek száma
1.1. Regisztrált mikro-, kis- és középvállalkozások:
a)
regisztrált vállalkozások száma létszám-kategóriák és gazdálkodási formák szerint;
b)
regisztrált vállalkozások alakulása és megszűnése létszám-kategóriánként nemzetgazdasági ágak,
feldolgozóipari alágak, valamint az 1.2. pont a) alpontja szerinti területi megoszlás szerint.
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1.2.

Működő mikro-, kis- és középvállalkozások (vállalkozás demográfia szerint):
a)
működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és területi egységek szerint; a területi ismérv a KKV
székhely megyéjére vonatkozik, jelölése: KKV(20) megyék szerint, KKV(7) a tervezési, statisztikai
régiók szerint;
b)
működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak
szerint (a KKV főtevékenysége szerinti ágak, statisztikai TEÁOR alapján);
c)
működő vállalkozások száma létszám-kategóriánként nemzetgazdasági ágak és területi egységek
szerint;
d)
működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és gazdálkodási formák szerint;
e)
működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és árbevétel-kategóriák szerint;
f)
működő vállalkozások száma árbevétel-kategóriák és területi egységek szerint;
g)
működő vállalkozások száma létszám-kategóriák és a székhely szerinti település nagyságcsoportja
szerint, ideértve a „Budapest”, „megyei jogú város”, „egyéb város”, „község” szerinti besorolást;
h)
működő vállalkozások száma, sűrűsége, megoszlása régiónként;
i)
működő vállalkozások száma régió és létszám-kategória szerint;
j)
működő vállalkozások alakulása és megszűnése létszám-kategóriánként nemzetgazdasági ágak,
feldolgozóipari alágak, valamint az a) pont szerinti területi megoszlás szerint;
k)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, működő vállalkozások 3, 4, 5 éves túlélési
rátája nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az a) pont szerinti területi megoszlás
szerint.
2. Összevont teljesítmény és foglalkoztatotti mutatók
a)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó foglalkoztatottak száma (fő) létszámkategória
szerinti bontásban;
b)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó egy foglalkoztatottra jutó árbevétel (ezer Ft)
létszámkategória szerinti bontásban;
c)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó árbevétel értéke és megoszlása létszámkategória
szerinti bontásban;
d)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek összes tevékenységének bruttó hozzáadott értéke és megoszlása létszámkategória
szerinti bontásban;
e)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek összes tevékenységére vonatkozó foglalkoztatottak számának megoszlása,
az árbevétel megoszlása, illetve a hozzáadott érték megoszlása (%) az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti
tervezési, statisztikai régiós bontásban.
3. Részletes teljesítmény és foglalkoztatotti mutatók
a)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek száma, illetve foglalkoztatottjainak száma nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari
alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint;
b)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek összes tevékenységének árbevétele, bruttó
hozzáadott értéke, valamint a teljesítmény-statisztika oldaláról számított exportárbevétele;
c)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek árbevétele nemzetgazdasági ágak,
feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint;
d)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek bruttó hozzáadott értéke nemzetgazdasági
ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi megoszlás szerint;
e)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek száma, illetve a gazdasági szervezetek teljesítmény-statisztikai oldalról számított
exportárbevétele nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja
szerinti területi megoszlás szerint;
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f)

a teljesítmény-statisztikai szempontból számított exportárbevétellel rendelkező, a Kkvtv. 14. §-a szerinti
nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több fő foglalkoztató gazdasági szervezetek száma
nemzetgazdasági ágak, feldolgozóipari alágak, valamint az 1. pont 1.2. alpont a) pontja szerinti területi
megoszlás szerint.
4. Külkereskedelmi mutatók
A Kkvtv. 14. §-ában meghatározott nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több főt foglalkoztató
gazdasági szervezetek külkereskedelmi termékforgalmi export és import értéke (ezer Ft) nemzetgazdasági ágak
szerint.”

3. melléklet a 92/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„5. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetéről
Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:
1. a (az)
a)
társasági adó és osztalékadó bevallások,
b)
egyéni vállalkozói bevallásoknak a vállalkozás gazdálkodásának minősítését lehetővé tevő (bevételek,
költségek, jövedelem),
c)
Egyszerűsített Vállalkozói Adó (a továbbiakban: EVA) szerint adózó vállalkozások tekintetében az EVA
kötelezettséget tartalmazó bevallások, a Kisadózók Tételes Adója (a továbbiakban: KATA) szerint adózó
vállalkozások tekintetében a KATA kötelezettséget tartalmazó bevallások, a Kisvállalati Adó (a továbbiakban:
KIVA) szerint adózó vállalkozások tekintetében a KIVA kötelezettséget tartalmazó bevallások
egyedi (vállalatsoros) – a vállalkozások egyedi azonosítását lehetővé tevő elemeket nem tartalmazó –,
tárgyidőszakra vonatkozó adatokat tartalmazó teljes adatbázisa, azzal, hogy ez az adatszolgáltatás független
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatszolgáltatástól;
2. az 1. pontban meghatározott adatbázis adatai alapján, aggregáltan
a)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több fő foglalkoztatottal
működő gazdasági szervezetek száma, üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, szokásos vállalkozási
eredménye, adózás előtti eredménye, adózott eredménye, mérleg szerinti eredménye nemzetgazdasági
ágak, feldolgozóipari alágak, valamint székhely szerinti területi megoszlás szerint,
b)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, EVA szerint adózó gazdasági szervezetek száma,
bevétele, adóalapot képező jövedelmének összege, megfizetett adójának összege,
c)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, KATA szerint adózó gazdasági szervezetek száma,
bevétele, megfizetett adójának összege,
d)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, KIVA szerint adózó gazdasági szervezetek száma,
adóalapot képező jövedelmének összege, megfizetett adójának összege,
e)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, valamint a 250 vagy annál több fő foglalkoztatottal
működő egyéni vállalkozók száma, bevétele, jövedelme, megfizetett adójának összege,
f)
a Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelemmel
rendelkező egyéni vállalkozók száma, bevétele, jövedelme, megfizetett adójának összege.”
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A Kormány 93/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló
232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Szakértői Munkacsoport a kötött segélyhitelezési keretstratégiának, a külgazdasági és külügyi stratégiának,
valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködési politikának és stratégiának megfelelő segélyhitelezési gyakorlat
érvényre juttatásával, a relációk és a segélyhitelre jogosult projektek kiválasztásával, a segélyhitelnyújtás feltételeire
vonatkozó döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el.”
2. §		
Az R.
a)
3. § a) pontjában a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter” szövegrész helyébe
a „külgazdasági ügyekért felelős miniszter”,
b)
4. § (1) bekezdésében az „a külgazdaságért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért
felelős miniszter, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter”,
c)
13. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: NGM)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: KKM)”,
d)
20. §-ában az „NGM 10032000-01220139-50000005 számú „NGM Fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámla” terhére” szövegrész helyébe a „KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött
segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla terhére”, az „az NGM 1003200001220139-50000005 számú „NGM Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla”” szövegrész
helyébe az „a KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámla”,
e)
23. §-ában az „NGM 10032000-01220139-50000005 számú „NGM Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási
keretszámla”” szövegrész helyébe a „KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés
fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla”
szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában és a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 110. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„1. § E rendelet alkalmazásában:
a) agrárkamarai KM ellenőr: ellenőrzésben hatósági feladatot ellátó közreműködő szerv, a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara kölcsönös megfeleltetésre kiképzett és regisztrált falugazdász
munkatársa,
b) borpiaci intézkedések: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK,
a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. és 47. cikke szerinti támogatások,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatások:
ca) az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 37. cikke, 38. cikke, 39. cikk (1)–(5) bekezdése, 40. cikke, 43. cikke, 46. cikke és
47. cikke alapján nyújtott támogatások, valamint
cb) az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, 28–31. cikke, 33. és
34. cikke alapján nyújtott támogatások, kivéve a 28. cikk (9) bekezdésében említett támogatások,
d) hatáskörrel rendelkező hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a kérelmező
székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes mezőgazdasági szakigazgatási jogkörében eljáró megyei kormányhivatal,
az agrárkamarai KM ellenőr, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH),
e) közvetlen kifizetések: az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott, közvetlenül a kedvezményezett részére nyújtott támogatás.”
2. §		
Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. §-ban meghatározott ellenőrző szervek a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
előírásai szerint rendelkezésükre bocsátott adatok alapján ellenőrzik, hogy a közvetlen kifizetésekben részesülő,
a borpiaci intézkedések alapján támogatásban részesülő, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó egyes vidékfejlesztési támogatásokban részesülő kedvezményezett betartja az 1306/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott közösségi jogi aktusokban foglalt
gazdálkodási követelményeket (a továbbiakban: jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények), valamint
teljesíti a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotban való tartásra vonatkozó előírásokat.”
3. §		
Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások betartását az MVH ellenőrzi.”
4. §		
Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Ez a rendelet
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról
szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
5. §		
Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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6. §		
Az R.
a)
3. § (2) bekezdésében a „tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott közösségi jogi aktusokba foglalt
gazdálkodási követelmények” szövegrész helyébe a „jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények”
szöveg,
b)
3. § (2) bekezdésében az „1–3. számú mellékletek tartalmazzák” szövegrész helyébe az „1. melléklet
tartalmazza” szöveg,
c)
4. §-ában a „2. § (1) bekezdésében említett közösségi jogi aktusokba foglalt gazdálkodási követelményeket”
szövegrész helyébe a „jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket” szöveg,
d)
4/A. § (1) bekezdésében az „a tanácsi rendelet II. mellékletének A pontja szerinti környezetvédelmi közösségi
jogi aktusokban (a továbbiakban: környezetvédelmi közösségi jogi aktusok)” szövegrész helyébe az „az
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet SMR 1, SMR 2, SMR 3 sora szerinti közösségi
jogi aktusokban (a továbbiakban: környezetvédelmi jogszabályba foglalt gazdálkodási követelmények)
szöveg,
e)
4/A. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot” szövegrész helyébe
a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt” szöveg,
f)
4/A. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok” szövegrész helyébe
a „környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalok” szöveg,
g)
4/A. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi közösségi jogi aktusokban foglalt gazdálkodói
követelményeket” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelményeket” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az R.
a)
3. § (4) bekezdése, valamint
b)
2. és 3. számú melléklete.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
9. §		
Ez a rendelet:
a)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,
b)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet,
e)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 94/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket ellenőrző szervek
A.

B.

Közösségi irányelv vagy rendelet vonatkozó rendelkezései

Hatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek

A vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezésével szembeni védelméről szóló,
1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 4.
és 5. cikke

termőföldön: a NÉBIH és a növény- és
talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal;
állattartó telepen: elsőfokú vízvédelmi
hatósági hatáskörében a fővárosi, megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság
MVH

2.

A vadon élő madarak védelméről szóló, 2009.
november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdés
b) pontja, 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdése

MVH

3.

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő
állatok és növények védelméről szóló, 1992.
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (1) és
(2) bekezdése

4.

Az élelmiszerjog általános elveiről és
követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002.
január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet 14., 15. cikke, a 17. cikk
(1) bekezdése, 18., 19. és 20. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

5

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus
hatású anyagoknak és a b-agonistáknak
az állattenyésztésben történő felhasználására
vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK,
a 88/146/EGK és a 88/299/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/22/EK
tanácsi irányelv 3. cikk a), b), d) és e) pontja, 4., 5. és
7. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

A sertések azonosításáról és nyilvántartásáról szóló,
2008. július 15-i 2008/71/EK tanácsi irányelv 3., 4. és
5. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

A szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús
és marhahústermékek címkézéséről, valamint
a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2000. július 17-i 1760/2000/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. és 7. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

1.

6.

7.

4716

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

8.

A juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozásáról, valamint
az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK
és 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003.
december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendelet 3., 4. és
5. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

9.

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
megelőzésére, az ellenük való védekezésre
és a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2001. május 22-i
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 7., 11., 12., 13. és 15. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

10.

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról,
valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi
irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. október 21-i 1107/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 55. cikk első és
második mondata

a NÉBIH, a növény- és talajvédelmi
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal,
valamint az agrárkamarai KM ellenőr

A borjak védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról szóló,
2008. december 18-i 2008/119/EK tanácsi irányelv
3. és 4. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

A sertések védelmére vonatkozó
minimumkövetelmények megállapításáról szóló,
2008. december 18-i 2008/120/EK tanácsi irányelv
3. és 4. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

A tenyésztés céljából tartott állatok védelméről
szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelv
4. cikke

a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenőrző hatáskörében eljáró járási
hivatal, valamint az agrárkamarai KM ellenőr

11.

12.

13.

”

A Kormány 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség feladataival kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § A KIFÜ gazdasági szervezettel rendelkezik.”
2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós
társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági
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és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és
lebonyolítása érdekében:
a) az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként,
valamint a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti
szerepkörben vesz részt. A KIFÜ ennek keretében a projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok
ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, és egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását
támogató szakértői feladatokat láthat el;
b) a Kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére
közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs
tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában;
c) megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;
d) ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben,
amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő
mérnök kerül kirendelésre;
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
(2) A KIFÜ közfeladatai körében az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás
fejlesztésével, az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el, felügyeli és
koordinálja az eTanácsadók munkáját.
(3) A KIFÜ alaptevékenységéhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és
az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez.”
3. §		
Az R. 5. § c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A KIFÜ részt vesz:)
„c) az infokommunikációs tartalmú projektjavaslatok megvalósításának előkészítésében;
d) infokommunikációs tartalmú közigazgatási projektmenedzsment irányelvek és módszertan kidolgozásában;
e) szakmai támogatás nyújtásával az informatikáért felelős miniszter, valamint az e-közigazgatásért felelős miniszter
feladatainak ellátásában, így különösen az intézményi projektfelügyelet kialakításában, működtetésében, illetve
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia megvalósításában.”
4. §		
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„6/A. § Az Intézet közfeladatai körében az információs társadalom fejlesztésére vonatkozó, folyamatban vagy
fenntartási időszakban lévő projektek kezelésével kapcsolatos feladatokat lát el.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete
a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.)
Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. §, az 5. § b) pontja és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012.
(V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) módosított 1. § (1) bekezdését és
1. mellékletét a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R1.
a)
1. § (1) bekezdésében a „24897/2, ” szövegrész helyébe a „24897/2, 24917, ” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdésében a „valamint a Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti irodaházak
rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban: beruházás)” szövegrész helyébe az „a Budapest V. kerület
Kossuth Lajos tér 6–8. szám alatti irodaházak és a Budapest V. kerület Balassi Bálint utca 1–5. szám alatti
ingatlan rekonstrukciója beruházással (a továbbiakban együtt: beruházás)” szöveg,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat B:2–B:15 mezőjében a „24897/2, ” szövegrész helyébe a „24897/2, 24917, ”
szöveg
lép.

2. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda,
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem,
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részét képező, a 3. mellékletben felsorolt beruházások
beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt.”
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4. §		
Az R2. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012.
(V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
5. §		
Az R2.
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 69–75. sorral egészül ki:

(1.)

(A)

(B)

(A beruházás megnevezése)

(A beruházás azonosító adatai)

„
69.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Baktalórántháza közigazgatási területén fekvő,
712/6 helyrajzi számú ingatlan

70.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő,
3186/2 helyrajzi számú ingatlan

71.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Csenger közigazgatási területén fekvő,
451 helyrajzi számú ingatlan

72.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Fehérgyarmat közigazgatási területén fekvő,
1005/1 helyrajzi számú ingatlan

73.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Szob közigazgatási területén fekvő, 579 helyrajzi
számú ingatlan

74.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Törökszentmiklós közigazgatási területén
fekvő, 3998/2, 3995, 3996, 4034/4, 3998/1
helyrajzi számú ingatlanok, illetve az ezekből
az ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős
befejezését követően kialakított ingatlanok

75.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Vajszló közigazgatási területén fekvő, 37/2
helyrajzi számú ingatlan”
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2. melléklet a 96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez
Az R2. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 68–74. sorral egészül ki:

(1.)

(A)

(B)

(A beruházás megnevezése)

(Település)

„
68.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Baktalórántháza

69.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Balassagyarmat

70.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Csenger

71.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Fehérgyarmat

72.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Szob

73.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Törökszentmiklós

74.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Vajszló”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 16/2015. (IV. 9.) FM rendelete
a mezőgazdasági kistermelői támogatásról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és 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 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezés
1. §		
E rendelet célja a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU rendelet) V. címében meghatározott mezőgazdasági
kistermelői támogatási rendszer (a továbbiakban: kistermelői támogatási rendszer) alapján nyújtható támogatás
igénybevételére vonatkozó, részletes feltételek megállapítása.

2. A kistermelői támogatási rendszerben való részvétel
2. §

(1) E rendelet szerinti támogatás 2015. évtől 2020. évig tartó időszakra (a továbbiakban: támogatási időszak)
történő igénybevételére az a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére
vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján közvetlen támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő
(a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) jogosult, aki vagy amely
a)
a 2015. évben az 1307/2013/EU rendelet 36. cikke szerinti egységes területalapú támogatást igényel,
b)
a kistermelői támogatási rendszerben való részvételi szándékát – a teljes támogatási időszakra vonatkozóan
– a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére ügyfélkapun keresztül,
az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen legkésőbb 2015. augusztus 15-éig
bejelenti, és
c)
a támogatási időszak minden évében a 2015. évben az egységes területalapú támogatás vonatkozásában
igényelt, támogatható területénél nem kisebb területet használ, és azon a mezőgazdasági termelők részére
nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet
1. § 8. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végez.
(2) A támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.
(3) Ha a 2015. évet követő években a mezőgazdasági termelő ki kíván lépni a kistermelői támogatási rendszerből, akkor
ezt a szándékát az adott évben beadásra kerülő egységes kérelmében kell jeleznie.
(4) Az 1307/2013/EU rendelet 62. cikk (3) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében az MVH, a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, és az Agrárgazdasági Kutató Intézet által működtetett
– az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, és 2015. július 1-je előtt utoljára frissített, fajlagos támogatási
adatok alapján szerkesztett – támogatási kalkulátornak az MVH honlapján biztosított elérhetősége útján teszi
lehetővé a mezőgazdasági termelők számára a kistermelői támogatási rendszer keretében elérhető támogatás
becsült összegének megismerhetőségét.

3. A támogatás összege, kifizetés
3. §

(1) A támogatás mezőgazdasági termelőnkénti összegét az MVH az 1307/2013/EU rendelet 63. cikk (2) bekezdés
b) pontjában rögzített módon határozza meg.
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(2) Az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén először az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk
(2) bekezdés b) pontjában, az ezen pont szerinti forrás kimerülése esetén az 1307/2013/EU rendelet 65. cikk
(2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.
(3) Ha az 1307/2013/EU rendelet 61. cikk (4) bekezdésében foglalt tényállás megállapítást nyer, az érintett
mezőgazdasági termelő nem részesülhet az e rendelet szerinti támogatásban, továbbá az e rendelet szerint már
kifizetett támogatás – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 69. §-a szerinti – intézkedésben
való jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatásnak minősül.

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

5. Az Európai Unió jogának való megfelelés
5. §		
Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. Módosító rendelkezések
6. §

(1) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 82/2005.
(IX. 15.) FVM rendelet] 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a termelő adott támogatási évben az egyéni támogatási felsőhatár száz százaléka alatt használja ki
támogatási jogosultságát, akkor az összes ki nem használt egyéni támogatási jogosultság az országos tartalék
javára ellenérték nélkül megvonásra kerül, függetlenül attól, hogy a termelő saját vagy használatba vett támogatási
jogosultságát érinti.”
(2) A 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 10. § (4) bekezdésében a „90%” szövegrész helyébe a „100%” szöveg lép.

7. §		
A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló
8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy termesztése – ideértve
a betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást –, illetve az éghajlat
és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének
szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület
növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet 2. §-ában meghatározottaknak megfelelő gazdálkodás;”
8. §		
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet 7. § (2) bekezdésében a „területen” szövegrész helyébe a „szántóterületen” szöveg lép.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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A földművelésügyi miniszter 17/2015. (IV. 9.) FM rendelete
az egyes agrár-támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) és l) pontjában,
a 2–6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 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 4. §
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(a továbbiakban: EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott alábbi intézkedésekben részt
vevő ügyfelek esetében kell vizsgálni:
a) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közvetlen
kifizetések, a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer kivételével,
b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet 46. és 47. cikke szerinti szőlőültetvények szerkezetátalakításának és
átállításának, valamint a zöldszüret támogatása,
c) az EMVA-ból a 2007–2013 programozási időszak forrása tekintetében, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet alapján
nyújtott alábbi támogatások:
ca) a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás,
cb) az agrár-környezetgazdálkodási támogatás,
cc) az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás,
cd) a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,
ce) a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,
cf ) a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,
cg) a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő
megőrzésére nyújtandó támogatás,
ch) növényi genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtandó támogatás,
ci) állat genetikai erőforrások megőrzéséhez nyújtandó támogatás, és
cj) a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
d) az EMVA-ból a 2014–2020 programozási időszak forrása tekintetében az 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi
rendelet 21. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, a 28–31. cikk, valamint a 33–34. cikk szerinti támogatások, a 28. cikk
(9) bekezdése kivételével,
e) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit meghatározó
jogszabály az e rendelet szerinti előírások alkalmazását írja elő.”
2. §		
Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság az ellenőrzése során megállapított meg nem feleléseket az arányos
jogkövetkezmény megállapítása érdekében a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
38. cikkében leírtak szerint, a súlyosság és tartósság tekintetében az 1. mellékletben bemutatott elvek, a mérték
vonatkozásában a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 38. cikke figyelembevételével értékeli.”
3. §

(1) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alkalmazandó jogkövetkezmény mértékének kiszámításához meg kell állapítani az egyes meg nem
felelések jogkövetkezményét, a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 64. cikk b) pontja szerinti jogi
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aktusok jogkövetkezményét és a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 64. cikk d) pontja szerinti
kölcsönös megfeleltetési területek jogkövetkezményét. Gondatlanság, szándékosság, illetve ismétlés esetén
a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 73–75. cikkében, valamint a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 39. és 40. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. Az ismétlést az adott meg nem felelés szándékos
vagy gondatlan mivoltától függetlenül kell megállapítani.”
(2) Az R1. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 99. cikk (2) bekezdésének második albekezdése
értelmében, a szarvasmarhafélék tenyészetbe történő bekerülésének, illetve tenyészetből történő kikerülésének
a központi adatbázisba történő késedelmes bejelentésére tekintettel első alkalommal megállapított meg
nem felelés esetén támogatáscsökkentés nem alkalmazandó, amennyiben a meg nem felelés a késedelem
mértékét, illetve a késedelmes bejelentések számát figyelembe véve elenyésző. Ebben az esetben a hatáskörrel
rendelkező hatóság előzetes figyelmeztetést küld a kedvezményezettnek, értesítve őt a megállapított
szabálytalanságról, és arról, hogy amennyiben egy következő – az előzetes figyelmeztetés évét követő két éven
belüli –, a kölcsönös megfeleltetés szabályainak betartására irányuló ellenőrzés során ugyanilyen típusú meg
nem felelés kerül megállapításra, visszamenőleges hatállyal az előzetes figyelmeztetés évére vonatkozóan 1%-os
támogatáscsökkentést kell alkalmazni, illetve a tárgyévre vonatkozóan az ismétlődés szabályait kell érvényesíteni.”
4. §		
Az R1. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Ez a rendelet
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
e) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és
kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról
szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet
a) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelvnek,
b) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2008. december 18-i
2008/119/EK tanácsi irányelvnek,
c) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 2008. december 18-i
2008/120/EK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
5. §

(1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §		
Az R1.
a)
3. §-ában az „az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 51. cikkében” szövegrész helyébe
az „a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 69. cikkében” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében az „az 1122/2009/EK rendelet 54. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe
az „a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 72. cikk (2) bekezdése” szöveg,
c)
4. § (5) bekezdésében az „A 73/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Az 1306/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 91. cikke” szöveg, valamint a „jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelmények” szövegrész helyébe a „jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (a továbbiakban:
JFGK)” szöveg,
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d)

e)
f)
lép.
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4. § (6) bekezdésében az „A 73/2009/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Az 1306/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 91. cikke” szöveg, valamint a „jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelmények” szövegrész helyébe a „JFGK” szöveg,
5. § (2) bekezdésében a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg,
5. § (4) bekezdés a) pontjában a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg

7. §		
Hatályát veszti az R1. 1. § (3) bekezdése.

2. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás,
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása
8. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, akinek
a) a 2015. március 31-én hatályos, a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló
14/2010. (II. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] szerint rendelkezésre álló egyéni
referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt, vagy részükre
használatba adott kvótamennyiségének összege nem haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy
b) a 2015. március 31-én hatályos 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint rendelkezésre álló egyéni
referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt, vagy
részükre használatba adott kvótamennyiségének összege meghaladja a 120 000 kg-ot, és a támogatási kérelemben
feltüntetett összes állatát tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja és azok a tárgyévet megelőző év április 1-jétől
nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt, továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja.”
(2) Az R2. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2016. támogatási évtől kezdődően anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezőgazdasági
termelő jogosult, akinek
a) a gazdaságából – Magyarország területén található összes termelőegységéből – értékesített tej, illetve
tejtermékek alapanyagtejre átszámított mennyisége a (6) bekezdés szerint benyújtott havi és összesített
tejértékesítési jelentések alapján nem haladja meg a 120 000 kg-ot a támogatási évet megelőző év április 1. és
a támogatási év március 31. közötti időszakra vonatkozóan, vagy
b) a gazdaságából – Magyarország területén található összes termelőegységéből – értékesített tej, illetve
tejtermékek alapanyagtejre átszámított mennyisége a (6) bekezdés szerint benyújtott havi és összesített
tejértékesítési jelentések alapján meghaladja a 120 000 kg-ot, és a támogatási kérelemben feltüntetett összes állatát
tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja és azok a támogatási évet megelőző év április 1-jétől nem állnak
tejtermelési ellenőrzés alatt, továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja.”
(3) Az R2. 13. §-a a következő (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2016. támogatási évtől kezdődően a támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a mezőgazdasági
termelő a támogatási évet megelőző év április 1. és a támogatási év március 31. közötti időszakra vonatkozó havi és
összesített tejértékesítési jelentéseket az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon
benyújtsa. A havi tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja, az összesített
tejértékesítési jelentés benyújtási határideje a támogatási évet követő év május 15. napja.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és az értékesített
tejmennyiségre vonatkozó adatokat tartalmazza.
(8) A havi és összesített tejértékesítési jelentések hiánytalan benyújtásának elmaradása esetén az anyatehéntartás
termeléshez kötött támogatására irányuló támogatási kérelmet az MVH elutasítja.
(9) Az (1) és (1a) bekezdés vonatkozásában a tejegyenérték számítást a 2. melléklet szerint kell elvégezni.”

9. §		
Az R2. 17. § (1) bekezdésében a „tárgyév június 1. és július 31. között” szövegrész helyébe a „tárgyévente az egységes
kérelem benyújtásának kezdő napja és május 15. között” szöveg lép.
10. §		
Az R2. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
11. §		
Hatályát veszti az R2. 1. § 7. pontja.
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3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
12. §		
A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
(a továbbiakban: R3.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.”
13. §		
Az R3. 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következdő rendelkezés lép:
(Anyatehéntartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„b) gondoskodik a tenyészetében lévő állatállománynak a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti, de legkésőbb
tárgyév május 15-ig megvalósuló jelöléséről, folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről,”
14. §

(1) Az R3. 12. § (1) bekezdése helyébe a következdő rendelkezés lép:
„(1) A hízottbika-tartás támogatása azon, az a) pont szerinti vágás vagy b) pont szerinti export napján kilenc
hónapos vagy annál idősebb hímivarú szarvasmarhák vagy bivalyok után igényelhető, amelyeket a tárgyévet
megelőző év április 1. és tárgyév március 31. között
a) vágóhídon levágtak, vagy
b) élő állatként Európai Unión kívüli harmadik országba exportáltak vagy másik európai uniós tagállamba
szállítottak (a továbbiakban együtt: export).”
(2) Az R3. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hízottbika-tartás támogatására az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„b) legkésőbb a birtokon tartás megkezdésének első napjáig gondoskodik a tenyészetében lévő szarvasmarhaállománynak a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelöléséről és nyilvántartásáról, és”

15. §		
Az R3. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Támogatás azon (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő tejhasznú tehenek után igényelhető, amelyek
a tárgyév március 31-én a mezőgazdasági termelő tenyészetében találhatóak, de nem tárgyév március 31-én
kerültek a mezőgazdasági termelő tenyészetébe, és
a) hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt állnak, vagy
b) az ENAR-nyilvántartásban bejelentett tejhasznú fajtakódon szereplő tejhasznú tehenek, vagy
c) amelyek tartója megfelel a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri
rendeletben foglaltaknak.”
16. §		
Az R3.
a)
10. § (6) bekezdésében a „birtokon tartási időszak alatt” szövegrész helyébe a „birtokon tartási időszak első
napját megelőző naptól a birtokon tartási időszak alatt”,
b)
11. § (3) bekezdésében a „tárgyév június 1. és július 31. között” szövegrész helyébe a „tárgyévente az egységes
kérelem benyújtásának kezdő napja és május 15. között”,
c)
12. § (3) bekezdésében a „tárgyévet követő év január 1. és február 15. között” szövegrész helyébe
a „tárgyévente az egységes kérelem benyújtásának kezdő napja és május 15. között”
szöveg lép.

4. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban
tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
17. §		
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás
igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett
földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.)
FM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.”
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18. §		
Az R4. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nitrogénmegkötő növényfajok esetében a termesztési időszak az évelő növények esetében május 1-jétől
szeptember 30-ig, az egynyári növények esetében április 1-jétől május 31-ig – szója esetében május 15-től július
15-ig, zöldborsó és lóbab esetében május 1-jétől május 31-ig – tart. Az ökológiai jelentőségű területen vetett
nitrogénmegkötő növénykultúrának ezen időszakok teljes tartamában – évelő növények esetében a növénykultúra
telepítésének és kiforgatásának évében is – jelen kell lennie a mezőgazdasági termelő földterületén.”

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott
egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
12/2015. (III. 30.) FM rendelet módosítása
19. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet 11. §
(1) bekezdésében az „egységes kérelemmel” szövegrész helyébe az „egységes kérelemmel kapcsolatos és
az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján keresztül elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen
történő támogatási és kifizetési kérelem beadással kapcsolatos” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet,
b)
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU
parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, az 165/94/EK,
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1307/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
e)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer,
a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre,
a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet,
f)
az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási
és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

4728

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

1. melléklet a 17/2015. (IV. 9.) FM rendelethez
„1. melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmény esetében megállapított meg nem felelések értékelési
szempontjai
1. JFGK 1.
1.1. Cél
1.1.1.

A nitrátérzékeny területeken a mezőgazdasági forrásokból származó nitrátok által okozott vagy
indukált vízszennyezés csökkentése.
1.2. Súlyosság
1.2.1.
Enyhe: A mezőgazdasági tevékenység során nem megfelelően kijuttatott nitrogén vegyületekkel
közvetlen vagy közvetett módon terhet róttak a felszíni, felszín alatti vizekre.
1.2.2.
Közepes: A mezőgazdasági tevékenység során kijuttatott nitrogén vegyületek kis mértékben
szennyezték a felszíni, felszín alatti vizeket.
1.2.3.
Súlyos: A helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásainak figyelmen kívül hagyásával a felszíni, felszín
alatti vizekben jelentős nitrát szennyeződés következett be.
1.3. Tartósság
1.3.1.
Rövid távon helyrehozható: A keletkezett nitrát szennyezés rövid határidőn belül csökkenthető vagy
szüntethető meg.
1.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: A keletkezett nitrát szennyezés csak hosszú távon csökkenthető vagy
szüntethető meg.
1.3.3.
Maradandó: A nitrát szennyezéssel maradandó károsodás keletkezett a felszíni, felszín alatti
vizekben.
2. JFGK 2.
2.1. Cél
2.1.1.
A vadon élő madarak védelme.
2.2. Súlyosság
2.2.1.
Enyhe: A tevékenység eredményeképpen érdemben nem károsodott az élőhely, nem szűnt meg
fészkelőhely, táplálkozóhely.
2.2.2.
Közepes: A tevékenység eredményeképpen érdemben károsodott az élőhely, fészkelőhely,
táplálkozóhely, de annak nincs jelentős kihatása a védett/jelölő fajok/élőhelyek térségbeli
előfordulására, állománynagyságára.
2.2.3.
Súlyos: A tevékenység hatására a térségben élő védett/jelölő fajok/élőhelyek előfordulása,
állománynagysága jelentősen csökken.
2.3. Tartósság
2.3.1.
Rövid távon helyrehozható: A tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei rövid
határidőn belül helyreállíthatók, a megváltoztatott élőhely ezután újra teljes mértékben képes
betölteni korábbi funkcióját.
2.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: A tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei
helyreállíthatók, de ehhez több évre van szükség.
2.3.3.
Maradandó: A tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei nem állíthatók vissza
az eredeti állapotukba.
3. JFGK 3.
3.1. Cél
3.1.1.
A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme.
3.2. Súlyosság
3.2.1.
Enyhe: A tevékenység eredményeképpen érdemben nem károsodott az élőhely, nem szűnt meg
fészkelőhely, táplálkozóhely.
3.2.2.
Közepes: A tevékenység eredményeképpen érdemben károsodott az élőhely, fészkelőhely,
táplálkozóhely, de annak nincs jelentős kihatása a védett/jelölő fajok/élőhelyek térségbeli
előfordulására, állománynagyságára.
3.2.3.
Súlyos: A tevékenység hatására a térségben élő védett/jelölő fajok/élőhelyek előfordulása,
állománynagysága jelentősen csökken.
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3.3.
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Tartósság
3.3.1.
Rövid távon helyrehozható: A tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei rövid
határidőn belül helyreállíthatók, a megváltoztatott élőhely ezután újra teljes mértékben képes
betölteni korábbi funkcióját.
3.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: A tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei
helyreállíthatók, de ehhez több évre van szükség.
3.3.3.
Maradandó: A tevékenység hatásai, a károsított élőhely/faj természeti értékei nem állíthatók vissza
az eredeti állapotukba.
4. JFGK 4.
4.1. Cél
4.1.1.
Annak biztosítása, hogy a gazdálkodó által felhasznált anyagok és az általa forgalomba hozatalra
kerülő termékek élelmezési és takarmányozási szempontból biztonságosak, azonosíthatók
legyenek.
4.2. Súlyosság
4.2.1.
Enyhe: A nem megfelelően végzett tevékenység alapvetően nem veszélyezteti az emberi és állati
egészséget, nem növeli az élelmiszerbiztonsági kockázatot.
4.2.2.
Közepes: A nem megfelelően végzett tevékenység veszélyezteti az emberi és állati egészséget,
növeli az élelmiszerbiztonsági kockázatot.
4.2.3.
Súlyos: A nem megfelelően végzett tevékenység nagy mértékben növeli az élelmiszerbiztonsági
kockázatot, ezáltal az emberi és állati egészségre közvetlen veszélyt jelent.
4.3. Tartósság
4.3.1.
Rövid távon helyrehozható: A nem megfelelően végzett tevékenység hiányosságai olyan
időintervallumon belül megszüntethetőek, hogy azok nem veszélyeztetik az élelmiszerbiztonságot.
4.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: A nem megfelelően végzett tevékenység hiányosságai csak olyan
időintervallumon belül szüntethetők meg, hogy azok veszélyeztethetik az élelmiszerbiztonságot.
4.3.3.
Maradandó: A nem megfelelően végzett tevékenység hiányosságai nem szüntethetők meg, így azok
veszélyeztetik az élelmiszerbiztonságot.
5. JFGK 5.
5.1. Cél
5.1.1.
Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben
történő felhasználására vonatkozó tilalom betartatása annak érdekében, hogy az emberre
kockázatos anyagok élelmiszerbe való átkerülése megakadályozható legyen.
5.2. Súlyosság
5.2.1.
Enyhe: Az előírások olyan fokú megsértése, amely az emberi egészséget még nem veszélyezteti.
5.2.2.
Közepes: Az előírások olyan fokú megsértése, amely az emberi egészséget veszélyeztetheti.
5.2.3.
Súlyos: Az előírások olyan fokú megsértése, amely az emberi egészséget veszélyezteti.
5.3. Tartósság
5.3.1.
Rövid távon helyrehozható: Az előírások megsértése következében fennálló veszélyhelyzet rövid
határidőn belül megszüntethető.
5.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: Az előírások megsértése következében fennálló veszélyhelyzet hosszú
időhatáron belül csökkenthető vagy megszüntethető.
5.3.3.
Maradandó: Az előírások megsértése következében kialakult veszélyhelyzet a gazdálkodó által nem
megszüntethető.
6. JFGK 6.
6.1. Cél
6.1.1.
Állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági okokból alapvető fontosságú a sertésszállítások
nyilvántartása, azonosíthatósága és nyomon követhetősége.
6.2. Súlyosság
6.2.1.
Enyhe: A sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes sertés
számához viszonyítva csekély mértékű hiányosságokat mutat, amely alapvetően nem veszélyezteti
a nyomon követhetőség megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
6.2.2.
Közepes: A sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes
sertés számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti a nyomon

4730

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 48. szám

követhetőség megvalósulását, ezáltal növeli az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági
kockázatot.
6.2.3.
Súlyos: A sertésszállítások azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes
sertés számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon
követhetőség megvalósulását, ezáltal nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
6.3. Tartósság
6.3.1.
Rövid távon helyrehozható: Az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai
olyan időintervallumon belül megszüntethetőek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon
követhetőséget, azonosíthatóságot.
6.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: Veszélyeztetheti a nyomon követhetőséget, azonosíthatóságot.
6.3.3.
Maradandó: Nem teszi lehetővé a nyomon követhetőséget, azonosíthatóságot.
7. JFGK 7.
7.1. Cél
7.1.1.
Állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági okokból alapvető fontosságú, hogy valamennyi
szarvasmarhaféle azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhető legyen.
7.2. Súlyosság
7.2.1.
Kis jelentőségű: Az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes
szarvasmarhaféle számához viszonyítva elenyésző hiányosságokat mutat, amely alapvetően nem
veszélyezteti a nyomon követhetőség megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és
élelmiszer-biztonsági kockázatot.
7.2.2.
Enyhe: Az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes
szarvasmarhaféle számához viszonyítva csekély mértékű hiányosságokat mutat, amely alapvetően
nem veszélyezteti a nyomon követhetőség megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi
és élelmiszer-biztonsági kockázatot.
7.2.3.
Közepes: Az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes
szarvasmarhaféle számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti
a nyomon követhetőség megvalósulását, ezáltal növeli az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági
kockázatot.
7.2.4.
Súlyos: Az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes
szarvasmarhaféle számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja
a nyomon követhetőség megvalósulását, ezáltal nagymértékben növeli az állategészségügyi és
élelmiszer-biztonsági kockázatot.
7.3. Tartósság
7.3.1.
Rövid távon helyrehozható: Az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai
olyan időintervallumon belül megszüntethetőek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon
követhetőséget, azonosíthatóságot.
7.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: Veszélyeztetheti a nyomon követhetőséget, azonosíthatóságot.
7.3.3.
Maradandó: Nem teszi lehetővé a nyomon követhetőséget, azonosíthatóságot.
8. JFGK 8.
8.1. Cél
8.1.1.
Állategészségügyi, állattenyésztési és élelmiszer-biztonsági okokból alapvető fontosságú, hogy
valamennyi juh és kecske azonosítható, nyilvántartható és nyomon követhető legyen.
8.2. Súlyosság
8.2.1.
Enyhe: Az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy
összes kecske számához viszonyítva csekély mértékű hiányosságokat mutat, amely alapvetően nem
veszélyezteti a nyomon követhetőség megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és
élelmiszer-biztonsági kockázatot.
8.2.2.
Közepes: Az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy
összes kecske számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely veszélyezteti
a nyomon követhetőség megvalósulását, ezáltal növeli az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági
kockázatot.
8.2.3.
Súlyos: Az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása a gazdaságban tartott összes juh vagy összes
kecske számához viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, amely meghiúsítja a nyomon
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követhetőség megvalósulását, ezáltal nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági kockázatot.
8.3. Tartósság
8.3.1.
Rövid távon helyrehozható: Az állatok azonosíthatóságának és nyilvántartásának a hiányosságai
olyan időintervallumon belül megszüntethetőek, hogy nem veszélyeztetik a nyomon
követhetőséget, azonosíthatóságot.
8.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: Veszélyeztetheti a nyomon követhetőséget, azonosíthatóságot.
8.3.3.
Maradandó: Nem teszi lehetővé a nyomon követhetőséget, azonosíthatóságot.
9. JFGK 9.
9.1. Cél
9.1.1.
Szivacsos agyvelőbántalmak elleni védekezés.
9.2. Súlyosság
9.2.1.
Enyhe: Az előírások olyan fokú megsértése, amely a járványügyi védekezést még nem veszélyezteti.
9.2.2.
Közepes: Az előírások olyan fokú megsértése, amely a járványügyi védekezést veszélyeztetheti.
9.2.3.
Súlyos: Az előírások olyan fokú megsértése, amely a járványügyi védekezést veszélyezteti.
9.3. Tartósság
9.3.1.
Rövid távon helyrehozható: Az előírás megsértésből adódó hiányosság azonnal vagy rövid
időhatáron belül megszüntethető.
9.3.2.
Hosszú távon helyrehozható: Az előírás megsértésből adódó hiányosság hosszú időhatáron belül
megszüntethető.
9.3.3.
Maradandó: Az előírás megsértésből adódó hiányosság nem szüntethető meg.
10. JFGK 10.
10.1. Cél
10.1.1. A növényvédő szer kijuttatása, tárolása során fellépő veszélyek megelőzése, az ember és az állat
egészségét, a környezet és természet védelmét szolgáló intézkedések biztosításával, illetve
növényvédelemmel összefüggő kémiai biztonságra vonatkozó általános szabályok betartásával.
10.2. Súlyosság
10.2.1. Enyhe: A növényvédő szer tárolására, kijuttatására, felhasználására stb. vonatkozó előírások olyan
kismértékű megsértése, amely a környezet és az emberi egészségre ártalmatlan.
10.2.2. Közepes: A növényvédő szer tárolására, kijuttatására, felhasználására stb. vonatkozó előírások olyan
mértékű megsértése, amely a környezet és az emberi egészséget közvetetten veszélyezteti.
10.2.3. Súlyos: A növényvédő szer tárolására, kijuttatására, felhasználására stb. vonatkozó előírások olyan
mértékű megsértése, amely a környezet és az emberi egészséget közvetlenül veszélyezteti.
10.3. Tartósság
10.3.1. Rövid távon helyrehozható: A növényvédő szer tárolása, kijuttatása, felhasználása stb. során
keletkezett káros hatásokat ésszerű időhatáron belül meg lehet szüntetni.
10.3.2. Hosszú távon helyrehozható: A növényvédő szer tárolása, kijuttatása, felhasználása stb. során
keletkezett káros hatás hosszú időhatáron belül csökkenthető, vagy megszüntethető.
10.3.3. Maradandó: A növényvédő szer tárolása, kijuttatása, felhasználása stb. során maradandó károsodás
következett be.
11. JFGK 11.
11.1. Cél
11.1.1. A borjak védelme az állatok élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételek biztosításának
ellenőrzése révén.
11.2. Súlyosság
11.2.1. Enyhe: Az előírás megszegése a borjak jóllétére nincs hatással vagy legfeljebb a borjak jó közérzetét
veszélyezteti, de az alapvető, létfenntartáshoz nélkülözhetetlen szükségleteiket nem érinti,
biztonságukra és egészségükre nézve ártalmatlan.
11.2.2. Közepes: Az előírás megszegése a borjak biztonságát, egészségét közvetetten veszélyezteti vagy
veszélyeztetheti, illetve az állatoknak szükségtelen szenvedést, fájdalmat okozhat.
11.2.3. Súlyos: Az előírás megszegése a borjak biztonságát, egészségét közvetlenül veszélyezteti, illetve
veszélyeztetheti.
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11.3. Tartósság
11.3.1. Rövid távon helyrehozható: Az állatjólléti hiányosság okozta káros hatás azonnal vagy rövid időn
belül megszüntethető.
11.3.2. Hosszú távon helyrehozható: Az állatjólléti hiányosság megszüntetése, illetve az előírás megszegése
által kiváltott hatás helyrehozatala az ésszerű lehetőségek figyelembevételével csak hosszú távon
lehetséges.
11.3.3. Maradandó: Az előírás megszegése nem szüntethető meg, az az állatok egészségének maradandó
károsodását okozza, illetve okozhatja.
12. JFGK 12.
12.1. Cél
12.1.1. A sertések védelme az állatok élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételek biztosításának
ellenőrzése révén.
12.2. Súlyosság
12.2.1. Enyhe: Az előírás megszegése a sertések jóllétére nincs hatással vagy legfeljebb a sertések jó
közérzetét veszélyezteti, de az alapvető, létfenntartáshoz nélkülözhetetlen szükségleteiket nem
érinti, biztonságukra és egészségükre nézve ártalmatlan.
12.2.2. Közepes: Az előírás megszegése a sertések biztonságát, egészségét közvetetten veszélyezteti vagy
veszélyeztetheti, illetve az állatoknak szükségtelen szenvedést, fájdalmat okozhat.
12.2.3. Súlyos: Az előírás megszegése a sertések biztonságát, egészségét közvetlenül veszélyezteti, illetve
veszélyeztetheti.
12.3. Tartósság
12.3.1. Rövid távon helyrehozható: Az állatjólléti hiányosság okozta káros hatás azonnal vagy rövid időn
belül megszüntethető.
12.3.2. Hosszú távon helyrehozható: Az állatjólléti hiányosság megszüntetése, illetve az előírás megszegése
által kiváltott hatás helyrehozatala az ésszerű lehetőségek figyelembevételével csak hosszú távon
lehetséges.
12.3.3. Maradandó: Az előírás megszegése nem szüntethető meg, az az állatok egészségének maradandó
károsodását okozza, illetve okozhatja.
13. JFGK 13.
13.1. Cél
13.1.1. A mezőgazdasági haszonállatok védelme az állatok élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételek
biztosításának ellenőrzése révén.
13.2. Súlyosság
13.2.1. Enyhe: Az előírás megszegése a mezőgazdasági haszonállatok jóllétére nincs hatással vagy
legfeljebb azok jó közérzetét veszélyezteti, de az alapvető, létfenntartáshoz nélkülözhetetlen
szükségleteiket nem érinti, biztonságukra és egészségükre nézve ártalmatlan.
13.2.2. Közepes: Az előírás megszegése a mezőgazdasági haszonállatok biztonságát, egészségét
közvetetten veszélyezteti vagy veszélyeztetheti, illetve azoknak szükségtelen szenvedést, fájdalmat
okozhat.
13.2.3. Súlyos: Az előírás megszegése a mezőgazdasági haszonállatok biztonságát, egészségét közvetlenül
veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti.
13.3. Tartósság
13.3.1. Rövid távon helyrehozható: Az állatjólléti hiányosság okozta káros hatás azonnal vagy rövid időn
belül megszüntethető.
13.3.2. Hosszú távon helyrehozható: Az állatjólléti hiányosság megszüntetése, illetve az előírás megszegése
által kiváltott hatás helyrehozatala az ésszerű lehetőségek figyelembevételével csak hosszú távon
lehetséges.
13.3.3. Maradandó: Az előírás megszegése nem szüntethető meg, az az állatok egészségének maradandó
károsodását okozza, illetve okozhatja.”
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2. melléklet a 17/2015. (IV. 9.) FM rendelethez
„2. melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

A jogkövetkezmény mértékének számítási alapjai
1. Az egyes meg nem felelések 1. melléklet szerinti értékelése alapján a következő besorolást kell elvégezni:
A. Súlyosság szerint
Kis

Enyhe

jelentőségű

1.

0

1

B. Mérték szerint

Közepes

Súlyos

3

5

C. Tartósság szerint

Gazdaságon

Gazdaságon

belüli vagy

kívüli vagy

kismértékű

nagymértékű

1

5

Rövid távon

Hosszú távon

helyrehozható

helyrehozható

1

3

Maradandó

5

2. Az adott gondatlannak minősülő meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pont szerinti besorolásnak megfelelően
az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni. A kombináció kialakításánál az „1” és az „5” besorolási
érték a súlyosságot, a mértéket és a tartósságot, a „3” besorolási érték a súlyosságot és a tartósságot, valamint
a „0” besorolási érték csak a súlyosságot jelenti.
A. Kombinációk (súlyosság szerint, mérték szerint, tartósság szerint)

B. A meg nem felelés jogkövetkezménye

1.

0

1

1

0% (előzetes figyelmeztetés)

2.

1

1

1

1%

3.

1

1

3

4.

1

3

3

5.

1

1

5

6.

1

3

5

7.

1

5

5

8.

3

3

5

9.

3

5

5

10.

5

5

5

3%

5%

3. Az adott szándékosnak minősülő meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pont szerinti besorolásnak megfelelően
az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni. A kombináció kialakításánál az „1”, a „3” és az „5” besorolási
érték bármely értékelési szempontot, a súlyosságot, a mértéket és a tartósságot is jelentheti.
A. Kombinációk (súlyosság szerint, mérték szerint, tartósság szerint)

1.

1

1

1

2.

1

1

3

3.

1

3

3

4.

1

1

5

5.

1

3

5

6.

3

3

5

7.

1

5

5

8.

3

5

5

9.

5

5

5

B. A meg nem felelés jogkövetkezménye

15%

20%

50%
100%
„
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3. melléklet a 17/2015. (IV. 9.) FM rendelethez
„2. melléklet az 5/2015. (II. 19.) FM rendelethez

Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásához kapcsolódó tejértékesítés során jelentett
értékesített tej, illetve tejtermékek mennyisége számítása során alkalmazandó átváltási képletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 liter értékesített tej= 0,971 kg tej
1 kg vaj= 22,5 kg tej
1 kg tejszín= 0,263 kg tej x tejszín zsírtartalma (tömeg%)
1 kg tejföl= 0,263 kg tej x tejföl zsírtartalma (tömeg%)
1 kg túró= 5 kg tej
1 kg joghurt= 1 kg tej
1 kg sajt= 10 kg tej”

A nemzetgazdasági miniszter 10/2015. (IV. 9.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó
tájékoztatásról
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) nyomozó hatóságai által folytatott
büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtó útján történő, valamint az internet útján adott és nyilvánosságra
hozatalt jelentő tájékoztató tevékenységére terjed ki.
(2) A sajtónak adandó tájékoztatásra a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.)
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. §		
A sajtó részére a NAV nyomozó hatóságai (a továbbiakban: nyomozó hatóság) tekintetében a NAV
a)
elnöke,
b)
bűnügyi elnökhelyettese,
c)
bűnügyi szóvivője, valamint
d)
bűnügyi elnökhelyettese által kijelölt személy
adhat tájékoztatást.
3. §		
A nyomozó hatóság a sajtó útján tájékoztatást adhat az általa elutasított feljelentésről, valamint az előtte
folyamatban lévő vagy folyamatban volt nyomozás tárgyában azokról az eljárási cselekményekről vagy
intézkedésekről, amelyekről önállóan rendelkezett.
4. §

(1) A nyomozó hatóság a nyomozásról a nyilvánosság hiteles és pontos tájékoztatása érdekében szükséges adatot
és felvilágosítást a sajtó rendelkezésére bocsátja, kivéve, ha a Be. 74/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
a felvilágosítást meg kell tagadni. A megtagadásról a nyomozó szerv vezetője dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során közölni lehet a nyomozás során megállapított tényeket, a bűncselekmény
körülményeit és – ha ismertek − annak okait, a felderítés és a bizonyítási eszközök beszerzése érdekében
foganatosított nyomozó hatósági intézkedéseket és a nyomozás állását. A nyomozó hatóság a tájékoztatás során
a büntetőügy bizonyítékait nem értékelheti, valamint nem mérlegelheti a tényállás várható alakulását és a várható
jogkövetkezményeket. Az olyan intézkedésről, amely ellen jogorvoslatnak van helye, a sajtót csak az intézkedésnek
a jogorvoslatra jogosulttal történő közlését követően lehet tájékoztatni.
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(3) A nyomozó hatóság nem adhat tájékoztatást a 3. §-ban meghatározott ügyben az ügyész rendelkezése alapján
foganatosított eljárási cselekményről, kényszerintézkedésről vagy egyéb intézkedésről, továbbá az ügyésznek
a nyomozás során adott utasításairól, a nyomozó hatóság által az ügyész részére adott tájékoztatásról.
(4) A nyomozó hatóság nem adhat olyan tájékoztatást, amelynek során a gyanúsított, a sértett, a tanú, valamint
a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személy azonosíthatóvá válik.
5. §

(1) A nyomozó hatóság által végzett nyomozási cselekmény, illetve foganatosított intézkedés helyszínén újságíró csak
a nyomozó hatóság helyszíni eljárását irányító tagjának engedélyével tartózkodhat és készíthet kép-, fényképvagy hangfelvételt, amelyek nyilvánosságra hozatala során gondoskodni kell a 4. § (4) bekezdésében foglaltak
érvényesüléséről.
(2) A nyomozó hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt kiadó tagja köteles az újságíró figyelmét
felhívni a személyes adatok és a személyhez fűződő jogok védelmére.
(3) A nyomozó hatóság a Be. 185. § (3) bekezdése alapján eltávolíthatja a nyomozási cselekmény helyszínéről azt
a személyt, aki az eljárást akadályozza.

6. §		
A nyomozó hatóság tájékoztatást adó tagja köteles az újságírótól a nyilvános közlésre készített nyilatkozat
bemutatását kérni, kivéve, ha a nyomozó hatóság sajtótájékoztató, írásos tájékoztató, illetve internet útján ad
felvilágosítást.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
9. §		
Hatályát veszti a Vám- és Pénzügyőrség által folytatott büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó
tájékoztatásról szóló 30/2004. (VI. 9.) PM–IM együttes rendelet.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 11/2015. (IV. 9.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzési rendszeréről
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet személyi hatálya
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra (a továbbiakban: NAV), továbbá a NAV-nak a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 15. § (1) bekezdésében meghatározott
személyi állományára.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
foglalkoztatott: a NAV tv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott személyek;
2.
hatósági jellegű képzés: a NAV hivatásos állományába felvett személyek számára szervezett, a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 16. pontjának megfelelő képzések, amelyek:
a)
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a NAV hivatásos állományába felvett személy részére
meghatározott előképző tanfolyam,
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b)

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

a NAV tv. 17/A. § (1) bekezdése alapján a NAV hivatásos állományába felvett személy részére
meghatározott alapfokú szaktanfolyam,
c)
a NAV tv. 17/A. § (1) bekezdése alapján a tiszti vagy főtiszti állománycsoportba tartozók részére
előírt középfokú szaktanfolyam;
informatikai képzés: informatikai eszközök, programok, szoftverek használatára felkészítő általános és speciális
informatikai ismereteket közvetítő képzés;
képzési forma: a jelenléti képzés, az elektronikus képzés és a vegyes képzés;
képzési program: a képzés – a 6. § (1) bekezdésében felsorolt tartalmakat magában foglaló – átfogó terve;
készség- és képességfejlesztés: strukturált tapasztalatszerző eljárások működtetésével tapasztalati tanulást
megvalósító képzés, amelyen a csoportdinamikai hatások tudatos alkalmazásával a résztvevők szociális és
interperszonális készségei, képességei fejlődnek;
kötelező szakmai alapképzés: olyan kötelezően elvégzendő képzés, amely a munkakör betöltését követően
a munkakör, munkaköri tevékenység szakszerű, folyamatos, hatékony ellátását szolgáló elengedhetetlen
alapismeretet, tudásanyagot közvetíti;
modul: a képzési program olyan képzési egysége, ami egy logikailag összetartozó ismeretanyagnak önállóan
kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, mérhető kimenetű, önállóan is
tanítható része;
Oktatási Szakértői Munkabizottság: a NAV-nak a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
(a továbbiakban: KEKI) által felkért foglalkoztatottakból álló testülete, amely a NAV szakmai-szervezeti
elvárásait képviselve működik közre a KEKI képzési programkínálat tartalmi és formai kereteinek
meghatározásában, támogatja a képzési rendszer NAV szintű fejlesztésének feladatait;
oktatás-módszertani képzés: oktatók, képzési program-fejlesztésben közreműködők andragógiai,
felnőttképzés-módszertani, készség és képesség fejlesztési ismereteinek megalapozását, bővítését szolgáló
képzés;
szakmai képzés: olyan képzés, amely egy adott munkaköri tevékenység szakszerű, folyamatos, hatékony
ellátását szolgáló ismeretet, tudásanyagot közvetíti;
szakmai továbbképzés: olyan képzés, amely a szakmai képzés és szakmai alapképzés során elsajátított
kompetenciákra építve, a szakmai tudás és a szakmai kompetenciák bővítését szolgálja;
szaknyelvi képzés: a foglalkoztatott munkaköri tevékenységének ellátásához szükséges idegen nyelvű szakmai
kompetencia fejlesztését szolgáló nyelvi képzés;
trénerképzés és tréner továbbképzés: a NAV trénerei készség- és képességfejlesztési ismereteinek
megalapozását, bővítését biztosító, háromfázisú (azaz saját élményen, pedagógiai-pszichológiai elméletimódszertani ismeretbővítésen és szupervízión/esetmegbeszélésen alapuló) képzés;
vezetőképzés: a vezetői munkakör ellátásához szükséges kompetenciákat fejlesztő képzés.

3. A foglalkoztatottak képzése, a NAV képzési terve
3. §

(1) A NAV az egyes tevékenységeinek szakszerű ellátása, valamint a szervezeti feladatoknak a stratégiai célokkal
összhangban történő megvalósítása érdekében – a NAV elnöke által jóváhagyott éves képzési tervben foglaltaknak
megfelelően – biztosítja a foglalkoztatottak jogszabályokban és a NAV foglalkoztatási szabályzatában előírt
képzéseken való részvételét.
(2) A NAV éves képzési terve tartalmazza:
a)
a KEKI által biztosított képzéseket,
b)
a közigazgatási alap- és szakvizsga, az ügykezelői alapvizsga képzéseket,
c)
a rendészeti alap- és szakvizsga képzéseket, valamint
d)
a foglalkoztatottak fejlesztését szolgáló, egyéb nem NAV által szervezett képzéseket.

4. A KEKI által biztosított képzések rendszere
4. §

(1) A KEKI biztosítja a foglalkoztatottak részére a munkaköri feladatok ellátásához szükséges, a NAV tv. 32/Z. §-án
alapuló képzéseket. A KEKI képzési feladatait a NAV szakmai és szervezeti igényeinek és prioritásainak megfelelően,
az Oktatási Szakértői Munkabizottságok közreműködésével a (2) bekezdésben meghatározott képzéstípusoknak
megfelelő képzési programok kifejlesztésével, és a kifejlesztett képzési programok alapján a képzések
megvalósításával látja el.
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(2) A KEKI az alábbi képzési típusokat biztosítja:
a)
hatósági jellegű képzés,
b)
kötelező szakmai alapképzés,
c)
szakmai képzés,
d)
szakmai továbbképzés,
e)
szaknyelvi képzés,
f)
informatikai képzés,
g)
készség- és képességfejlesztés,
h)
vezetőképzés,
i)
oktatás-módszertani képzés és
j)
trénerképzés és tréner továbbképzés.
5. §		
A KEKI a képzéseit a 4. § (1) bekezdésében meghatározott módon a képzési programok alapján valósítja meg.
A képzési programokat a KEKI főigazgatója hagyja jóvá.
6. §

(1) A képzési program az alábbiakat tartalmazza:
a)
a képzési program megnevezését,
b)
a képzés típusát,
c)
a képzés célját,
d)
a képzés során megszerezhető kiemelt kompetenciákat,
e)
a résztvevők körét (célcsoportot),
f)
a bekapcsolódás feltételeit,
g)
a tananyag egységeinek megnevezését,
h)
a képzés formáit,
i)
a képzés időtartamát (elmélet, gyakorlat) és a vizsga időtartamát,
j)
a képzési csoportlétszámot,
k)
a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírását,
l)
a képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, illetve igazolás kibocsátásának feltételeit, és
m)
a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(2) A két vagy több modulból felépített képzési programok egyes moduljai önálló képzési programként is
funkcionálhatnak, amennyiben a célcsoport szerinti képzési igény ily módon is kielégíthető.
(3) A képzési program mellékletét képezi a tematika, amelyben az (1) bekezdés g) pontja szerinti tananyagegységeket
kell részletezni.
(4) A képzés eredményes elvégzéséről a KEKI tanúsítványt vagy – jogszabályban meghatározott esetben – igazolást ad
ki a foglalkoztatott részre.

7. §		
A képzési program szerint folyó képzésekre a KEKI a képzésre jelentkezővel szerződést köt. A szerződés az alábbiakat
tartalmazza:
a)
a szerződő felek adatait,
b)
a képzés megnevezését, célját, helyszínét, összóraszámát, kezdő és befejező időpontját, valamint a vizsga
tervezett időpontját,
c)
a képzésben résztvevő teljesítménye értékelésének módját, formáját, a vizsgára bocsátás feltételeit, valamint
a vizsgaszervezés módját és formáját,
d)
a képzéssel kapcsolatban felmerülő képzési költség és díj mértékét, továbbá – a NAV tv. 32/Z. §
(5)–(5a) bekezdésére figyelemmel – megfizetésének szükségességét és módját,
e)
a megengedett hiányzás mértékét,
f)
a résztvevő hozzájárulását a képzéssel kapcsolatos adatainak kezeléséhez, nyilvántartásához,
g)
a szerződő felek szerződésszegésének következményeit.
8. §		
A KEKI
a)
a képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása céljából minőségirányítási rendszert működtet,
mely rendszer ciklikusan visszatérő fázisokból (tervezés, megvalósítás, felmérés, értékelés és visszacsatolás)
áll, melyek megjelennek a képzési-, irányítási-, és fejlesztési tevékenységekben,
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b)
c)
d)
e)
9. §

gondoskodik az általa működtetett képzési rendszer folyamatos fejlesztéséről, ennek keretében a képzési
folyamatok és a képzési programok fejlesztéséről,
gondoskodik a képzési tevékenységgel kapcsolatos, 9. § (2) bekezdés j) pontja szerinti, nyilvántartások
vezetéséről,
biztosítja a képzési programokban leírt személyi és tárgyi feltételeket,
képzési szolgáltatásokat nyújt.

(1) A KEKI képzésszakmai területe minőségirányítási kézikönyvét (a továbbiakban: Minőségirányítási Kézikönyv) a KEKI
főigazgatója adja ki.
(2) A Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza:
a)
a minőségpolitikai nyilatkozatot,
b)
a képzésszakmai terület irányításának, szervezetének leírását,
c)
a képzésszakmai terület stratégiai tervdokumentumainak (minőségcélok, fejlesztési terv) leírását,
d)
az éves képzéstervezés folyamatát, dokumentumait,
e)
a képzésfejlesztés folyamatát,
f)
a képzésszervezés folyamatát, dokumentumait,
g)
a képzésben közreműködő oktatók kiválasztására, felkészültségére vonatkozó előírásokat,
h)
az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,
i)
a teljesítménymérési és értékelési rendszer leírását,
j)
a nyilvántartási (program-, tanfolyami-, résztvevői-, és oktatói nyilvántartás) rendszer leírását.
(3) A Minőségirányítási Kézikönyvet 2 évente felül kell vizsgálni.

5. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §

(1) A KEKI főigazgatója által e rendelet hatálybalépését megelőzően jóváhagyott képzési programokat
2015. december 31-ig kell a 6. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott adattartalomnak megfelelően módosítani.
(2) A Minőségirányítási Kézikönyvet e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül kell kiadni.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bc) és be) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adat: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján
adatszolgáltatási céllal megküldött, a Hivatal adatbázisában tárolt szám vagy szöveg formátumú információ;
2.
tartós adathordozó: olyan digitális elektronikus vagy optikai eszköz, amely lehetővé teszi az adatoknak
az adat céljának megfelelő ideig történő változatlan formában és minőségben való továbbítását az adat
átadásáig, valamint megjelenítését.
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2. §

(1) A Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatási és javaslattételi
kötelezettségének e rendeletben szabályozott módon tesz eleget.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adatszolgáltatás és a javaslattétel tartós adathordozón valósul meg.
(3) Az adatátadás elektronikus formátumáról a miniszter a Hivatal véleményének kikérése után dönt.

3. §		
A Hivatal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A. § (2) bekezdés szerinti javaslatában (a továbbiakban:
díjjavaslat) minden év október 30. napjáig tájékoztatja a minisztert
a)
az alkalmazni javasolt hatósági díjakról;
b)
a díjjavaslat kidolgozásánál alkalmazott módszertanról, valamint az elmúlt időszak változásairól,
tendenciákról;
c)
a díjjavaslatban előterjesztett, illetve a díjjavaslat megküldésének időpontjában hatályos díjak közötti
különbségekről, különös tekintettel az árszínvonal változására;
d)
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék országos mennyiségéről
természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók szerinti bontásban és ezeken belül
összes, vegyes, valamint elkülönítetten gyűjtött hulladékmennyiség szerinti csoportosításban;
e)
a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék hulladékkezelő létesítménybe, energetikai hasznosításra és
lerakóba szállított mennyiségéről.
4. §

(1) Szakpolitikai döntés előkészítése, jogalkotási feladat teljesítése vagy a Kormány tájékoztatása érdekében a miniszter
eseti adatszolgáltatásért fordulhat a Hivatalhoz.
(2) A Hivatal az eseti adatszolgáltatást részben vagy egészben megtagadhatja, amennyiben az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy a minősített adat védelméről szóló törvény
az adattovábbítást nem teszi lehetővé, továbbá amennyiben üzleti adatot érint és az érintettek hozzájárulását
a miniszter a megkereséshez nem csatolta.
(3) Az eseti adatszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó további részletkérdések és a teljesítési határidő meghatározása
érdekében a miniszter vagy a Hivatal elnöke szakértői szintű egyeztetést kezdeményezhet. A kezdeményezés
címzettje soron kívül kijelöli a részt vevő szakértőket, akik közreműködnek a kérdések megválaszolásában,
előterjesztések előkészítésében.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2015. (IV. 9.) NFM rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközmű-szolgáltatáshoz
kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 9. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
adat: a víziközmű-szolgáltatók által a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban:
Hivatal) a víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján adatszolgáltatási céllal megküldött,
a Hivatal adatbázisában tárolt szám vagy szöveg formátumú információ;
2.
tartós adathordozó: olyan digitális elektronikus vagy optikai eszköz, amely lehetővé teszi az adatoknak
az adat céljának megfelelő ideig történő változatlan formában és minőségben való továbbítását az adat
átadásáig, valamint megjelenítését.
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(1) A Hivatal a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a víziközműszolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatási és javaslattételi kötelezettségének e rendeletben szabályozott módon
tesz eleget.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adatszolgáltatás és a javaslattétel tartós adathordozón valósul meg.
(3) Az adatátadás elektronikus formátumáról a miniszter a Hivatal véleményének kikérése után dönt.

3. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65. § (2) bekezdés szerinti javaslatban (a továbbiakban:
díjjavaslat) a Hivatal tájékoztatja a minisztert
a)
a díjjavaslat kidolgozásánál alkalmazott módszertanról, valamint az elmúlt időszak változásairól,
tendenciákról;
b)
a díjjavaslatban előterjesztett, illetve a díjjavaslat megküldésének időpontjában hatályos díjak közötti
különbségekről, különös tekintettel az árszínvonal változására;
c)
a víziközmű-szolgáltatási piac általános helyzetéről, a műszaki feltételek alakulásáról és az ágazat
gazdálkodási helyzetéről.
4. §		
A Hivatal a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás adott év január 1-jén aktuális adatait megküldi a miniszter részére
minden év január 31-ig.
5. §		
A Hivatal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvény szerinti jogalkotási javaslatához
indokolást és szabályozási igényt alátámasztó adatokat csatol.
6. §

(1) Szakpolitikai döntés előkészítése, jogalkotási feladat teljesítése vagy a Kormány tájékoztatása érdekében a miniszter
eseti adatszolgáltatásért fordulhat a Hivatalhoz.
(2) A Hivatal az eseti adatszolgáltatást részben vagy egészben megtagadhatja, amennyiben az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény vagy a minősített adat védelméről szóló törvény
az adattovábbítást nem teszi lehetővé, továbbá amennyiben üzleti adatot érint és az érintettek hozzájárulását
a miniszter a megkereséshez nem csatolta.
(3) Az eseti adatszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó további részletkérdések meghatározása érdekében a miniszter
vagy a Hivatal elnöke szakértői szintű egyeztetést kezdeményezhet. A kezdeményezés címzettje soron kívül kijelöli
a résztvevő szakértőket, akik közreműködnek a kérdések megválaszolásában, előterjesztések előkészítésében.

7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 164/2015. (IV. 9.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/5091-1/2015. számú előterjesztésére – Ajdanov Szasa (más átírással: Ajdanov Sasa,
születési hely, idő: Óbecse [Jugoszlávia], 1974. február 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. március 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 24.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/01690-3/2015.

A köztársasági elnök 165/2015. (IV. 9.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/5083-1/2015. számú előterjesztésére – Csekmarov Valentin (születési neve:
Csekmarov Valentin Vitaljevics, más átírással: Chekmarov Valentyn, születési hely, idő: Nyikolajev [Szovjetunió],
1986. július 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. március 23.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. március 24.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/01691-3/2015.
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A Kormány 1200/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tárcaközi
Bizottság létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre
juttatásával foglalkozó Nemzeti Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
2. A Bizottság elnöki tisztségét a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) nemzetközi jogért felelős főosztályának vezetője látja el. A Bizottság alelnöke a honvédelemért felelős
miniszter képviselője.
3. A Bizottság állandó tagjai a Bizottság elnöke és alelnöke, valamint
a)
a külpolitikáért,
b)
a honvédelemért,
c)
az igazságügyért,
d)
a rendészetért, katasztrófák elleni védekezésért,
e)
az oktatásért,
f)
az egészségügyért,
g)
a szociál- és nyugdíjpolitikáért,
h)
a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelős miniszter egy-egy képviselője.
4. A Bizottságban tanácskozási joggal állandó meghívott
a)
a Magyar Vöröskereszt,
b)
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
képviselője.
5. A Bizottság ülésére a Bizottság elnöke tanácskozási joggal más személyeket is meghívhat.
6. A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. A Bizottság évente legalább négy ülést tart.
7. A Bizottság tagjai a Bizottságban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
8. A Bizottság segíti a kormányzati szerveket abban, hogy a Magyarország teljesíthesse a nemzetközi humanitárius
jogi szerződésekben vállalt kötelezettségeit, különös tekintettel a nemzetközi humanitárius jognak (a továbbiakban:
NHJ) az 1949. évi Genfi Egyezményekben, valamint azok 1977. évi Kiegészítő Jegyzőkönyveiben megfogalmazott
szabályaira. Ennek érdekében különösen a következő feladatokat látja el:
a)
figyelemmel kíséri az NHJ fejlődését, eszközeinek hazai alkalmazását, tanácsadói és javaslattevő szerepet
lát el a NHJ érvényre juttatását érintő kérdésekben, így különös tekintettel a hazai jogszabályi környezet
nemzetközi humanitárius jognak történő megfelelése tekintetében;
b)
ösztönzi az NHJ hazai, széleskörű terjesztését, többek között rendezvények, előadások és kiadványok útján;
a rendezvények megszervezését, valamint a kiadványok megjelentetését a rendezvény, a kiadvány témája
szerinti első helyi felelős minisztériumnál, a tárca képviselőjének közreműködésével kezdeményezi;
c)
tanulmányozza az NHJ hazai oktatásának és széleskörű terjesztésének helyzetét – a közép- és felsőfokú
oktatási intézményekben, valamint a fegyveres és rendvédelmi szerveknél – és a felmérések alapján
ajánlásokat dolgoz ki;
d)
figyelemmel kíséri az NHJ-vel kapcsolatos nemzetközi fejleményeket és azok hatását Magyarország számára;
e)
figyelemmel kíséri az általa tett javaslatok és ajánlások megvalósulását;
f)
rendszeresen konzultál és együttműködik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával;
g)
a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Konferenciákon való részvételt illetően koordinációs feladatokat
lát el;
h)
tapasztalatcserét folytat a más országokban tevékenykedő, hasonló feladatokat ellátó testületekkel;
i)
részt vesz és közreműködik a témával összefüggésben tartandó rendezvényeken;
j)
tevékenységéről és működéséről és az NHJ területén legfontosabb ismeretekről a Minisztérium honlapján
tájékoztat.
9. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
10. A Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Minisztérium látja el.
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11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
12. A Kormány a Nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó
Bizottság működéséről szóló 2095/2000. (V. 9.) Korm. határozatot hatályon kívül helyezi.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1201/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről
A Kormány egyetért azzal, hogy elő kell mozdítani a vállalatok pozitív hozzájárulását a gazdasági, környezeti és társadalmi
fejlődéshez. A Kormány partneri viszonyra törekszik mindazokkal a vállalkozásokkal, amelyek e célokért – a jogszabályi előírások
betartásán túl – saját eszközeikkel is tenni akarnak. Ennek érdekében a Kormány
1. elfogadja a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos Cselekvési Tervet (a továbbiakban: Cselekvési Terv);
2. elrendeli a Cselekvési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérését és kétévenkénti értékelését, felülvizsgálatát;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
első alkalommal 2016. december 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Cselekvési Tervet az Európai Bizottságnak mutassa be;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 15. nap
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Cselekvési Tervet a Kormány honlapján (www.kormany.hu) tegye
közzé.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1202/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a 2016. és a 2017. évi Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája döntő megrendezéséhez szükséges kormányzati
intézkedésekről
A Kormány támogatja a 2016. és a 2017. évi Férfi Vízilabda Bajnokok Ligája döntő (a továbbiakban: sportesemények)
megrendezését, amelynek érdekében vállalja, hogy
1. a Magyar Vízilabda Szövetség részére 2015-ben 50 000 EUR-nak, 2016-ban 200 000 EUR-nak, 2017-ben
150 000 EUR-nak megfelelő forintösszegű állami támogatást biztosít a sportesemények rendezéséért az Európai
Úszószövetség részére fizetendő licencdíj megfizetéséhez;
Felelős:
2015. évben: az emberi erőforrások minisztere
2016. és 2017. évben: emberi erőforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2015. évben a Magyar Vízilabda Szövetség és az Európai Úszószövetség közötti megállapodás
aláírását követő 20 napon belül, a 2016. és a 2017. évi központi költségvetés tervezése során
2. a sportesemények rendezési költségeire – az 1. pontban meghatározott licencdíjon felül – a 2016. és a 2017.
évben évi 87,5 millió forint összegű állami támogatást biztosít, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét és
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a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes
költségvetési években.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. és a 2017. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1203/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a Budapesti Demográfiai Fórum megrendezéséhez szükséges intézkedésekről
1. A Kormány – kifejezve és megerősítve elkötelezettségét a pozitív, fenntartható demográfiai fordulat megvalósítása
mellett – egyetért a Budapesti Demográfiai Fórum 2015 novemberében történő megrendezésével.
2. A Kormány a Budapesti Demográfiai Fórum megvalósítása érdekében felhívja
a)
az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a Budapesti Demográfiai Fórum megrendezéséhez
kapcsolódó szervezési, rendezési, logisztikai, valamint a rendezvény biztosításával összefüggő feladatok
végrehajtásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
b)
a külgazdasági és külügyminisztert, hogy feladat- és hatáskörében eljárva segítse elő a Budapesti
Demográfiai Fórum megrendezését, különös tekintettel annak diplomáciai előkészítésére.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1204/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett
3 961 900 ezer forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását és
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást
rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
XII.

Címszám

LXV.

Jogcímcsop.szám

15
20

XLII.

Alcímszám

42

2
4

Jogcímszám

Kiemelt
előir.szám
B1

7

2

3

5
6

1

K5

K5

B1

K8
K5
K8

Ezer forintban

FejezetCím-név
név

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

Jogcímnév

Kiemelt előirányzat neve

Földművelésügyi Minisztérium
Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyam-különbözete
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Alapból nyújtott támogatások
Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

400 000

-1 632 000
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1. melléklet az 1204/2015. (IV. 9.) Korm. határozathoz

1 232 000

1 232 000

782 000
150 000
300 000

4745

4746
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A Kormány 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
2015. évi költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési
maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő
megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1138/2015. (III. 11.)
Korm. határozat 6. pontjában előírtak végrehajtására a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 19. A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-,
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
jogcímcsoport terhére,
a)
a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti Sportközpontok cím javára
36,5 millió forint,
b)
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 11. A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és
Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai
jogcímcsoport javára 6110,0 millió forint,
összesen 6146,5 millió forint átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;
2. a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában
és 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett
159 144 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, a XI. Miniszterelnökség
fejezetnél keletkezett 495 543 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány,
a XIV. Belügyminisztériumfejezetnél keletkezett 252 344 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt
költségvetési maradvány és 5065 ezer forint kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, valamint a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezetnél keletkezett 32 480 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési
maradvány és 1 198 471 ezer forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását és
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a 2. pont a) alpontjában a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére visszahagyott költségvetési
maradvány soron kívüli felhasználhatósága érdekében a fejezet ezen összegből történő beszerzései mentesülnek
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államháztartási
egyedi azonosító
298224

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16

Kiemelt
előir.
szám

K1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Sportközpontok

20

19

K2
XLIII.

K6
2

1

351506

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások

11

-60,1
-5 863,8

6 110,0

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-222,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Beruházások

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti
megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai
Beruházások

K6

Millió forintban, egy tizedessel

7,7

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Személyi juttatások

K1

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

28,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

24

343873

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások

K2
XX.

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító
298224

343873

Fejezet
szám

XVII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Sportközpontok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

16
20

T Á M O GAT Á S

24
19

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

36,5

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása

-6 146,5

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

Összesen

I. n.év
6 146,5

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

6 146,5

4747

4748

2. melléklet az 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozathoz
A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
I.

XI.

Címszám
1

XX.

XLIII.

Jogcímcsop.szám

1

2

Kiemelt
előir.szám

K5
1

66

4
20

Jogcímszám

K5

13
30

XIV.

Alcímszám

B2
B2

24

19

K8

1
11

Ezer forintban

FejezetJogcímCím-név Alcím-név
név
csop.-név

Jogcímnév

Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kormányablak program megvalósítása
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Belügyminisztérium
Terrorelhárítási Központ
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

-110 000
-277 103

277 103
110 000

-1 198 471

A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítmény-fejlesztések kiadásai
K6

Beruházások

1 198 471
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A Kormány 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjához szükséges
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §
(1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja
finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából 22 294 643 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában foglalkoztatottak
bérkompenzációja alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

4750

1. melléklet az 1206/2015. (IV. 9.) Korm. határozathoz

1. melléklet a .../2015. (…
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
ezer forintban

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

I.
1
000110

1
K1
K2

246345

2
K1
K2

334206

3
K1
K2
5

019161

1
K1
K2
21

303202

1
K1
K2
22

262290

1
K1
K2
23

015020

1
K1
K2
25

346528

1
K1
K2
II.

000033

1
K1
K2
III.
1
K1
K2
IV.

303191

1
K1
K2
V.

000462

1
K1
K2
VI.

209126

1

333639

2

K1
K2
K1
K2

Cím
név

Jogcím
csop.név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

ORSZÁGGYŰLÉS
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országgyűlési Őrség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Köztársasági Elnöki Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Állami Számvevőszék
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kúria
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

22 780
6 151
2 704
730
67
18

882
238

334
90

157
42

8
2

48
13

285
77

3 504
946

1 235
333

1 754
474

348 824
94 183
9 812
2 649
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000385

Fejezet
név

Alcím
név

ÜGYÉSZSÉG
Ügyészségek

1
K1
K2
X.

000505

1
K1
K2

000989

2
K1
K2

348028

3

004855

9

K1
K2
K1
K2
XI.
294502

1
K1
K2

000659

2

346606

9

K1
K2
K1
K2
015558

12
K1
K2

294213

13

304191

14

K1
K2
K1
K2
347673

15
K1
K2
31

004888

1
K1
K2
XII.

004240

1
K1
K2

004273

2

3
K1
K2

004338

4

212087

5

K1
K2
K1
K2
004349

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Igazságügyi Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnökség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Információs Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

123 802
33 427

1 368
369
391
106
404
109
6 060
1 636

6 039
1 630
4 542
1 226
3 755
1 014
1 259 967
340 202
619
167
13 200
3 500
4 048
1 093

559
151

4 495
1 214

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K1
K2

004327

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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VIII.
026338

6
K1
K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Állami Ménesgazdaság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 500
9 855
1 087
294
4 812
1 299
16 680
4 504
98 249
26 532

4751

7

Közművelődési intézmények
K1
K2

004415

8

9
K1
K2

295802

10

006606

12

K1
K2
K1
K2
276201

13

271134

14

K1
K2
K1
K2
271112

15

294313

17

K1
K2
K1
K2
304135

18

304124

19

K1
K2
K1
K2
XIII.
1
002587

1

198279

2

K1
K2
K1
K2
2
206895

1

2
K1
K2

198301

3
K1
K2

002718

6
K1
K2

342606

7
K1
K2
XIV.

003704

7 332
1 979

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Génmegőrzési Intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Meteorológiai Szolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti park igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Agrárgazdasági Kutató Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb HM szervezetek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MH Egészségügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Belügyminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 318
5 216

1
K1
K2

726
196
4 618
1 247
7 743
2 091
1 346
363
29 389
7 935
94
25
239
65
1 714
463
1 026
277

928
251
34 204
9 235

354 615
95 746
1 100 168
297 045
4 054
1 095
273 797
73 925
2 566
693

1 688
455
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K1
K2
206905

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Agrárkutató intézetek

K1
K2
342751

4752

004404

2

Nemzeti Védelmi Szolgálat
K1
K2

294479

4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

592
160

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 568
423

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Rendőrség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Alkotmányvédelmi Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
BM Nemzetközi Oktatási Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Vízügyi Igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Államkincstár
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

492 576
132 996

Terrorelhárítási Központ
K1
K2

003737

5

332184

6

Büntetés-végrehajtás
K1
K2
K1
K2

001580

7

000648

8

K1
K2
K1
K2
019370

9

235006

10

K1
K2
K1
K2
001711

12
K1
K2

001755

13

236630

15

K1
K2
K1
K2
330039

17

001766

18

K1
K2
K1
K2
XV.
006343

1
K1
K2

226055

3

000516

5

K1
K2
K1
K2
347895

6

237287

8

K1
K2
K1
K2
294780

16
K1
K2
XVI.

295935

1
K1
K2

496
134
1 737 638
469 163
8 261
2 230
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019435

18 720
5 054
429
116
812 086
219 263
35 259
9 520
1 934
522
294 800
79 596
29 648
8 005

4 609
1 244
4 573
1 235
32 329
8 729
541
146
143 323
38 697
565
153

720 000
194 400

4753

2

Bűnügyi Főigazgatóság
K1
K2

295979

3
K1
K2
XVII.

280645

1
K1
K2

001018

4

275101

5

275112

7

K1
K2
K1
K2
K1
K2
265334

10

010597

14

006453

15

K1
K2
K1
K2
K1
K2
298224

16
K1
K2
XVIII.

004107

1

004118

2

347839

3

K1
K2
K1
K2
K1
K2
260256

4
K1
K2
XX.

005214

1

334462

3

272734

4

K1
K2
K1
K2
5
K1
K2
016357

4

227942

5

K1
K2
K1
K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Atomenergia Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Sportközpontok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Külügyi és Külgazdasági Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Balassi Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb kulturális intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyetemek, főiskolák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 670
3 421
17 951
4 847

1 717
464
133
36
2 534
684
4 020
1 085
168
45
4 316
1 167
1 097
296
36 840
9 947

5 004
1 351
10 869
2 935
164
44
9 486
2 561

4 947
1 336

952 221
257 089
14 400
3 888
4 266
1 152
15 720
4 245
1 943 890
524 848
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K1
K2
2

258745

4754

295946

Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal

1
K1
K2

343317

2
K1
K2
7

351417

1
K1
K2

351428

2
K1
K2

004624

9
K1
K2
10

331651

1
K1
K2

331662

2
K1
K2

218672

11
K1
K2

218605

12
K1
K2

002994

14

002950

16

K1
K2
K1
K2
233507

17

334484

18

K1
K2
K1
K2
338139

19
K1
K2
20
4

286023

1
K5
XXX.

007065

1
K1
K2
XXXI.

007087

1
K1
K2

007119

4
K1
K2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Türr István Képző és Kutató Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közgyűjtemények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Művészeti intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Mentőszolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Vérellátó Szolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési feladatok támogatása
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja
Egyéb működési célú kiadások
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
GazdaságiVersenyhivatal igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Központi Statisztikai Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
KSH Könyvtár
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 396
647
4 064
1 097

4 475
1 208
1 781
481
17 695
4 778
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6
343306

1 510
408
3 768 500
1 017 612
141 672
38 253
47 391
12 795
135 865
36 684
53 558
14 460
94 241
25 445
1 775 909
479 495
523
141

37 207

244
66

25 778
6 960
3 130
845

4755

4756

007120

5
K1
K2
XXXIII.

006826

1
K1
K2
2

006860

1
K1
K2

303113

3
K1
K2

329873

4
K1
K2
5

270345

1
K1
K2

006936

2

006893

3

K1
K2
K1
K2
XXXV.
349095

1
K1
K2
XLII.
35
1

286034

1

K5

2

K5

2
286045
XI.
34
329928

1

K5

KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Könyvtár és Információs Központ
MTA Könyvtár és Információs Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Támogatott Kutatóhelyek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA egyéb intézmények
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Jóléti intézmények
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
NKFI Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
2015. évi kompenzáció
Egészségbiztosítási Alap támogatása
2015. évi kompenzáció
MINISZTERELNÖKSÉG
Céltartalékok
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

288
78

1 953
527

3 590
969
128 714
34 752
8 393
2 266

10 121
2 733
6 072
1 639
3 702
1 000

1 238
335

53 591
42 669

-22 294 643

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

I.
1
000110
246345
334206

1
2
3
5

019161

1
21

303202

1
22

262290

1
23

015020

1
25

346528

1
II.

000033

1
III.

000385

1
IV.

303191

1
V.

000462

1
VI.

209126
333639

1
2
VIII.

026338

1
X.

000505
000989
348028
004855

1
2
3
9
XI.

294502
000659
346606
015558
294213
304191
347673

1
2
9
12
13
14
15
31

004888

1
XII.
1
2
3
4
5
6
7
8

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

ORSZÁGGYŰLÉS
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Országgyűlési Őrség
Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
Köztársasági Elnöki Hivatal
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
Alkotmánybíróság
ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Állami Számvevőszék
BÍRÓSÁGOK
Bíróságok
Kúria
ÜGYÉSZSÉG
Ügyészségek
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Igazságügyi Hivatal
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
MINISZTERELNÖKSÉG
Miniszterelnökség
Információs Hivatal
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Földmérési és Távérzékelési Intézet
Állami Ménesgazdaság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Közművelődési intézmények
Agrárkutató intézetek

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

28 931
3 434
85

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 120
424
199
10
61
362
4 450
1 568
2 228
443 007
12 461
157 229
1 737
497
513
7 696
7 669
5 768
4 769
1 600 169
786
16 700
5 141
710
5 709
46 355
1 381
6 111
21 184
124 781
9 311
24 534
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004240
004273
004327
004338
212087
004349
004404
004415

Jogcím
csop.
szám
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ezer forintban
Alcím
szám
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342751
295802
006606
276201
271134
271112
294313
304135
304124

9
10
12
13
14
15
17
18
19
XIII.
1
1
2

002587
198279
2
206895
206905
198301
002718
342606

1
2
3
6
7
XIV.

003704
019435
294479
003737
332184
001580
000648
019370
235006
001711
001755
236630
330039
001766

1
2
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
17
18
XV.

006343
226055
000516
347895
237287
294780

1
3
5
6
8
16
XVI.

295935
295946
295979

1
2
3
1
4
5
7
10
14
15
16
XVIII.

004107
004118
347839
260256

1
2
3
4
XX.

005214

1

922
5 865
9 834
1 709
37 324
119
304
2 177
1 303

1 179
43 439
450 361
1 397 213
5 149
347 722
3 259
2 143
752
1 991
625 572
630
2 206 801
10 491
23 774
545
1 031 349
44 779
2 456
374 396
37 653
5 853
5 808
41 058
687
182 020
718
914 400
16 091
22 798
2 181
169
3 218
5 105
213
5 483
1 393
46 787
6 355
13 804
208
12 047
6 283
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XVII.
280645
001018
275101
275112
265334
010597
006453
298224

Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Génmegőrzési Intézmények
Országos Meteorológiai Szolgálat
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Nemzeti park igazgatóságok
Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Agrárgazdasági Kutató Intézet
HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Egyéb HM szervezetek
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
MH Egészségügyi Központ
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
BELÜGYMINISZTÉRIUM
Belügyminisztérium igazgatása
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
Rendőrség
Alkotmányvédelmi Hivatal
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
BM Nemzetközi Oktatási Központ
Vízügyi Igazgatóságok
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Magyar Államkincstár
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása
Bűnügyi Főigazgatóság
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Országos Atomenergia Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közlekedésbiztonsági Szervezet
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Nemzeti Sportközpontok
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Külügyi és Külgazdasági Intézet
Balassi Intézet
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
4
Egyéb kulturális intézmények
5
Egyetemek, főiskolák
6
Egyéb oktatási intézmények
343306
1
Oktatási Hivatal
343317
2
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
7
Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417
1
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
351428
2
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
004624
9
Türr István Képző és Kutató Intézet
10
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651
1
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
331662
2
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
218672
11
Közgyűjtemények
218605
12
Művészeti intézmények
002994
14
Országos Mentőszolgálat
002950
16
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
233507
17
Országos Vérellátó Szolgálat
334484
18
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
338139
19
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
20
Fejezeti kezelésű előirányzatok
4
Köznevelési feladatok támogatása
286023
1
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi kompenzációja
XXX.
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065
1
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
XXXI.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087
1
Központi Statisztikai Hivatal
007119
4
KSH Könyvtár
007120
5
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
XXXIII.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826
1
MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok
2
MTA Könyvtár és Információs Központ
006860
1
MTA Könyvtár és Információs Központ
303113
3
MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek
329873
4
MTA Támogatott Kutatóhelyek
5
MTA egyéb intézmények
270345
1
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
006936
2
MTA Jóléti intézmények
006893
3
MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
XXXV.
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
349095
1
NKFI Hivatal
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottaklétszáma(fő)-időszakra
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2

334462
272734
258745
016357
227942

3
4
5

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)

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

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

időarányos
teljesítmény arányos
egyéb ........ azonnal

Összesen:

22 294 643

1 209 310
18 288
5 418
19 965
2 468 738
3 043
5 161
5 683
2 262
22 473
1 918
4 786 112
179 925
60 186
172 549
68 018
119 686
2 255 404
664

37 207
310
32 738
3 975
366
2 480
4 559
163 466
10 659
12 854
7 711
4 702
1 573

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

22 294 643

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1207/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló
1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 4. pont a) alpontjában az „a NIIFI-hez” szövegrész helyébe a „Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökséghez” szöveg lép.
2. Hatályát veszti a Korm. határozat 4. pont b) alpontja.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1208/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (1. prioritás)”
és a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (3. prioritás)”
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (1. prioritás)” című és
b)
a „Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása (3. prioritás)” című,
		egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat [a továbbiakban együtt: projektek]
az 1. melléklet szerint,
2. elfogadja a projektek kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. pont szerinti megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – szükség esetén a jogalkotás vagy annak kezdeményezése útján –
tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a projektek megvalósítása során beszerzendő
eszközök a Magyar Állam tulajdonába kerüljenek, azok felett a Magyar Állam tulajdonosi jogait a Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.), illetve a Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) a következők szerint gyakorolja:
a)
az UD rendszerben és az elektronikus útdíjszedési és díjellenőrzési létesítményekhez létrejövő
vagyonelemek, ide értve az UD rendszerben kialakításra kerülő szoftver- és hardverelemek, valamint
az újonnan kialakítandó fixen telepített ellenőrző keresztmetszetek és azok eszközei feletti tulajdonosi
jogokat a NÚSZ Zrt. gyakorolja,
b)
a hatósági eljárásokhoz szükséges vagyonelemeket, ide értve az UD rendszer fix ellenőrző
keresztmetszeteinél beépítésre kerülő súlymérő eszközöket, a hatósági informatikai rendszer szoftver- és
hardverelemeit, valamint a közúti ellenőrzés végzéséhez közvetlenül kapcsolódó informatikai eszközöket
a NÚSZ Zrt. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére ingyenesen,
könyv szerinti értéken adja át azzal, hogy az átvételt követően ezen eszközök az NKH vagyonkezelésébe
kerülnek,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
5. egyetért azzal, hogy a NÚSZ Zrt. a közúti ellenőrzési tevékenységéhez szükséges adatokat – így különösen a jármű
azonosító adatokat, járműről készült képi felvételeket, tengelyterhelést, összsúlyt, adatfelvételezés helyét, idejét –
az NKH hatósági informatikai rendszere részére integrált módon, elektronikus úton biztosítsa,
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6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a projektek megvalósítása és
a 7. pontban foglaltak végrehajtása érdekében vizsgálja felül a közúti ellenőrzésre és ahhoz kapcsolódó bírságolásra,
az útvonal-engedélyezésre, a megfizetett túlsúlydíj közútkezelők és koncessziós társaságok között történő
megosztásának szabályaira, adatkezelésre és adatmegismerésre vonatkozó jogszabályi környezetet azzal, hogy
a beszedett túlsúlydíj a közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására, felújítására fordítandó, és gondoskodjon
a kapcsolódó előterjesztésnek a Kormány részére történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. április 30.
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a 4. pont
a) alpontjában meghatározott rendszerelemek fenntartásához és üzemeltetéséhez a fenntartási időszakban
szükséges forrásoknak a Magyarország központi költségvetése Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Útdíj
rendszerek működtetése jogcímcsoportja keretében történő biztosításáról,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 4. pont b) alpontjában meghatározott – az NKH vagyonkezelésébe
kerülő – rendszerelemek fenntartásával járó költségeket a fenntartási időszakban az NKH éves befizetési
kötelezettségének csökkentésével biztosítsa.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
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1. melléklet az 1208/2015. (IV. 9.) Korm. határozathoz
B

Projekt támogatása
(Ft)

Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó
ellenőrzéseket támogató hálózat
kialakítása (1. prioritás)

10 882 829 086

Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó
ellenőrzéseket támogató hálózat
kialakítása (3. prioritás)

4 147 166 945

C

D

E

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltétele

Projekt
támogatási
intenzitása (%)

100

100

A projekt keretében az ország 89 pontján telepítenek
a tehergépjárművek tengelysúly-mérésére alkalmas
rendszert, amely a járművek súlyát megállítás nélkül,
menet közben méri.
A projektjavaslat a Közlekedés Operatív Program
(a továbbiakban: KÖZOP) 1. és a KÖZOP 3. prioritási
tengelyéhez megbontva kapcsolódik. A KÖZOP
1. prioritási tengely terhére a transz-európai közlekedési
folyosón (TEN-T) elhelyezkedő mérési pontok kerülnek
finanszírozásra a szükséges informatikai háttérfejlesztések
mellett, a KÖZOP 3. prioritási tengelyének terhére pedig
a TEN-T folyosón kívül eső mérési pontok finanszírozhatók.

A projektjavaslat benyújtásáig
meg kell vizsgálni az építtetői
jogosultságot és a konzorciumi
tagok építtetőként való kijelölésének
szükségességét a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi. I. törvény alapján.
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A Kormány 1209/2015. (IV. 9.) Korm. határozata
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú („M0 autóút északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút
közötti szakasz előkészítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és a projekt 2014–2020 közötti
programozási időszakban felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
A Kormány
1. elfogadja a KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú, „M0 autóút északi szektor 11. sz. főút – 10. sz. főút
közötti szakasz előkészítése” című projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő nevesítését
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő és nyújtsa be a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság részére a projekt-előkészítés önálló támogathatósága jogszabályi feltételeinek
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben történő megteremtésére irányuló előterjesztést,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez az 1. melléklet szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. elrendeli a projekt megvalósításához szükséges vállalkozási szerződés 1. mellékletben meghatározott
kedvezményezett általi megkötését,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programmal összefüggő
tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a projekt keretében támogatott beruházás
2014–2020 közötti programozási időszakban folytatódó megvalósításához szükséges további 1 175 702 500 forint
támogatási igényt.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
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1. melléklet az 1209/2015. (IV. 9.) Korm. határozathoz

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

KÖZOP-1.5.0-09-112014-0017

M0 autóút északi szektor
11. sz. főút – 10. sz. főút
közötti szakasz előkészítése

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság

D

Támogatás
(Ft)

562 368 700

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt célja az M0 autóút északi
szektor 11. számú főút és 10. számú
főút közötti szakaszának előkészítése.
Az útszakasz 8,1 km 2x2 forgalmi sávos
beton pályaszerkezetű autóút, amelyből
összesen 5,2 km szakasz két zárt építési
módú, kétjáratú alagútban vezet.

A támogatási
szerződés
megkötésének
a feltétele a tervezői
szerződés megkötése.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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.

