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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete
a 2015/2016. tanév rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed
a)
fenntartóra való tekintet nélkül
aa)
az általános iskolákra,
ab)
a gimnáziumokra,
ac)
a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ac) pont alattiak együtt: középiskola],
ad)
a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)–ad) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban
az ab)–ad) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
ae)
az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af )
a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira,
ag)
a kollégiumokra,
ah)
a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt:
nevelési-oktatási intézmény],
b)
az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c)
a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, járási hivatalokra,
d)
az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire,
e)
a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
f)
a pedagógusokra,
g)
a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre,
h)
a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év
2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2015/2016. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1.
(kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp
nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és
szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.
(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
a)
középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2016. április 29.,
b)
a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2016. május 20.,
c)
a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2016. május 27.,
d)
szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész
számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2016. január 8.,
e)
a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató speciális szakiskolákban, és a HÍD II.
részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2016. június 3.
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(4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola
a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében
pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2016/2017. tanítási évben történő
feldolgozásáról.
(5) A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz
szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó
foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához
benyújtott kérelemben kezdeményezheti.
(6) A 2015–2016. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás
keretében részt vevő tanulók a 2015/2016. tanévre 2015. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.
3. §

(1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és
utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.
(2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken
– a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, február első hetében is
megkezdhető (keresztféléves oktatásszervezés). A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg
a 2. § (3) bekezdésének figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfeleljen.
(3) A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben
az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell
megküldeni.
(4) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten
el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi
értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi
tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok
4. §		
A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai
célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról
a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
5. §

(1) Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22.
(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).
(2) A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23.
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).
(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező
napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon
tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
(5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek,
továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén –
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
(7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében –
a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
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4. A vizsgák rendje
6. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell
megtartani.
(2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját
az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás
lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. tanévben
7. §		
A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek
8. §

(1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket
pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor
építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai
diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.
(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó
felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről
2015. november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése
9. §

(1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. §
(6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni
a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi
tanulóra kiterjedően.
(2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt
az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat
az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén
bonyolítják le.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2016. május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet
az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás – a művészeti és
a testnevelés órák kivételével – számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények a Hivatal részére 2015. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(4) A Hivatal 2017. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi
az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket
a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi
a minisztériumnak, amely azt 2017. április 28-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.
(5) A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal
2016. június 1-jére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret
(a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú
mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett
általános iskolák a Hivatal részére 2015. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
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(6) A miniszteri rendelet 136. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a Hivatal
2016. június 1-jére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú
mellékletében meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett
középiskolák a Hivatal részére 2015. november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik
és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni
a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló
mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2016. május 18-án végzik el a Hivatal által
az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti
az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését
az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett
nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2015. november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és
intézményi adatait 2016. június 15-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.
(8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá
az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2015. október 9-ig felmérik
azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján
az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja
az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.
Az igazgatók 2015. október 22-ig – a Hivatal által meghatározott módon – jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók
létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2015. december
4-ig kell elvégezniük.
(9) Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni
kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán,
valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók
esetében 2016. január 6. és 2016. június 1. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelésioktatási intézmények 2016. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe
(NETFIT®).
10. §

(1) Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni
a)
2015. november 1. és 2015. december 15. között az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói
fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és a lemorzsolódás
megelőzésének szempontjaira, valamint
b)
2016. január 6. és 2016. április 30. között a középfokú iskolák Nkt. 81. §-ában foglalt értesítési
kötelezettségének teljesítését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket a Hivatal folytatja le. Az a) pontban szereplő ellenőrzésről készített jelentést
a Hivatal 2016. március 31-ig, a b) pont szerinti ellenőrzésről készült jelentést 2016. június 30-ig küldi meg
az oktatásért felelős miniszter részére.

8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
11. §		
A 2013/2014. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–11. §, valamint az 1–4. melléklet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. §

(1) A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap)
„e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató speciális szakiskolákban és a HÍD II.
részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2015. június 5.”.
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(2) A Rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2014–2015. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás
keretében részt vevő tanulók a 2014/2015. tanévre a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.)
EMMI rendelet hatálybalépését követő három napon belül iratkozhatnak be.”
14. §		
A Rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
15. §		
Ez a rendelet 2017. június 1-jén hatályát veszti.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez
I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A 2015. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák

1.
2.
3.
4.

A
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga
nemzetiségi nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom

B
Középszintű írásbeli érettségi vizsga
nemzetiségi nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, magyar mint
idegen nyelv
rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő
tárgyak

5.

egészségügyi alapismeretek, elektronikai
alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti
alapismeretek, informatikai alapismeretek,
kereskedelmi és marketing alapismeretek,
környezetvédelmi- vízgazdálkodási
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek
(elméleti gazdaságtan), közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan),
közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési
alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),
mezőgazdasági alapismeretek, oktatási
alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek
matematika
matematika

6.

földrajz

földrajz

7.

történelem

történelem

8.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

9.

angol nyelv

angol nyelv

10.

-

filozófia

11.

informatika

informatika

12.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem
szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem
szereplő nyelvek

13.

német nyelv

német nyelv

14.

belügyi rendészeti ismeretek

15.

olasz nyelv

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma,
belügyi rendészeti ismeretek
olasz nyelv

16.
17.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek
spanyol nyelv

kémia, katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia
spanyol nyelv

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

19.

francia nyelv

francia nyelv

20.

fizika

fizika, ének-zene, művészettörténet

C
Időpont
2015. október 9., 8.00
2015. október 12.,
8.00
2015. október 12.,
14.00

2015. október 13.,
8.00
2015. október 13.,
14.00
2015. október 14.,
8.00
2015. október 14.,
14.00
2015. október 15.,
8.00
2015. október 15.,
14.00
2015. október 16.,
8.00
2015. október 16.,
14.00
2015. október 19.,
8.00
2015. október 19.,
14.00
2015. október 20.,
8.00
2015. október 20.,
14.00
2015. október 21.,
8.00
2015. október 21.,
14.00
2015. október 22.,
8.00
2015. október 22.,
14.00
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2. A 2015. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák

1.
2.
3.

A
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
szóbeli vizsgák
-

B
Középszintű szóbeli érettségi vizsga
szóbeli vizsgák

C
Időpont
2015. november 5-9.
2015. november
16-20.

3. A 2016. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

1.
2.

A
Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga
magyar nyelv és irodalom

3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.

matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
nemzetiségi nyelv és irodalom
informatika
latin nyelv, héber nyelv
biológia
társadalomismeret
belügyi rendészeti ismeretek

14.
15.
16.
17.
18.

kémia
földrajz
fizika
egészségügyi alapismeretek, elektronikai
alapismeretek, építészeti és építési
alapismeretek, faipari alapismeretek,
gépészeti alapismeretek, informatikai
alapismeretek, kereskedelmi és marketing
alapismeretek, környezetvédelmivízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (elméleti gazdaságtan),
közgazdasági alapismeretek (üzleti
gazdaságtan), közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési
alapismeretek (közlekedésüzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek,
oktatási alapismeretek, vendéglátásidegenforgalom alapismeretek
francia nyelv
spanyol nyelv
olasz nyelv

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem
szereplő nyelvek
gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

B
Középszintű érettségi írásbeli vizsga
magyar nyelv és irodalom, magyar mint
idegen nyelv
matematika
történelem
angol nyelv
német nyelv
nemzetiségi nyelv és irodalom
latin nyelv, héber nyelv
biológia
informatika
ének-zene, művészettörténet, belügyi
rendészeti ismeretek
kémia
földrajz
fizika
rajz és vizuális kultúra
szakmai előkészítő tárgyak

C
Időpont
2016. május 2., 8.00
2016. május 3., 8.00
2016. május 4., 8.00
2016. május 5., 8.00
2016. május 6., 8.00
2016. május 9., 8.00
2016. május 10., 8.00
2016. május 10., 14.00
2016. május 11., 8.00
2016. május 11., 14.00
2016. május 12., 8.00
2016. május 12., 14.00
2016. május 13., 8.00
2016. május 13., 14.00
2016. május 17., 8.00
2016. május 17., 14.00
2016. május 18., 8.00

francia nyelv
filozófia
spanyol nyelv
olasz nyelv
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem
szereplő nyelvek

2016. május 19., 8.00
2016. május 19., 14.00
2016. május 20., 8.00
2016. május 23., 8.00
2016. május 23., 14.00
2016. május 24, 8.00

katonai alapismeretek, természettudomány,
pszichológia

2016. május 24., 14.00

4. A 2016. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1.
2.
3.

A
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga
szóbeli vizsgák
-

B
Középszintű szóbeli érettségi vizsga
szóbeli vizsgák

C
Időpont
2016. június 2-9.
2016. június 13-24.
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II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2-4. és a 6. pontban
meghatározottak kivételével – az alábbi időben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2015. október 5-6-7-8-9. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2015. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2016. február 1-2-3-4-5. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2016. február-március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2016. május 9-10-11-12-13. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2016. május-június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2016. május-június
2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések
szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2016. június 8.
3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákban, iskolai rendszerű szakképzésben
oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
a) írásbeli: 2015. szeptember 25. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2015. október 7-8-9 .
b) írásbeli: 2016. január 4. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2016. január 11-15.
c) írásbeli: 2016. május 25. 9.00
szóbeli és gyakorlati: 2016. június 8- 24.
4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények
vizsgarendjét.
5. Az egyes Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek
átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2016.
május 26-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is
tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem
teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének
szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a
szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.
7. A speciális szakiskolákban és a HÍD II. programok keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli
vizsgatevékenységeinek időpontja 2016. június 15., a további vizsgatevékenységeket 2016. június 30-ig kell
megszervezni.
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2. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezése a 2015/2016. tanévben

1.
2.

A
Határidők
2015. 09. 11.

3.

2015. 09. 30.

4.

2015. 10. 20.

5.

2015. 10. 20.

6.

2015. 11. 13.

7.

2015. 12. 08.

8.
9.

2015. 12. 10.
2015. 12. 11.

10.

2016. 01. 15.

11.
12.

2016. 01. 16.
2016. 01. 16.,
10.00
2016. 01. 16.,
10.00
2016. 01. 21.,
14.00

13.
14.

15.

2016. 01. 22.

16.

2016. 02. 04.

17.

2016. 02. 04.

18.

2016. 02. 12.

19.
20.

23.

2016. 02. 15.
2016. 02. 1603. 04.
2016. 03. 09.
2016. 03. 1617.
2016. 03. 18.

24.

2016. 03. 23.

25.

2016. 03. 30.

26.

2016. 04. 05.

21.
22.

B
Feladatok
A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programjába, az Arany János
Kollégiumi Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő
jelentkezésről.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák
tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a
Felvételi Központnak.
A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak - felvételi tájékoztatóban kell
nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a
köznevelés információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező középiskolák jegyzékét.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása
esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak
- a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra
jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.
Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkezőkkel.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a
programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által meghatározott módon
értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott
pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános
iskolákat.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói
adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba
történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a
tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap
második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramokat a következő
tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános
iskolákat.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
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27.
28.

2016. 04. 08.
2016. 04. 19.

29.

2016. 04. 26.

30.

32.

2016. 05. 0213.
2016. 05. 0208. 31.
2016. 05. 13.

33.
34.

2016. 06. 01.
2016. 06. 17.

35.

2016. 06. 2224.
2016. 07. 2608.12.
2016. 08.0131.
2016. 08. 31.

31.

36.
37.
38.
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A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Felvételi Központnak.
A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2016. 05. 13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ
részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. vagy
Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi
tankötelezettségének teljesítése érdekében.
Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az iskola igazgatója által
meghatározott időben.
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába.
Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra.
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3. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

A
B
C
D
I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Dráma
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Horvát nyelv és irodalom
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Latin nyelv
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Rajz és vizuális kultúra
Román nyelv és irodalom
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
Történelem
II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek
Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók
számára
Nemzetiségi roma/cigány népismeret
Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi horvát népismeret
Görög nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi német népismeret
Román nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi román népismeret
Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi szerb népismeret
Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi szlovák népismeret
Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom
Nemzetiségi szlovén népismeret
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Művészeti tanulmányi versenyek
Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére
XIII. Országos Klarinétverseny
XIII. Országos Oboa- és Fagottverseny
XIV. Országos Zongoraverseny
XII. Országos Kürtverseny
IX. Országos Czidra László Furulyaverseny
XI. Országos Orgonaverseny
XIII. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny
X. Országos „Bartók Béla” Hegedű-duó Verseny
V. Országos Fotó és Filmverseny
VI. Országos Grafikai Verseny
V. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny
VI. Országos Néptáncverseny (Csoportos)
A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére
XII. Országos Kürtverseny
XII. Országos Harsona- és Tubaverseny
IX. Országos Énekkari Verseny
X. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére
XII. Országos Orgonaverseny
XIV. Országos Richter János Klarinétverseny és VI.
Országos Szaxofonverseny
VIII. Országos Gitárverseny
III. Országos Jazz-zenei Verseny
XII. Országos Trombitaverseny
XII. Országos Ütőhangszeres Verseny
VII. Országos Néptáncverseny (szólótánc)
XXV. Országos Rajzverseny
I. Országos Festészeti Verseny
XIX. Országos Mintázás Verseny
III. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei
Hallássérült tanulók XXX. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák
tanulóinak XLI. országos komplex tanulmányi versenye
XXXII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott
tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára
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4. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A
B
A 2013/2014. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói
képességszint-határok
A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb
képességszintbe kell sorolni.)
Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
1. alatti szint: 1168-ig
1. szint: 1168-1304
2. szint: 1304-1440
3. szint: 1440-1576
4. szint: 1576-1712
5. szint: 1712-1848
6. szint: 1848-1984
7. szint: 1984-től.
Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)
1. alatti szint: 1071-ig
1. szint: 1071-1211
2. szint: 1211-1351
3. szint: 1351-1491
4. szint: 1491-1631
5. szint: 1631-1771
6. szint: 1771-1911
7. szint: 1911-től.

5. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez
A Rendelet 1. melléklet II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A két évfolyamos részszakképesítéseket folytató speciális szakiskolákban és a HÍD II. programok keretében
megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2015. június 17., a további
vizsgatevékenységeket 2015. június 30-ig kell megszervezni.”
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Az emberi erőforrások minisztere 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelete
egyes előadó-művészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdés a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása
1. §		
Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Tao. 24/A. § (18) bekezdése szerinti igazolás kiállításáért a kérelmezőnek az első fokú eljárásban 15 000 forint,
a másodfokú eljárásban 16 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.”
2. §		
Az R1. 3. § (2) bekezdésében a „4. § 38. pontja” szövegrész helyébe a „(a továbbiakban: Tao.) 22. § (4) bekezdése”
szöveg lép.

2. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek
működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló
14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosítása
3. §		
Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos
hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:
R2.) 16. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A minisztériumnak fizetett kiegészítő támogatást a miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett,
10032000-01220328-50000885 számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla – NKAI (művészeti és működési előirányzatok)
elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással kell megfizetni.
A kiegészítő támogatás megfizetése során az átutalás közlemény rovatában vagy a fizetési számlára történő
készpénzátutalási megbízás befizető azonosító rovatában az „előadó-művészeti szervezet támogatásához
kapcsolódóan fizetett kiegészítő támogatás” megjelölést, továbbá a kérelmező, valamint a támogatott szervezet
nevét is fel kell tüntetni.”
4. §		
Az R2. a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. Az adófelajánláshoz szükséges igazolás
16/A. § (1) Az előadó-művészeti szervezet támogatója és a támogatott előadó-művészeti szervezet a Tao. 24/A. §
(18) bekezdése szerinti együttes kérelmét a 9. melléklet szerinti, az igazolás módosítása vagy visszavonása iránti
kérelmét a 10. melléklet szerinti adattartalommal terjeszti elő a kijelölt szerv részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem legkorábban a tárgyév február 15-étől terjeszthető elő a kijelölt szerv részére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes
közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendelet szerinti
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki bizonylat másolati példányát.
(4) A kijelölt szerv által kiállított igazolás a Tao. 24/A. § (18) bekezdésében foglalt adatok mellett tartalmazza:
a) az előadó-művészeti szervezet támogatójának megnevezését, székhelyét és adószámát,
b) az előadó-művészeti szervezet székhelyét és nyilvántartási számát,
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c) az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben tartott előadásaiból (ideértve
a hangversenyeket is) származó jegybevétele 80 százalékának megfelelő összeget,
d) a felajánlott támogatási összeg alapját képező jegybevétel évét, valamint
e) az igazolás felhasználhatóságának időszakát.
(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás módosításáról, visszavonásáról a kijelölt szerv az állami adóhatóságot a döntés
megküldésével közvetlenül értesíti.”
5. §		
Az R2. a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

„6/B. A jegybevételről szóló adatszolgáltatás
16/B. § (1) Az előadó-művészeti szervezet a tárgyévet követő év január 31-éig adatot szolgáltat a kijelölt szerv
részére
a) a „TESZOR 90.01 Előadó-művészet” alá tartozó tevékenységek és
b) a „TESZOR 93.2. Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” közül a bábszínházi előadás
általános forgalmi adóval csökkentett, megelőző évi tényleges jegy- és bérletbevételéről.
(2) Az előadó-művészeti szervezet külföldi előadásai, hangversenyei közül kizárólag az EGT-tagállamokban tartott,
a szerződő fél által kiállított igazolásban szereplő jegybevételről kell adatot szolgáltatni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatáshoz csatolni kell:
a) a jegybevétel könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítését bizonyító főkönyvi kivonatot, valamint
a jegybevétel elemeit tartalmazó főkönyvi kartonok tételes forgalmát,
b) a jegyet értékesítő szervezettel kötött szerződést és a jegyet értékesítő szervezet által hitelesített,
az előadó-művészeti szervezet nevét, székhelyét, az előadás címét, szerzőjét, helyszínét és időpontját, a fizető
nézőszámot, a teljes, valamint az átengedett jegybevétel összegét tartalmazó jegybevétel-igazolás másolatát
előadásonként,
c) gazdasági társaság esetén a tárgyévi előadások, hangversenyek jegybevételének előadás, hangverseny időpontja
szerinti analitikáját, valamint
d) alapítvány és egyesület esetén a számviteli rendjüknek megfelelő, az előadások, hangversenyek jegybevételének
az előadás, hangverseny időpontja szerinti analitikáját.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a könyvviteli nyilvántartásokban bekövetkezett változás esetén,
legkésőbb a tárgyév május 20. napjáig módosítható a (3) bekezdésben foglalt mellékleteknek a kijelölt szerv részére
történő egyidejű megküldésével.
(5) Az az előadó-művészeti szervezet, amelyet a kijelölt szerv a tárgyévtől szerepeltet a hatósági
nyilvántartásában, az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének – a (4) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a nyilvántartásba vételi határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül tehet
eleget.
(6) A kijelölt szerv az adatszolgáltatás teljesítéséről, az adatszolgáltatás ellenőrzése alapján a tárgyévet megelőző év
jegybevételéről, a tárgyévben befogadható Tao-támogatás összegéről az adatszolgáltatás ellenőrzésének lezárását
követő 15 napon belül írásban tájékoztatja az előadó-művészeti szervezetet.
(7) A kijelölt szerv a 16. § szerinti támogatási igazolással, valamint a 16/A. § szerinti igazolással összefüggésben
birtokába került okiratokat és egyéb dokumentumokat a támogatási igazolás és igazolás kiállításának évét követő
10 évig őrzi meg.”
6. §		
Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kijelölt szerv az előadó-művészeti szervezet támogatását követő 5 éven belül hatósági ellenőrzést folytat
le, amelynek során vizsgálja a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló dokumentumok meglétét és helytállóságát,
továbbá a társaságiadó-kedvezmény, illetve jóváírás igénybevételének alapjául szolgáló, a Tao.-ban meghatározott
jegybevételt, valamint a Tao. 22. § (4) bekezdése szerint kapott támogatás, kiegészítő támogatás és a Tao. 24/A. §-a
szerint kapott adófelajánlás rendeltetésszerű felhasználását.”
7. §		
Az R2. az 1. melléklet szerinti 9. és 10. melléklettel egészül ki.
8. §		
Hatályát veszti az R2. 16. § (5)–(6) és (8)–(9) bekezdése.
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3. Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól
szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet módosítása
9. §		
Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és beszámolási szabályairól szóló 34/2013.
(V. 14.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az előadó-művészeti tevékenységhez kapott, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
(a továbbiakban: Tao.) 22. § (4) bekezdése szerinti társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító
támogatásban, valamint az ahhoz kapcsolódóan megfizetett kiegészítő támogatásban, továbbá a Tao. 24/A. §-a
szerinti adófelajánlásban (a továbbiakban a támogatás, a kiegészítő támogatás és az adófelajánlás együtt:
Tao. támogatás) részesülő előadó-művészeti szervezet a Tao. támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról
a 3. mellékletben meghatározottak alapján számol el a kijelölt szervnek. Ha a Támogatott támogatásban és Tao.
támogatásban is részesült, a beszámolót a Fenntartó nyújtja be.”
10. §		
Az R3. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A Tao. támogatás felhasználása során kizárólag a támogatás időtartama (tárgyév) alatt, az Emtv.-ben
meghatározott támogatási célok megvalósítása során felmerült költségek számolhatók el.
(2) A Tao. támogatás esetén tárgyévnek a Tao. támogatás pénzügyi jóváírásának éve tekintendő.
(3) A Tao. támogatás felhasználása során nem számolhatók el a 3. § (3) bekezdése szerinti költségek, továbbá
a közvetítő szervezet szolgáltatásának ellenértéke.
(4) A támogatott előadó-művészeti szervezet köteles a Tao. támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész
nyilvántartást vezetni és azt a felhasználást követő tíz évig megőrizni.”
11. §		
Az R3. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A Támogatott a tárgyévet követő év június 30-áig fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált
Tao. támogatást köteles a kijelölt szerv által kiadott, beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról szóló határozat
jogerő emelkedésétől számított 30 napon belül a miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett
10032000-01220328-50000885 számú, Fejezeti kezelésű EFK alszámla – NKAI (művészeti és működési előirányzatok)
elnevezésű számlájára átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzátutalási megbízással megfizetni,
valamint az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot vagy annak hiteles másolatát a kijelölt szerv részére
megküldeni.”
12. §

(1) Az R3. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az R3. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
3. § (4) bekezdése,
b)
4. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a 4. § (3) bekezdésében a „valamint a Tao. támogatás” szövegrész.

4. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(3) A 12. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez
   „
9. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki!
A kérelem érkezésének napja:
A kérelem iktatószáma:
Ügyintéző neve:
KÉRELEM
a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódó igazolás kiállítása iránt
A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott)
által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím: NKA
Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest. Pf. 82)
I. A Támogató szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Cégjegyzékszáma vagy kamarai
nyilvántartási száma:
4. Adószáma:
5. A kapcsolattartó neve,
telefonszáma és elektronikus
levelezési címe:
6. Levelezési címe (Az igazolás
postázási címe)
II. A Támogatott szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Hatósági nyilvántartási száma
(ESZ száma):
4. A kapcsolattartó neve,
telefonszáma és elektronikus
levelezési címe:
5. Levelezési címe (Az igazolás
postázási címe)
III. Egyéb adatok
1. A felajánlás alapját képező
jegybevétel éve a Támogatott
szervezet szempontjából:
2. A felajánlás összege, számmal és
betűvel kiírva:
3. A felajánláshoz kapcsolódó eljárás
típusa (A megfelelő típus betűjelét
szíveskedjék bekarikázni!):

a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítése
b) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás
c) társaságiadó-bevallás

4. A felajánláshoz kapcsolódó
adóbevallás (éve) időszaka:

………… év …………………… hó ……… napjától
………… év …………………… hó ……… napjáig
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Dátum: ………………………
A Támogató szervezet képviselőjének
cégszerű aláírása

A Támogatott szervezet képviselőjének
cégszerű aláírása

Melléklet: Az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet szerint meghatározott igazgatási szolgáltatási díj
megfizetését igazoló banki bizonylat másolati példánya

10. melléklet a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelethez
Figyelem! Ezt a részt az NKA Igazgatósága tölti ki!
A módosító kérelem érkezésének napja:
A módosító kérelem iktatószáma:
Ügyintéző neve:
KÉRELEM
a Tao. tv. 24/A. §-a szerinti adófelajánláshoz kapcsolódóan kiállított
IGAZOLÁS MÓDOSÍTÁSA vagy VISSZAVONÁSA iránt
A kérelem az adózó (Támogató) és a felajánlás igénybevételére jogosult előadó-művészeti szervezet (Támogatott)
által együttesen nyújtható be tárgyév február 15-étől a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához (levelezési cím: NKA
Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda, 1388 Budapest. Pf. 82)
I. A Támogató szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Cégjegyzékszáma vagy kamarai
nyilvántartási száma:
4. Adószáma:
5. A kapcsolattartó neve,
telefonszáma és elektronikus
levelezési címe:
6. Levelezési cím (Az igazolás
postázási címe)
II. A Támogatott szervezet adatai
1. Elnevezése:
2. Székhelye:
3. Hatósági nyilvántartási száma
(ESZ száma):
4. A kapcsolattartó neve,
telefonszáma és elektronikus
levelezési címe:
6. Levelezési cím (Az igazolás
postázási címe)
III. Egyéb adatok
1. A felajánlás alapját képező
jegybevétel éve a Támogatott
szervezet szempontjából:
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2. A módosítani/visszavonni
kérelmezett (korábbi) felajánlás
összege, számmal és betűvel kiírva:
3. A felajánlás módosított összege,
számmal és betűvel kiírva (igazolás
visszavonása iránti kérelem esetén: 0):
4. Módosítani kérelmezett igazolás
iktatószáma (NKA Igazgatósága által
kiadott, felajánláshoz kapcsolódó
igazolás iktatószáma):
5. Visszavonni kérelmezett igazolás
iktatószáma (NKA Igazgatóság által
kiadott, felajánláshoz kapcsolódó
igazolás iktatószáma):
6. A kapcsolódó eljárás típusa
(A megfelelő típus betűjelét
szíveskedjék bekarikázni!):

a) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó igazolás
módosítása
b) adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó igazolás
visszavonása
c) adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevalláshoz kapcsolódó
igazolás visszavonása
d) társasági adóbevalláshoz kapcsolódó igazolás visszavonása

7. A felajánláshoz kapcsolódó
adóbevallás (éve) időszaka:

………… év …………………… hó ……… napjától
………… év …………………… hó ……… napjáig

Dátum: ………………………
A Támogató szervezet képviselőjének
cégszerű aláírása

A Támogatott szervezet képviselőjének
cégszerű aláírása
”
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2. melléklet a 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez
„2. melléklet a 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelethez

A központi költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámolóhoz szükséges pénzügyi
számszaki adatok
I. Nemzeti vagy kiemelt minősítésű, költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezet elszámolása
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

Kiadások/bevételek tárgyév december 31-ig

I–II–III. Kiadások
I.

Előadó-művészeti tevékenységhez, produkció/ előadás/ koncert
létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, bérköltségek
között elszámolt munkabérek, megbízási díjak

I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó munkabérek,
megbízási díjak után fizetendő járulékok

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, személyes
teljesítéshez kötött, dologi kiadások között elszámolt megbízási
és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

II.

Üzemeltetéshez (központi gazdasági és műszaki irányítás)
kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó bérköltségek között
elszámolt munkabérek, megbízási díjak

II/2.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó munkabérek,
megbízási díjak után fizetendő járulékok

II/3.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó, személyes teljesítéshez
kötött, dologi kiadások között elszámolt megbízási és vállalkozási
díjak

II/4.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

III.

Kiadások mindösszesen (I+II)
IV. Bevételek

IV.

Központi költségvetési támogatás (1+2)

IV/1.

Művészeti támogatás

IV/2.

Működési támogatás
V. Egyéb tájékoztató adatok

V/1.

Tárgyévi önkormányzati támogatás (állami támogatás nélkül)

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadó-művészeti szervezet
könyvelésében megtalálhatóak.
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet

..........................................................
Fenntartó
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II. Nemzeti vagy kiemelt minősítésű, gazdasági társaságként vagy civil szervezetként működő előadó-művészeti
szervezet elszámolása
Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

Kiadások/bevételek tárgyév december 31-ig

I–II–III. Kiadások
I.

Előadó-művészeti tevékenységhez, produkció/ előadás/koncert
létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó kiadások összesen
(1+2+3+4)

I/1.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb
kifizetések (munkabérek, megbízási díjak)

I/2.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű
ráfordítások között elszámolt bérjárulékok (munkabérek,
megbízási díjak, személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő
járulékok)

I/3.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó, személyes
teljesítéshez kötött, anyagjellegű ráfordítások között elszámolt
megbízási és vállalkozási díjak

I/4.

Előadó-művészeti tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

II.

Üzemeltetéshez (központi gazdasági és műszaki irányítás)
kapcsolódó kiadások összesen (1+2+3+4)

II/1.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások
között elszámolt bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések
(munkabérek, megbízási díjak)

II/2.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó, bérjellegű ráfordítások
között elszámolt bérjárulékok (munkabérek, megbízási díjak,
személyi jellegű egyéb kifizetések után fizetendő járulékok)

II/3.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó személyes teljesítéshez
kötött, anyagjellegű ráfordítások között elszámolt megbízási és
vállalkozási díjak

II/4.

Üzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadások

III.

Kiadások mindösszesen (I+II)
IV. Bevételek

IV.

Központi költségvetési támogatás (1+2)

IV/1.

Művészeti támogatás

IV/2.

Működési támogatás
V. Egyéb tájékoztató adatok

V/1.

Tárgyévi önkormányzati támogatás (állami támogatás nélkül)

V/2.

Tárgyévi saját bevétel

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatokhoz kapcsolódó bizonylatok az előadó-művészeti szervezet
könyvelésében megtalálhatóak.
..................................................................
Előadó-művészeti szervezet

..........................................................
Fenntartó”
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3. melléklet a 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelethez
1. Az R3. 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő IV/4. ponttal egészül ki:
[Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Tárgyév december 31-ig ki nem

Tárgyév december 31-ig felhasznált
Megnevezés

támogatás (ténylegesen kifizetett

fizetett, tárgyévet követő év

kiadások/költségek)

június 30-ig felhasznált támogatás

Összesen]

(IV. Bevételek)
„
IV/4.

Az előadó-művészeti
tevékenységhez a Tao. tv.
24/A. §-a alapján
tárgyévben kapott,
a támogatót jóváírásra
jogosító adófelajánlás
összege
”
2. Az R3. 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő IV/4. ponttal egészül ki:
[Pénzügyi elszámolás
Adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Tárgyév december 31-ig ki nem

Tárgyév december 31-ig felhasznált
Megnevezés

támogatás (ténylegesen kifizetett

fizetett, tárgyévet követő év

kiadások/költségek)

június 30-ig felhasznált támogatás

Összesen]

(IV. Bevételek)
„
IV/4.

Az előadó-művészeti
tevékenységhez a Tao. tv.
24/A. §-a alapján
tárgyévben kapott,
a támogatót jóváírásra
jogosító adófelajánlás
összege
”
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A földművelésügyi miniszter 28/2015. (V. 28.) FM rendelete
a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, valamint
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f ) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet, valamint
a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosításáról szóló
28/2015. (V. 28.) FM rendelettel (a továbbiakban: MódR2.) megállapított 38. melléklet rendelkezéseinek meg nem
felelő csomagolóeszközök és címkék a MódR2. hatálybalépését követő negyedik hónap első napjáig használhatóak
fel és az ilyen jelöléssel ellátott termékek minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig hozhatók
forgalomba.”
(2) Az R. 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A MódR2.-vel megállapított 10. melléklet A rész II. fejezet 4. pontnak meg nem felelő, 2015. június 24-ét
megelőzően forgalomba hozott élelmiszerek minőségmegőrzési idejük lejártáig tarthatók forgalomban.”

2. §

(1) Az R. 3. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„11. a Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről, és az ezt módosító 2014/63/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv;”
(2) Az R. 3. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„12. a Tanács 2001/112/EK irányelve (2001. december 20.) a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra
szánt termékekről, és az ezt módosító 2009/106/EK bizottsági irányelv, 2012/12/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv, valamint 1040/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet;”

3. §		
Az R. 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R. 11. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
5. §		
Az R. 38. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet
módosítása
6. §		
A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet 2. § (2) bekezdésében
a „május 31-ig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése, a 3. §, a 8. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 1. melléklet 2015. június
24-én lép hatályba.
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8. §

(1) Ez a rendelet
a)
a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/63/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint
b)
a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló 2001/112/EK tanácsi
irányelvnek az I. melléklet műszaki haladáshoz való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló,
2014. július 25-i 1040/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (1) bekezdésének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 28/2015. (V. 28.) FM rendelethez
1. Az R. 10. melléklet A rész II. fejezet 4. pontja helyébe a következő pont lép; egyidejűleg a II. fejezet a következő
5. ponttal egészül ki:
„4. A címkén fel kell tüntetni a méz eredetét, a származási ország(ok) nevének megjelölésével. Különböző
országokból származó mézek keverésekor a felsorolás a következőkkel helyettesíthető:
4.1. EU-országokból származó mézkeverék,
4.2. EU-n kívüli országokból származó mézkeverék,
4.3. EU-országokból és EU-n kívüli országokból származó mézkeverék.
5. A virágpor, mint a méz természetes alkotóeleme, az ezen előírás B részében meghatározott termékek esetében
nem tekinthető a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi
irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és
a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október
25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés f ) pontja szerinti összetevőnek.”
2. Az R. 10. melléklet C rész harmadik bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:
„A B rész 2. b) viii. pontjában foglalt kivétellel sem a virágport, sem a méz egyéb alkotóelemét nem lehet kivonni
a mézből, kivéve, ha ez az idegen szerves vagy szervetlen anyag eltávolításakor elkerülhetetlen.”

2. melléklet a 28/2015. (V. 28.) FM rendelethez
1. Az R. 11. melléklet A rész II. fejezet 3. pontjában a „2. pont c) alpontjában” szövegrész helyébe a „2.2. pontjában”
szöveg lép.
2. Az R. 11. melléklet B rész II. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Engedélyezett összetevők
2.1. Az I. fejezetben felsorolt termékekhez kizárólag a következő összetevők adhatók hozzá:
2.1.1. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló,
2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben engedélyezett vitaminok és ásványi
anyagok.
2.1.2. Az 1333/2008/EK rendeletben engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok.
2.2. A 2.1. pontban felsoroltakon felül egyes termékekhez a következő összetevők adhatók hozzá:
2.2.1. A gyümölcslevek, sűrítményből készült gyümölcslevek és sűrített gyümölcslevek esetében engedélyezett
összetevők: visszaadagolt aroma, gyümölcspép és rostok.
2.2.2. Kizárólag a szőlőlé esetében: visszaadagolt borkősav.
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2.2.3. Gyümölcsnektárok esetében: visszaadagolt aroma, gyümölcspép és rostok, cukor, illetve méz a végtermék
teljes tömegének 20%-áig, illetve édesítőszerek.
Azon állítás, mely szerint a gyümölcsnektár nem tartalmaz hozzáadott cukrot, valamint a fogyasztó számára
vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás kizárólag akkor tüntethető fel, ha a termék nem tartalmaz
hozzáadott mono- vagy diszacharidokat vagy egyéb, az édesítő hatása miatt használt élelmiszert, ideértve
az 1333/2006/EK rendeletben meghatározott édesítőszereket is. Amennyiben a gyümölcsnektár természetes
módon tartalmaz cukrokat, a címkén a következő állításnak is szerepelnie kell: „természetes módon előforduló
cukrokat tartalmaz”.
2.2.4. A D rész 1. pontjában, 2. pontjának 2.1. alpontjában, 3. pontjában, 5. pontjának 5.2. alpontjában és
8. pontjában említett termékek esetében: cukor, illetve méz.
2.2.5. Az I. fejezet 1–5. pontjában meghatározott termékek esetében a savas íz szabályozása érdekében literenként
3 gramm, vízmentes citromsavban kifejezett citromlé, zöldcitromlé, sűrített citromlé, illetve sűrített zöldcitromlé.
2.2.6. Paradicsomlé és a sűrítményből készült paradicsomlé esetében: só, fűszerek és aromás fűszernövények.”
3. Az R. 11. melléklet B rész II. fejezet 3. pontja a következő m) alponttal egészül ki:
(Engedélyezett eljárások és anyagok:
Az I. fejezetben felsorolt termékek esetében kizárólag a következő eljárások alkalmazhatók és e termékekhez kizárólag
a következő anyagok adhatók hozzá:)
„m) búzából, borsóból, burgonyából származó, a gyümölcslé derítésére alkalmas növényi eredetű fehérjék.”

3. melléklet a 28/2015. (V. 28.) FM rendelethez
„38. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/14-1 számú előírása a halászati- és akvakultúra-termékek tudományos
nevéről és kereskedelmi megnevezéséről
1. A halászati- és akvakultúra-termékek jelölésén a fajok tudományos neve és kereskedelmi megnevezése
a)
az 1379/2013/EU rendelet 35. cikk (1) bekezdése alapján, valamint
b)
ahol jogszabály alapján a jelölésnek ezt tartalmaznia kell,
a 2. pontban foglaltak szerint tüntethető fel.
2. A halászati- és akvakultúra-termékek tudományos neve és kereskedelmi megnevezése:
2.1. Édesvízi fajok
A. Sorszám

B. Tudományos név

C. Kereskedelmi megnevezés (faj neve)

D. Megengedett további
kereskedelmi megnevezés

1.

Blicca bjoerkna

karikakeszeg

keszeg

2.

Vimba vimba

szilvaorrú keszeg

keszeg

3.

Abramis ballerus

laposkeszeg

keszeg

4.

Abramis brama

dévérkeszeg

keszeg, dévér

5.

Abramis sapa

bagolykeszeg

keszeg

6.

Acipenser baerii1

szibériai tok

lénai tok

7.

Acipenser gueldenstaedtii

vágótok

8.

Acipenser nudiventris2

simatok

9.

Acipenser ruthenus

kecsege

10.

Acipenser stellatus

sőregtok

11.

Ameiurus melas

fekete törpeharcsa

12.

Ameiurus nebulosus

törpeharcsa

13.

Anguilla anguilla

angolna

14.

Aspius aspius

balin

2

1

2

ragadozó őn
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15.

Barbus barbus

márna

16.

Carassius carassius

kárász

17.

Carassius gibelio

ezüstkárász

18.

Chondrostoma nasus

paduc

19.

Clarias batrachus

békaharcsa

20.

Clarias gariepinus

afrikai harcsa

21.

Ctenopharyngodon idella

amur

22.

Cyprinus carpio

ponty

23.

Esox lucius

csuka

24.

Huso huso2

viza

25.

Hypophthalmichthys molitrix

fehér busa

busa

26.

Hypophthalmichthys nobilis

pettyes busa

busa

27.

Ictalurus punctatus

pettyes harcsa

28.

Ictalurus spp. egyéb fajai

törpeharcsa

29.

Lates calcarifer

barramundi

30.

Lates niloticus

nílusi sügér

31.

Leuciscus idus

jászkeszeg

32.

Lota lota

menyhal

33.

Micropterus salmoides

pisztrángsügér

34.

Oncorhynchus mykiss

szivárványos pisztráng

35.

Oreochromis spp.

tilápia

36.

Oreochromis niloticus

nílusi tilápia

viktória tavi tilápia

37.

Pangasius Hypopthalmus

cápaharcsa

panga, pangasius

38.

Pelecus cultratus

garda

39.

Perca fluviatilis

sügér

40.

Polyodon spatula1

lapátorrú tok

41.

Rutilus rutilus

bodorka

42.

Salmo trutta m fario

sebes pisztráng

43.

Salvelinus fontinalis

pataki szajbling

44.

Scardinius erythrophthalmus

vörösszárnyú keszeg

45.

harcsa
süllő

fogassüllő, fogas

47.

Silurus glanis
Stizostedion lucioperca = Sander
lucioperca
Stizostedion volgense = Sander
volgensis

pirosszemű kele
szürke harcsa, folyami
harcsa, lesőharcsa

48.

Tinca tinca

compó

46.

rózsás márna
széles kárász,
aranykárász

ausztrál süllő
jász
fekete sügér

csapó sügér
veresszárnyú koncér

kősüllő

2.2. Tengeri fajok
A. Sorszám

B. Tudományos név

C. Kereskedelmi megnevezés (faj neve)

1.

Alutera monoceros

egyszarvú vérteshal

2.

Amiantis purpurata

bíborkagyló

3.

Anabas testudineus

ázsiai kúszóhal

4.

Auxis thazard

tonmakréla

5.

Aprion virescens

zöld csattogóhal

D. Megengedett további
kereskedelmi megnevezés
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6.

Argyrosomus regius

sashal

árnyékhal

7.

Boops boops

nagyszemű durbincs

aranysávos durbincs

8.

Brama spp.

aranyosfejű hal

9.

Buccinum undatum

közönséges kürtcsiga

10.

Cancer pagurus

nagy tarisznyarák

11.

Cephalopholis fulva

vörösfejű vajhal

12.

Cephalopholis sonnerati

paradicsom sügér

13.

Cephalopholis taeniops

kékpettyes csíkossügér

14.

Cervimunida johni

kék zömök homár

15.

Clupea harengus

hering

nemes hering

16.

Conger conger

tengeri angolna

konger

17.

Coregonus pollan

kék maréna

18.

Coregonus genus egyéb fajai3

maréna

19.

Coryphaena hippurus

nagy aranymakrahal

mahi – mahi

20.

Crangon crangon

közönséges garnéla

homoki garnéla

21.

Crassostrea gigas

amerikai osztriga

22.

Cultellus spp.

palloskagyló

23.

Cynoglossus spp.

kutyanyelvhal

24.

Dentex dentex

tengeri fogas

fogasdurbincs

25.

Dicentrarchus labrax

farkassügér

tengeri sügér

26.

Engraulis spp.

szardella

ajóka

27.

Epinephelus alexandrinus

sziklajáró csíkossügér

28.

Epinephelus chlorostigma

foltos csíkossügér

29.

Epinephelus malabaricus

malabári csíkossügér

30.

Etelis carbunculus

mélytengeri vörös csattogóhal

31.

Ethmidium maculatum

csendes-óceáni menhaden

32.

vörösszemű hengeres hering

34.

Etrumeus teres
Euthynnus pelamis = Katsuwonus
pelamis
Euthynnus alleteratus = Euthynnus
quadripunctatus

atlanti kis tonhal

35.

Euthynnus affinis

keleti kis tonhal

36.

Euthynnus lineatus

fekete tonhal

37.

Euthynnus spp. egyéb fajai

bonitók

38.

Gadus morhua

közönséges tőkehal

39.

Gadus macrocephalus

csendes-óceáni tőkehal

40.

Hippoglossus hippoglossus

óriás laposhal

41.

Homarus gammarus

homár

42.

Homarus americanus

amerikai homár

43.

Hyperoplus lanceolatus

nagy homoki angolna

44.

Hyperlophus vittatus

homoki spratt

45.

Illex argentinus

argentin rövidúszójú kalmár

46.

Illex spp.

kalmár

47.

Isurus oxyrinchus

lándzsafogú cápa

48.

Lampris guttatus

tündöklőhal

49.

Lepidocybium flavobrunneum

kígyómakréla

33.

hullámos kürtcsiga

csíkoshasú tonhal, bonitó

atlanti-óceáni tőkehal
atlanti laposhal
kanadai homár

királyhal
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50.

Lepidopus caudatus, Sphanopus
carbo

villásfarkú abroncshal

51.

Lepidorhombus spp.

szárnyas rombuszhal

52.

Limanda limanda

közönséges lepényhal

53.

Limanda aspera

sárgaúszójú lepényhal

54.

Liza aurata

tengeri aranypér

55.

Loligo spp.

valódi kalmár

56.

Lophius spp.

horgászhal

ördöghal, szerzetes hal

57.

Lophius americanus

amerikai ördöghal

amerikai horgászhal

58.

Lutjanus agennes

afrikai vörös csattogóhal

59.

Lutjanus fulgens

aranyos csattogóhal

60.

Lutjanus goreensis

gorei csattogóhal

61.

Lutjanus malabaricus

malabári csattogóhal

62.

Lutjanus sanguineus

púposfejű csattogóhal

63.

Lutjanus sebae

vörös csattogóhal

64.

Lutjanus synagris

mexikói csattogóhal

65.

Macruronus magellanicus

érdesfejű gránátoshal

66.

Makaira indica

fekete nyársorrú hal

67.

Makaira nigricans

kék marlin

68.

Melanogrammus aeglefinus

foltos tőkehal

69.

Merlangus merlangus

vékonybajszú tőkehal

japán lepényhal

hoki, északatlanti
gránátoshal, patagóniai
gránátoshal
fekete marlin
kormos marlin, atlanti
kék marlin

európai hekk, földközitengeri tőkehal,
dél-amerikai hekk,
argentin hekk

70.

Merluccius merluccius

71.

Merluccius hubbsi

72.

Merluccius polylepis

73.

Merluccius gayi

74.

Merluccius bilinearis

75.

Merluccius capensis

fokföldi hekk

76.

Merluccius senegalensis

77.

Merluccius paradoxus

78.

Merluccius polli

79.

Merluccius productus

szenegáli hekk
mélytengeri fokföldi
hekk
Benguela hekk, trópusi
hekk
észak-csendes-óceáni
hekk

80.

Merluccius spp. egyéb fajai,
Urophycis spp.

hekk

chilei hekk, ausztrál hekk
perui hekk,
dél-csendes-óceáni hekk
észak-amerikai hekk,
ezüst hekk

hekk

szürke tőkehal

pettyes garnéla

82.

Metapenaeus monoceros
Micromesistius poutassou = Gadus
poutassou

barna garnéla, rózsaszín
garnéla

83.

Micropogon furnieri

fehérszájú árnyékhal

84.

Microstomus kitt

kisfejű lepényhal

85.

Molva spp.

északi vagy fogas menyhal

81.

puha tőkehal
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86.

Mugil spp.

tengeri pérhal

87.

Mullus surmuletus, Mullus barbatus

sávos vörösmárna

88.

Mycteroperca rubra

piros csíkossügér

89.

kékkagyló

90.

Mytilus spp.
Mytilus galloprovincialis = Mytilus
provincialis

91.

Mytilus edulis

kékkagyló

92.

Nematalosa vlaminghi

ausztrál alóza

93.

Nemipterus spp.

fonálúszójú keszeg

94.

Nephrops norvegicus

norvég homár

95.

Octopus spp.

polip

96.

Octopus vulgaris

közönséges polip

bajuszos vörösmárna

feketekagyló

karcsú homár

97.

Octopus maya

négyszemű polip

98.

Ommastrephes sagittatus

nyílkalmár

99.

Oncorhynchus nerka

nerkalazac

100.

Oncorhynchus gorbuscha

púposlazac

101.

Oncorhynchus keta

102.

Oncorhynchus tschawytscha

103.

Oncorhynchus kisutch

104.

Oncorhynchus masou

105.

Oncorhynchus rhodurus

106.

Opisthonema oglinum

atlanti cérna hering

107.

Orcynopsis unicolor

karcsú palamida

108.

Ostrea edulis

osztriga

109.

Patinopecten yessoensis

japán fésűkagyló

110.

vörösdurbincs

111.

Pagellus spp.
Pagrus caeruleosticus = Sparus
caeruleosticus

112.

Pagrus pagrus

rózsaszín durbincs

113.

Palaemon serratus

fűrészes garnéla

114.

Palinurus cygnus

ausztrál languszta

115.

Palinurus vulgaris

languszta

116.

Pandalus borealis

hidegvízi garnéla

117.

Paralithodes camtschaticus

vörös királyrák

118.

Parapeneopsis spp.

garnéla

119.

jéghal

patagóniai nototénia,
nototénia

120.

Patagonotothen ramsayi
Peaneus vannamei vagy
Litopenaeus vannamei

fehérlábú ostorgarnéla

garnéla

121.

Peaneus monodon

óriás csíkos ostorgarnéla

garnéla

122.

Pecten maximus

fésűkagyló

nagy fésűkagyló

123.

Penaeus spp.

ostoros garnéla

124.

Penaeus indicus

indiai garnéla

125.
126.

Penaeus semisulcatus
tigris garnéla
Penaeus monoceros = Metapenaeus
Monoceros
pettyes garnéla

127.

Peneaus affinis

ketalazac
csendes-óceáni lazac

királylazac
koholazac

lapos bonitó

kékpettyes durbincs

rózsaszín garnéla

nyugati languszta
norvég garnéla
alaszkai királyrák,
kamcsatkai királyrák
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128.

Peprilus spp.

vajhal

129.

Phycis blennoides

villás tőkehal

130.

Placopecten magellanicus

amerikai fésűkagyló

131.

Platichthys flesus

érdes lepényhal

132.

Pleuronectes platessa

sima lepényhal

133.

Pollachius pollachius

sávos vagy sárga tőkehal

134.

Pollachius virens

fekete tőkehal

135.

Psetta maxima

óriás rombuszhal

136.

Prionace glauca

kék cápa

137.

Pristipomoides filamentosu

Crimson csattogóhal

138.

Projasus bahamondei

chilei languszta

139.

Psettodes belcheri

foltos tüskésrombuszhal

140.

nyugat-afrikai kecskehal

141.

Pseudupeneus prayensis
Puntazzo puntazzo = Diplodus
puntazzo

142.

Raja batis

sima rája

143.

Raja genus egyéb fajai

rája

144.

Reinhardtius hippoglossoides

grönlandi laposhal

145.

Rhinonemus spp.

tengeri menyhal

146.

Rhizoprionodon acutus

tejcápa

147.

Rhomboplites aurorubens

vörös sznapper

148.

Ruditapes decussatus

rácsos vénuszkagyló

149.

Ruditapes philippinarum

keleti vénuszkagyló

150.

Tapes spp.

151.

Veneridae

152.

Mercenaria mercenaria

153.

Salmo salar

atlanti lazac

154.

Salvelinus namaycush

amerikai tavi pisztráng

155.

Sarda sarda

atlanti bonitó

156.

Sarda chilentis

csendes-óceáni bonitó

157.

Sarda orientalis

keleti bonitó

158.

Sarda genus egyéb fajai

bonitó

159.

Sardina pilchardus

szardínia

160.

Sardinops melanostictus

japán szardínia

161.

Sardinops neopilchardus

ausztrál szardínia

162.

Sardinops ocellatus

dél-afrikai szardínia

163.

Sardinops sagax

chilei szardínia

164.

Sardinops caeryleus

kaliforniai szardínia

165.

Sardinella spp.

szardinella

166.

Sciaena aneus = Pennahia anea

nagyszemű árnyékhal

167.

Scomber scombrus, Scomber
japonicus

közönséges makréla

168.

Scorpaena stephanica

foltosúszójú sziklahal

169.

Sebastes marinus

vörös álsügér

170.

Sebastes mentella

mélyvízi vörös álsügér

ezüstös tengeri compó

hegyesdurbincs

fehérszemű cápa

vénuszkagyló
pénzkagyló
nemes lazac, norvég
lazac
tavi szajbling

európai szardínia

alasák

spanyol makréla

norvég álsügér
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171.

Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola rondeletti

tintahal

172.

Seriola rivoliana

sárgafarkú fattyúmakréla

173.

Seriola genus egyéb fajai

sárgafarkú fattyúmakréla

174.

Solea spp.

nyelvhal

175.

Sparidae

tengeri durbincsfélék

176.

Sparus aurata

aranydurbincs

177.

Spicara smaris

közönséges nyurgadurbincs

178.

Spondyliosoma cantharus

fekete durbincs

179.

Sprattus sprattus

sprotni

spratt

180.

Squalus acanthias

tüskéscápa

kutyacápa

181.

Scyliorhinys spp.

macskacápa

182.

Strangomera bentincki

chilei hering

183.

Synaptura cadenati

guineai nyelvhal

184.

Tapes rhomboides

szögletes Vénuszkagyló

185.

Theragra chalcogramma

alaszkai tőkehal

186.

Thunnus alalunga

hosszúúszójú tonhal, germon

187.

Thunnus [neothunnus] albacares

sárgaúszójú tonhal

188.

Thunnus thynnus

nagy tonhal

189.

Thunnus [parathunnus] obesus

nagyszemű tonhal

190.

Thunnus spp.

tonhal

191.

Todarodes pacificus

atlanti hosszúszárnyú kalmár

192.

Trachurus spp.

fattyúmakréla

193.

Trachynotus carolinius

közönséges pompano

194.

Trigla spp.

morgóhal

195.

Tiglia lucerna

közönséges morgóhal

196.

Trisopterus luscus

francia tőkehal

197.

törpe tőkehal

198.

Trisopterus minutus
Uroteuthis duvaucelii = Loligo
duvauceli

199.

Venerupis aurea

aranysárga Vénuszkagyló

200.

Xiphias gladius

kardhal

kardoshal

201.

Zeus faber

kakashal

Szent Péter hala

közönséges/valódi
nyelvhal

japán szárnyas tintahal

indiai kalmár

Megjegyzés:
Harmadik országból történő behozatalhoz CITES engedély megléte szükséges és csak akvakultúrás termelésből származó termék hozható
forgalomba.
2
Védett halfaj, kereskedelmi forgalomba csak a természetvédelmi jogszabályok előírásai alapján kerülhet, harmadik országból történő behozatalhoz
CITES engedély megléte szükséges és csak akvakultúrás termelésből származó termék hozható forgalomba.
3
A hegyesorrú maréna (Coregonus oxyrynchus) az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős halfaj, kereskedelmi forgalomba
hazánkban nem hozható.”
1
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A nemzeti fejlesztési miniszter 27/2015. (V. 28.) NFM rendelete
a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló társasági
részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet
kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami tulajdonban álló 51%-os
társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
2022. december 31-ig az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

6604

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 73. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 262/2015. (V. 28.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Dr. Fekete Károly egyetemi tanárt rektori megbízása alól
2015. május 20-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2015. május 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. május 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02857-2/2015.

A köztársasági elnök 263/2015. (V. 28.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Dr. Szuromi Szabolcs egyetemi tanárt 2015. szeptember 1. napjától
2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2015. május 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. május 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02854-2/2015.
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A köztársasági elnök 264/2015. (V. 28.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Pap András Lászlót 2015. június 1.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2015. május 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. május 15.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02794-2/2015.

A Kormány 1351/2015. (V. 28.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és az RWE-csoporthoz tartozó cégek között a Memorandum of Understanding
elnevezésű kölcsönös szándéknyilatkozat aláírásáról
A Kormány
1. megismerte a Magyarország Kormánya és az RWE-csoporthoz tartozó cégek között a Memorandum of
Understanding elnevezésű kölcsönös szándéknyilatkozat (a továbbiakban: Szándéknyilatkozat) koncepcióját, és
2. felhatalmazza a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti koncepció alapján elkészített
Szándéknyilatkozatot a Kormány nevében aláírja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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: Köves Béla ügyvezető.

