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Törvények

2015. évi LIX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában,
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai
módosításának” kihirdetéséről*

1. §		Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött
Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek
18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosítása” (a továbbiakban: Dohai Módosítás) kötelező hatályának
elismerésére.
2. §		 Az Országgyűlés a Dohai Módosítást e törvénnyel kihirdeti.
3. §		 A Dohai Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Doha amendment to the Kyoto Protocol

ARTICLE 1
Amendment
A. Annex B to the Kyoto Protocol
The following table shall replace the table in Annex B to the Protocol:
1.
Party

2.

3.
Quantified
emission
limitation or
reduction
commitment
Quantified emission
(2013–2020)
limitation or reduction
(percentage
commitment
(2008–2012) (percentage of base year or
period)
of base year or period)

4.

Reference
year1

5.
Quantified
emission
limitation or
reduction
commitment
(2013–2020)
(expressed as
percentage of
reference year)1

2000
NA
1990
NA
NA
NA
NA
NA
NA

98
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Australia
Austria
Belarus5*
Belgium
Bulgaria*
Croatia*
Cyprus
Czech Republic*
Denmark

108
92
92
92
95
92
92

99.5
804
88
804
804
806
804
804
804

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.

6.

Pledges for the
reduction of
greenhouse
gas emissions
by 2020
(percentage of
reference year)2
–5 to –15% or
–25%3
–8%

–20%/–30%7
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Estonia*
European Union
Finland
France
Germany
Greece
Hungary*
Iceland
Ireland
Italy
Kazakhstan*
Latvia*
Liechtenstein
Lithuania*
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands

92
92
92
92
92
92
94
110
92
92

92
92

804
804
804
804
804
804
804
808
804
804
95
804
84
804
804
804
78
804

NA
1990
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1990
NA
1990
NA
NA
NA
1990
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
95
NA
84
NA
NA
NA
78
NA

Norway
Poland*
Portugal
Romania*
Slovakia*
Slovenia*
Spain
Sweden

101
94
92
92
92
92
92
92

84
804
804
804
804
804
804
804

1990
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

84
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Switzerland
Ukraine*
United Kingdom
of Great Britain
and Northern
Ireland

92
100

84.2
7612

1990
1990

NA
NA

NA

NA

92
92
92
92

92
804
Quantified emission
limitation or reduction
commitment
(2008–2012) (percentage
of base year or period)
94
94
100
100

–20%/–30%7

–7%
–20%/–30%9

–30%
–30% to
–40%10

–20% to
–30%11
–20%

Party
Canada13
Japan14
New Zealand15
Russian
Federation16*
Abbreviation: NA = not applicable.

* Countries that are undergoing the process of transition to a market economy.

All footnotes below, except for footnotes 1, 2 and 5, have been provided through communications from the
respective Parties.
1

2

3

A reference year may be used by a Party on an optional basis for its own purposes to express its quantified emission limitation or reduction
commitment (QELRC) as a percentage of emissions of that year, that is not internationally binding under the Kyoto Protocol, in addition to
the listing of its QELRC(s) in relation to the base year in the second and third columns of this table, which are internationally legally binding.
Further information on these pledges can be found in documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 and FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 and
Add.2.
Australia’s QELRC under the second commitment period of the Kyoto Protocol is consistent with the achievement of Australia’s unconditional
2020 target of 5 per cent below 2000 levels. Australia retains the option later to move up within its 2020 target of 5 to 15, or 25 per cent
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4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

below 2000 levels, subject to certain conditions being met. This reference retains the status of these pledges as made under the Cancun
Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its associated rules and modalities.
The QELRCs for the European Union and its member States for a second commitment period under the Kyoto Protocol are based on the
understanding that these will be fulfilled jointly with the European Union and its member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto
Protocol. The QELRCs are without prejudice to the subsequent notification by the European Union and its member States of an agreement to
fulfil their commitments jointly in accordance with the provisions of the Kyoto Protocol.
Added to Annex B by an amendment adopted pursuant to decision 10/CMP.2. This amendment has not yet entered into force.
Croatia’s QELRC for a second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the understanding that it will fulfil this QELRC jointly
with the European Union and its member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol. As a consequence, Croatia’s accession to
the European Union shall not affect its participation in such joint fulfilment agreement pursuant to Article 4 or its QELRC.
As part of a global and comprehensive agreement for the period beyond 2012, the European Union reiterates its conditional offer to move
to a 30 per cent reduction by 2020 compared to 1990 levels, provided that other developed countries commit themselves to comparable
emission reductions and developing countries contribute adequately according to their responsibilities and respective capabilities.
The QELRC for Iceland for a second commitment period under the Kyoto Protocol is based on the understanding that it will be fulfilled jointly
with the European Union and its member States, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol.
The QELRC presented in column three refers to a reduction target of 20 per cent by 2020 compared to 1990 levels. Liechtenstein would
consider a higher reduction target of up to 30 per cent by 2020 compared to 1990 levels under the condition that other developed countries
commit themselves to comparable emission reductions and that economically more advanced developing countries contribute adequately
according to their responsibilities and respective capabilities.
Norway’s QELRC of 84 is consistent with its target of 30 per cent reduction of emissions by 2020, compared to 1990. If it can contribute to
a global and comprehensive agreement where major emitting Parties agree on emission reductions in line with the 2° C target, Norway
will move to a level of 40 per cent reduction for 2020 based on 1990 levels. This reference retains the status of the pledge made under the
Cancun Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol.
The QELRC presented in the third column of this table refers to a reduction target of 20 per cent by 2020 compared to 1990 levels.
Switzerland would consider a higher reduction target up to 30 per cent by 2020 compared to 1990 levels subject to comparable
emission reduction commitments from other developed countries and adequate contribution from developing countries according to
their responsibilities and capabilities in line with the 2° C target. This reference retains the status of the pledge made under the Cancun
Agreements and does not amount to a new legally binding commitment under this Protocol or its associated rules and modalities.
Should be full carry-over and there is no acceptance of any cancellation or any limitation on use of this legitimately acquired sovereign
property.
On 15 December 2011, the Depositary received written notification of Canada’s withdrawal from the Kyoto Protocol. This action will become
effective for Canada on 15 December 2012.
In a communication dated 10 December 2010, Japan indicated that it does not have any intention to be under obligation of the second
commitment period of the Kyoto Protocol after 2012.
New Zealand remains a Party to the Kyoto Protocol. It will be taking a quantified economy-wide emission reduction target under the United
Nations Framework Convention on Climate Change in the period 2013 to 2020.
In a communication dated 8 December 2010 that was received by the secretariat on 9 December 2010, the Russian Federation indicated that
it does not intend to assume a quantitative emission limitation or reduction commitment for the second commitment period.

B. Annex A to the Kyoto Protocol
The following list shall replace the list under the heading “Greenhouse gases” in Annex A to the Protocol:
Greenhouse gases
Carbon dioxide (CO2)
Methane (CH4)
Nitrous oxide (N2O)
Hydrofluorocarbons (HFCs)
Perfluorocarbons (PFCs)
Sulphur hexafluoride (SF6)
Nitrogen trifluoride (NF3)1

C. Article 3, paragraph 1 bis
The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 of Article 3 of the Protocol:
1 bis. The Parties included in Annex I shall, individually or jointly, ensure that their aggregate anthropogenic
carbon dioxide equivalent emissions of the greenhouse gases listed in Annex A do not exceed their assigned
amounts, calculated pursuant to their quantified emission limitation and reduction commitments inscribed in the
third column of the table contained in Annex B and in accordance with the provisions of this Article, with a view to

1

Applies only from the beginning of the second commitment period.
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reducing their overall emissions of such gases by at least 18 per cent below 1990 levels in the commitment period
2013 to 2020.
D. Article 3, paragraph 1 ter
The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 bis of Article 3 of the Protocol:
1 ter. A Party included in Annex B may propose an adjustment to decrease the percentage inscribed in the third
column of Annex B of its quantified emission limitation and reduction commitment inscribed in the third column
of the table contained in Annex B. A proposal for such an adjustment shall be communicated to the Parties by the
secretariat at least three months before the meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the
Parties to this Protocol at which it is proposed for adoption.
E. Article 3, paragraph 1 quater
The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 3 of the Protocol:
1 quater. An adjustment proposed by a Party included in Annex I to increase the ambition of its quantified
emission limitation and reduction commitment in accordance with Article 3, paragraph 1 ter, above shall be
considered adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol unless
more than three-fourths of the Parties present and voting object to its adoption. The adopted adjustment shall be
communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties, and shall enter into force on 1
January of the year following the communication by the Depositary. Such adjustments shall be binding upon Parties.
F. Article 3, paragraph 7 bis
The following paragraphs shall be inserted after paragraph 7 of Article 3 of the Protocol:
7 bis. In the second quantified emission limitation and reduction commitment period, from 2013 to 2020, the
assigned amount for each Party included in Annex I shall be equal to the percentage inscribed for it in the third
column of the table contained in Annex B of its aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions
of the greenhouse gases listed in Annex A in 1990, or the base year or period determined in accordance with
paragraph 5 above, multiplied by eight. Those Parties included in Annex I for whom land-use change and forestry
constituted a net source of greenhouse gas emissions in 1990 shall include in their 1990 emissions base year or
period the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions by sources minus removals by sinks in
1990 from land-use change for the purposes of calculating their assigned amount.
G. Article 3, paragraph 7 ter
The following paragraph shall be inserted after paragraph 7 bis of Article 3 of the Protocol:
7 ter. Any positive difference between the assigned amount of the second commitment period for a Party
included in the Annex I and average annual emissions for the first three years of the preceding commitment period
multiplied by eight shall be transferred to the cancellation account of that Party.
H. Article 3, paragraph 8
In paragraph 8 of Article 3 of the Protocol, the words:
calculation referred to in paragraph 7 above
shall be substituted by:
calculations referred to in paragraphs 7 and 7 bis above
I. Article 3, paragraph 8 bis
The following paragraph shall be inserted after paragraph 8 of Article 3 of the Protocol:
8 bis. Any Party included in Annex I may use 1995 or 2000 as its base year for nitrogen trifluoride for the purposes of
the calculation referred to in paragraph 7 bis above.
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J. Article 3, paragraphs 12 bis and ter
The following paragraphs shall be inserted after paragraph 12 of Article 3 of the Protocol:
12 bis. Any units generated from market-based mechanisms to be established under the Convention or its
instruments may be used by Parties included in Annex I to assist them in achieving compliance with their quantified
emission limitation and reduction commitments under Article 3. Any such units which a Party acquires from another
Party to the Convention shall be added to the assigned amount for the acquiring Party and subtracted from the
quantity of units held by the transferring Party.
12 ter. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall ensure that, where
units from approved activities under market-based mechanisms referred to in paragraph 12 bis above are used by
Parties included in Annex I to assist them in achieving compliance with their quantified emission limitation and
reduction commitments under Article 3, a share of these units is used to cover administrative expenses, as well as
to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change to meet
the costs of adaptation if these units are acquired under Article 17.
K. Article 4, paragraph 2
The following words shall be added to the end of the first sentence of paragraph 2 of Article 4 of the Protocol:
, or on the date of deposit of their instruments of acceptance of any amendment to Annex B pursuant to Article 3,
paragraph 9
L. Article 4, paragraph 3
In paragraph 3 of Article 4 of the Protocol, the words:
, paragraph 7
shall be substituted by:
to which it relates
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ARTICLE 2
Entry into force
This amendment shall enter into force in accordance with Articles 20 and 21 of the Kyoto Protocol.”

„A Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosítása

1. CIKK
Módosítás
A. A Kiotói Jegyzőkönyv B. melléklete
A Jegyzőkönyv B. mellékletében található táblázat helyébe a következő táblázat lép:
1.

Fél
Ausztrália
Ausztria
Fehéroroszország5*
Belgium
Bulgária*
Horvátország*
Ciprus
Cseh
Köztársaság*
Dánia
Észtország*
Európai Unió
Finnország
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország*
Izland
Írország
Olaszország
Kazahsztán*
Lettország*
Liechtenstein

2.

Mennyiségileg
meghatározott
kibocsátáskorlátozási
vagy -csökkentési
kötelezettség
(2008–2012) (a
bázisévi vagy
bázis-időszakbeli
érték százalékában)

3.
Mennyiségileg
meghatározott
(2013–2020)
(a bázisévi vagy
bázis-időszakbeli
érték
százalékában)
kibocsátáskorlátozási vagy
-csökkentési
kötelezettség

4.

5.

Referenciaév1

Mennyiségileg
meghatározott
kibocsátáskorlátozási vagy
-csökkentési
kötelezettség
(2013–2020)
(a referenciaév
értékének
százalékában)1

108
92

99,5
804

2000
n.a.

98
n.a.

92
92
95

88
804
804
806
804

1990
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

804
804
804
804
804
804
804
804
804
808
804
804
95
804
84

n.a.
n.a.
n.a.
1990
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1990
n.a.
1990

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
95
n.a.
84

92
92
92
92
92
92
92
92
94
110
92
92
92
92

6.

Szándék az
üvegházhatást
okozó gázok
kibocsátásának
2020-ig való
korlázozására
(a referenciaév
értékének
százalékában)2
–5-től –15%-ig
vagy –25%-ig3

–8%

–20%/–30%7

–20%/–30%7

–7%
–20%/–30%9
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Litvánia*
Luxemburg
Málta
Monaco
Hollandia

92
92
92
92

804
804
804
78
804

n.a.
n.a.
n.a.
1990
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
78
n.a.

Norvégia
Lengyelország*
Portugália
Románia*
Szlovákia*
Szlovénia*
Spanyolország
Svédország

101
94
92
92
92
92
92
92

84
804
804
804
804
804
804
804

1990
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

84
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

84,2
7612

1990
1990

n.a.
n.a.

804

n.a.

n.a.

Svájc
92
Ukrajna*
100
Nagy-Britannia
és Észak-Írország
Egyesült
Királysága
92
Mennyiségileg
meghatározott
kibocsátáskorlátozási
vagy -csökkentési
kötelezettség
(2008–2012) (a
bázisévi vagy
bázis-időszakbeli
érték százalékában)
Fél
Kanada13
94
94
Japán14
100
Új-Zéland15
Oroszországi
100
Föderáció16*
Rövidítés: n.a. = nem alkalmazandó.
*

–30%
–30%-tól
–40%-ig10

–20%-tól
–30%-ig11
–20%

A piacgazdaságra való áttérés folyamatában lévő országok.

Az 1., a 2. és az 5. lábjegyzet kivételével valamennyi alábbi lábjegyzet szövege az érintett felektől származik.
1

2

3

4

5
6

A referenciaévet bármely fél felhasználhatja saját céljaira annak érdekében, hogy mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási vagy
kibocsátáscsökkentési kötelezettségét (MMKKK) nemzetközi jogi szempontból nem kötelező módon ezen év kibocsátásainak százalékában
fejezze ki amellett, hogy a bázisévhez viszonyított, nemzetközi jogi szempontból kötelező érvényű MMKKK-ját vagy MMKKK-it a táblázat
második és harmadik oszlopában szerepelteti.
Ezekről a szándékokról további információk az FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 és az FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1 Add.1 és Add.2 jelű
dokumentumokban találhatók.
Ausztráliának a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakához tartozó MMKKK-ja összhangban van Ausztrália azon feltétel
nélküli vállalásával, hogy 2020-ig 5%-kal a 2000. évi értékek alá csökkenti kibocsátásait. Ausztrália fenntartja magának a jogot arra, hogy a
2000. évi értékekhez viszonyítva 2020-ra kitűzött 5%-os célját a későbbiekben bizonyos feltételek teljesülése esetén 15%-ra vagy 25%-ra
növelje. Ez az adat a cancúni megállapodások alapján tett azonos tartalmú szándéknyilatkozatokat erősíti meg, és e Jegyzőkönyv vagy a
hozzá tartozó szabályok és módozatok értelmében nem jelent új, jogi kötőerővel rendelkező kötelezettségvállalást.
Az Európai Unió és tagállamai számára a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszakra meghatározott MMKKK-k azon
a feltevésen alapulnak, hogy az Európai Unió és tagállamai a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően közösen fogják őket teljesíteni.
Az MMKKK-k az Európai Unió és tagállamai által a kötelezettségeiknek a Kiotói Jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban történő közös
teljesítéséről létrehozandó megállapodásra vonatkozóan később megteendő értesítés sérelme nélkül értendők.
Ezt a sort a 10/CMP.2 jelű határozat illesztette be a B. mellékletbe. A módosítás még nem lépett hatályba.
A Horvátország számára a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszakra meghatározott MMKKK azon a feltevésen
alapul, hogy teljesítése a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az Európai Unióval és tagállamaival közösen fog történni. Ennek
következtében Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása nem érinti részvételét az ilyen értelmű, a 4. cikken alapuló, a kötelezettségek
közös teljesítését előirányzó megállapodásban, sem pedig MMKKK-ját.
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Az Európai Unió újólag megerősíti azon feltételes felajánlását, hogy egy átfogó és globális, a 2012 utáni időszakra vonatkozó megállapodás
keretében az 1990-es értékekhez képest 2020-ig 30%-ra növeli kibocsátáscsökkentési vállalását, amennyiben más fejlett országok is
kötelezettséget vállalnak kibocsátásaik hasonló mértékű csökkentésére, és a folyamathoz a fejlődő országok is felelősségeik és képességeik

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16

szerint megfelelő mértékben hozzájárulnak.
Az Izland számára a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszakra meghatározott MMKKK azon a feltevésen alapul,
hogy teljesítése a Kiotói Jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az Európai Unióval és annak tagállamaival közösen fog történni.
A harmadik oszlopban található MMKKK az 1990. évi értékekhez képest 20%-os kibocsátáscsökkentési célt jelent 2020-ig. Liechtenstein
megfontolja, hogy az 1990-es értékekhez képest 2020-ig nagyobb értékre, akár 30%-ra is növelje kibocsátáscsökkentési célját, amennyiben
más fejlett országok is kötelezettséget vállalnak kibocsátásaik hasonló mértékű csökkentésére, és a folyamathoz a fejlettebb gazdaságú
fejlődő országok is felelősségeik és képességeik szerint megfelelő mértékben hozzájárulnak.
Norvégia 84-es MMKKK-értéke összhangban van azzal a céljával, hogy az 1990. évi értékekhez képest 2020-ig 30%-os kibocsátáscsökkentést
valósítson meg. Ha ezzel hozzájárulhat egy olyan globális és átfogó megállapodáshoz, amelyben a nagy kibocsátású részes felek a 2 °C-os
céllal összhangban vállalnak kibocsátáscsökkentéseket, akkor Norvégia kész 2020-ig az 1990-es értékekhez képest 40%-kal csökkenteni
kibocsátásait. Ez az adat a cancúni megállapodások alapján tett azonos tartalmú szándéknyilatkozatot erősíti meg, és e Jegyzőkönyv
értelmében nem jelent új, jogi kötőerővel rendelkező kötelezettségvállalást.
A táblázat harmadik oszlopában található MMKKK az 1990. évi értékekhez képest 20%-os kibocsátáscsökkentési célt jelent 2020-ig. Svájc
megfontolja, hogy az 1990-es értékekhez képest 2020-ig nagyobb értékre, akár 30%-ra is növelje kibocsátáscsökkentési célját, amennyiben
a 2 °C-os céllal összhangban más fejlett országok is kötelezettséget vállalnak kibocsátásaik hasonló mértékű csökkentésére, és a folyamathoz
a fejlődő országok is felelősségeik és képességeik szerint megfelelő mértékben hozzájárulnak. Ez az adat a cancúni megállapodások alapján
tett azonos tartalmú szándéknyilatkozatot erősíti meg, és e Jegyzőkönyv vagy a hozzá tartozó szabályok és módozatok értelmében nem
jelent új, jogi kötőerővel rendelkező kötelezettségvállalást.
Korlátlan átvihetőséget kell biztosítani és elfogadhatatlan e jogszerűen megszerzett állami tulajdon törlése vagy gyakorlásának korlátozása.
2011. december 15-én a letéteményes írásos értesítést kapott arról, hogy Kanada felmondja a Kiotói Jegyzőkönyvet. Kanada e lépése
2012. december 15-én válik hatályossá.
2010. december 10-én Japán közölte, hogy 2012 után, a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti második kötelezettségvállalási időszak keretében nem
áll szándékában kötelezettséget vállalni.
Új-Zéland továbbra is részes fele a Kiotói Jegyzőkönyvnek, és a 2013-tól 2020-ig tartó időszakra az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
alapján fog mennyiségileg meghatározott, a teljes gazdaságra kiterjedő kibocsátáscsökkentési kötelezettséget vállalni.
2010. december 8-án kelt és a titkársághoz 2010. december 9-én beérkezett értesítésében az Oroszországi Föderáció jelezte, hogy a második
kötelezettségvállalási időszakra nem áll szándékában mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási vagy kibocsátáscsökkentési
kötelezettséget vállalni.

B. A Kiotói Jegyzőkönyv A. melléklete
A Jegyzőkönyv A. mellékletében található, „Üvegházhatást okozó gázok” című lista helyébe a következő lista lép:
Üvegházhatást okozó gázok
Szén-dioxid (CO2)
Metán (CH4)
Dinitrogén-oxid (N2O)
Fluorozott szénhidrogének (HFC-k)
Perfluor-karbonok (PFC-k)
Kén-hexafluorid (SF6)
Nitrogén-trifluorid (NF3)2
C. 3. cikk (1a) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikke az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
(1a) Az I. mellékletben megjelölt felek önállóan vagy együttesen biztosítják, hogy az A. mellékletben felsorolt
üvegházhatást okozó gázokból az emberi tevékenységnek betudhatóan általuk kibocsátott, szén-dioxidegyenértékben kifejezett összesített mennyiségek nem lépik túl a B. mellékletben található táblázat harmadik
oszlopában feltüntetett mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségeik
alapján és e cikk rendelkezéseivel összhangban rájuk nézve megállapított kibocsátható mennyiségeket, törekedve
ezáltal arra, hogy a 2013-tól 2020-ig tartó kötelezettségvállalási időszakban e gázok összes együttes kibocsátásai
legalább 18%-kal az 1990. évi értékek alá csökkenjenek.

2

Csak a második kötelezettségvállalási időszak kezdetétől.
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D. 3. cikk (1b) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikke az (1a) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
(1b) Bármely, a B. mellékletben megjelölt fél javasolhatja a B. mellékletben található táblázat harmadik oszlopában
rá vonatkozóan feltüntetett mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségnek
a B. mellékletben található táblázat harmadik oszlopában feltüntetett százalékos értéke csökkentés útján
történő kiigazítását. A kiigazítási javaslatot a titkárság a Jegyzőkönyvben részes felek találkozójául szolgáló Felek
Konferenciája azon ülése előtt legalább három hónappal közli a felekkel, amelyen a javaslat elfogadás céljából
előterjesztésre kerül.
E. 3. cikk (1c) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikke az (1b) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
(1c) Az I. mellékletben megjelölt felek valamelyike által a mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozási
és -csökkentési kötelezettségvállalás ambíciójának növelésére vonatkozóan a 3. cikk (1b) bekezdése alapján
előterjesztett javaslatot a Jegyzőkönyvben a részes felek találkozójául szolgáló Felek Konferenciája által
elfogadottnak kell tekinteni, ha a jelen lévő és szavazó felek több mint háromnegyede nem ellenzi elfogadását. Az
elfogadott kiigazítást a titkárság közli a letéteményessel, aki azt megküldi a feleknek; a kiigazítás a letéteményes
általi megküldés napját követő év január 1-jén lép hatályba. A kiigazítás a felekre nézve kötelező.
F. 3. cikk (7a) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikke a (7) bekezdés után a következő bekezdésekkel egészül ki:
(7a) A mennyiségileg meghatározott kibocsátáskorlátozásokra és -csökkentésekre vonatkozó második, 2013-tól
2020-ig tartó kötelezettségvállalási időszakban az I. mellékletben megjelölt valamennyi fél kibocsátható
mennyisége megegyezik az A. mellékletben felsorolt üvegházhatást okozó gázok 1990. évhez vagy a fenti
(5) bekezdéssel összhangban meghatározott bázisévhez vagy -időszakhoz tartozó, szén-dioxid-egyenértékben
kifejezett összesített emberi eredetű kibocsátásainak a B. mellékletben található táblázat harmadik oszlopában
az adott félre vonatkozóan feltüntetett százaléka nyolcszorosával. Az I. mellékletben megjelölt azon részes felek,
amelyek esetében a földhasználatban bekövetkezett változások és az erdőgazdálkodás 1990-ben összességében
kibocsátásforrásként jelentkezett, az általuk kibocsátható mennyiség meghatározása céljából az 1990-es
kibocsátásaikba a bázisévbe, illetve bázisidőszakba beleszámítják a földhasználatban bekövetkezett változásokból
származó 1990. évi összesített emberi eredetű forrásonkénti kibocsátások és nyelők általi eltávolítások szén-dioxidegyenértékben kifejezett különbségét.
G. 3. cikk (7b) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikke a (7a) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
(7b) Ha az I. mellékletben megjelölt felek valamelyikének a második kötelezettségvállalási időszakhoz tartozó
kibocsátható mennyisége nagyobbnak bizonyul az előző kötelezettségvállalási időszak első három évére
meghatározott átlagos éves kibocsátása nyolcszorosánál, akkor ezt a különbséget át kell vezetni a fél törlési
számlájára.
H. 3. cikk (8) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikkének (8) bekezdésében a következő szövegrész:
a fenti (7) bekezdésben említett számításnál
helyébe a következő szöveg lép:
a fenti (7) és (7a) bekezdésben említett számítások céljából
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I. 3. cikk (8a) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikke a (8) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:
(8a) Az I. mellékletben megjelölt bármely fél a nitrogén-trifluorid esetében használhatja bázisévként az 1995. vagy
a 2000. évet a fenti (7a) bekezdésben említett számítás céljából.
J. 3. cikk (12a) és (12b) bekezdés
A Jegyzőkönyv 3. cikke a (12) bekezdés után a következő bekezdésekkel egészül ki:
(12a) Az I. mellékletben megjelölt felek az egyezmény vagy az annak alapján elfogadott aktusok alapján
létrehozott piacalapú mechanizmusokban keletkező egységeket felhasználhatják a 3. cikkben meghatározott
kibocsátáskorlátozási és -csökkentési kötelezettségük teljesítéséhez. Ha egy fél az egyezmény valamely másik részes
felétől ilyen egységeket szerez, akkor ezeket az egységeket a megszerző fél kibocsátható mennyiségéhez hozzá kell
adni, az átadó fél egységeiből pedig le kell vonni.
(12b) A Jegyzőkönyvben részes felek találkozójául szolgáló Felek Konferenciája biztosítja, hogy amennyiben a
fenti (12a) bekezdésben említett piacalapú mechanizmusok keretében jóváhagyott tevékenységekből származó
egységeket az I. mellékletben megjelölt felek felhasználják a 3. cikkben meghatározott kibocsátáskorlátozási és
-csökkentési kötelezettségük teljesítéséhez, akkor ezen egységek egy része az igazgatási költségeket fedezze,
valamint – ha a szóban forgó egységek megszerzése a 17. cikk alapján történt – a fejlődő országok közé tartozó azon
felek alkalmazkodási költségeinek viselését segítse, amelyeket az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai különösen
súlyosan érinthetnek.
K. 4. cikk (2) bekezdés
A Jegyzőkönyv 4. cikk (2) bekezdésének első mondata a „letétbe helyezése időpontjában” szövegrész után a
következő szöveggel egészül ki:
vagy a B. mellékletnek a 3. cikk (9) bekezdése szerinti módosítására vonatkozó elfogadási okiratuk letétbe helyezése
időpontjában
L. 4. cikk (3) bekezdés
A Jegyzőkönyv 4. cikk (3) bekezdésében a következő szövegrész:
3. cikk (7) bekezdésében
helyébe a következő szöveg lép:
tárgyát képező, a 3. cikkben

2. CIKK
Hatálybalépés
Ez a módosítás a Kiotói Jegyzőkönyv 20. és 21. cikkének megfelelően lép hatályba.”

4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Dohai Módosítás 2. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Dohai Módosítás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményében állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
(5) A 2007. évi IV. törvénnyel kihirdetett, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának
1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyvnek a Dohai Módosítással egységes szerkezetbe foglalt
szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a közzétételéről az energiapolitikáért felelős miniszter
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– a külpolitikáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével – a Dohai Módosítás
hatálybalépését követően haladéktalanul gondoskodik.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2015. évi LX. törvény
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról*

1. §

(1) A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Illetékességi tv.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított 1. mellékletet
a 2015. július 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”
(2) Az Illetékességi tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi
CLXXXIV. törvény módosításáról szóló 2015. évi LX. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 1. mellékletet
a 2018. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

2. §

(1) Az Illetékességi tv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Illetékességi tv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, a 2. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2015. évi LX. törvényhez
„1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe
1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság
Budapest V. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XVII. kerület

Budapest VI. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest XIV. kerület
Margitsziget

Budapest VII. kerület
Budapest X. kerület
Budapest XVI. kerület

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság
Budapest I. kerület
Budapest XXII. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XII. kerület

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Budapest II. kerület

Budapest III. kerület
1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Budapest IV. kerület

Budapest XV. kerület
1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

Budapest XVIII. kerület

Budapest XIX. kerület
1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Budapest XX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXIII. kerület

1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Főváros területe
2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)
2/1. Pécsi Járásbíróság
Abaliget
Bakonya
Bogád
Egerág
Gyód
Keszü
Kozármisleny
Kővágótöttös
Nagykozár
Pellérd
Pécsudvard
Romonya
Szilágy
Szőkéd

Aranyosgadány
Berkesd
Bosta
Ellend
Hosszúhetény
Kisherend
Kökény
Lothárd
Orfű
Pereked
Pogány
Szalánta
Szilvás

Áta
Birján
Cserkút
Görcsöny
Husztót
Kovácsszénája
Kővágószőlős
Magyarsarlós
Ócsárd
Pécs
Regenye
Szemely
Szőke

2/2. Komlói Járásbíróság
Alsómocsolád
Bakóca
Bikal

Apátvarasd
Baranyajenő
Bodolyabér

Ág
Baranyaszentgyörgy
Egyházaskozár

1
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Erdősmecske
Felsőegerszeg
Gödre
Kárász
Kisbeszterce
Komló
Lovászhetény
Magyarszék
Mánfa
Mecsekpölöske
Mindszentgodisa
Óbánya
Palé
Szalatnak
Szászvár
Tékes
Varga
Vékény

Erzsébet
Geresdlak
Hegyhátmaróc
Kátoly
Kishajmás
Köblény
Magyaregregy
Martonfa
Máza
Mekényes
Nagyhajmás
Ófalu
Pécsvárad
Szágy
Szellő
Tormás
Vásárosdombó
Zengővárkony

Fazekasboda
Gerényes
Hidas
Kékesd
Kisvaszar
Liget
Magyarhertelend
Mágocs
Mecseknádasd
Meződ
Nagypall
Oroszló
Sásd
Szárász
Tarrós
Tófű
Vázsnok

2/3. Mohácsi Járásbíróság
Babarc
Bezedek
Dunaszekcső
Görcsönydoboka
Homorúd
Kisnyárád
Lippó
Maráza
Monyoród
Olasz
Sárok
Szajk
Székelyszabar
Udvar

Bár
Borjád
Erdősmárok
Hásságy
Ivándárda
Kölked
Liptód
Máriakéménd
Nagybudmér
Palotabozsok
Sátorhely
Szebény
Szűr
Versend

Belvárdgyula
Bóly
Feked
Himesháza
Kisbudmér
Lánycsók
Majs
Mohács
Nagynyárád
Pócsa
Somberek
Szederkény
Töttös
Véménd

2/4. Siklósi Járásbíróság
Adorjás
Baksa
Besence
Bogdása
Cún
Drávacsepely
Drávakeresztúr
Drávaszabolcs
Egyházasharaszti
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Ipacsfa
Kásád
Kisasszonyfa
Kisjakabfalva
Kisszentmárton
Kovácshida
Lúzsok
Magyartelek
Matty
Nagycsány
Okorág
Palkonya
Pécsdevecser
Sámod

Alsószentmárton
Baranyahidvég
Bisse
Csarnóta
Diósviszló
Drávafok
Drávapalkonya
Drávaszerdahely
Felsőszentmárton
Gordisa
Hirics
Ivánbattyán
Kemse
Kisdér
Kiskassa
Kistapolca
Kórós
Magyarbóly
Markóc
Márfa
Nagyharsány
Old
Páprád
Piskó
Sellye

2

Babarcszőlős
Beremend
Bogádmindszent
Csányoszró
Drávacsehi
Drávaiványi
Drávapiski
Drávasztára
Garé
Harkány
Ilocska
Kákics
Kémes
Kisharsány
Kislippó
Kistótfalu
Lapáncsa
Magyarmecske
Marócsa
Márok
Nagytótfalu
Ózdfalu
Peterd
Rádfalva
Siklós
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Siklósbodony
Szaporca
Tésenfa
Újpetre
Villány
Zaláta

Siklósnagyfalu
Szava
Téseny
Vajszló
Villánykövesd

Sósvertike
Tengeri
Túrony
Vejti
Vokány

2/5. Szigetvári Járásbíróság
Almamellék
Bánfa
Boldogasszonyfa
Bürüs
Csertő
Dinnyeberki
Gyöngyfa
Hetvehely
Ibafa
Kétújfalu
Kistamási
Molvány
Nagypeterd
Nyugotszenterzsébet
Pettend
Somogyapáti
Somogyviszló
Szentdénes
Szentlászló
Szörény
Tótszentgyörgy
Velény

Almáskeresztúr
Bicsérd
Botykapeterd
Csebény
Csonkamindszent
Endrőc
Gyöngyösmellék
Hobol
Kacsóta
Királyegyháza
Magyarlukafa
Mozsgó
Nagyváty
Okorvölgy
Pécsbagota
Somogyhatvan
Sumony
Szentegát
Szentlőrinc
Szulimán
Várad
Zádor

Basal
Boda
Bükkösd
Cserdi
Dencsháza
Gerde
Helesfa
Horváthertelend
Katádfa
Kisdobsza
Merenye
Nagydobsza
Nemeske
Patapoklosi
Rózsafa
Somogyhárságy
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Szigetvár
Teklafalu
Vásárosbéc
Zók

2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Baranya megye
3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)
3/1. Kecskeméti Járásbíróság
Ágasegyháza
Fülöpháza
Jakabszállás
Kunbaracs
Lajosmizse
Orgovány
Tiszakécske

Ballószög
Fülöpjakab
Kecskemét
Kunszállás
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaug

Felsőlajos
Helvécia
Kerekegyháza
Ladánybene
Nyárlőrinc
Tiszaalpár
Városföld

3/2. Bajai Járásbíróság
Baja
Bácsborsód
Bátmonostor
Csikéria
Érsekcsanád
Gara
Kunbaja
Nagybaracska
Szeremle

Bácsalmás
Bácsszentgyörgy
Csátalja
Dávod
Érsekhalma
Hercegszántó
Madaras
Nemesnádudvar
Tataháza

3

Bácsbokod
Bácsszőlős
Csávoly
Dunafalva
Felsőszentiván
Katymár
Mátételke
Sükösd
Vaskút
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3/3. Kalocsai Járásbíróság
Bátya
Dunaszentbenedek
Fajsz
Hajós
Kalocsa
Öregcsertő
Újsolt

Drágszél
Dunatetétlen
Foktő
Harta
Miske
Solt
Újtelek

Dunapataj
Dusnok
Géderlak
Homokmégy
Ordas
Szakmár
Uszód

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság
Akasztó
Csengőd
Izsák
Kiskőrös
Soltvadkert

Bócsa
Fülöpszállás
Kaskantyú
Páhi
Tabdi

Császártöltés
Imrehegy
Kecel
Soltszentimre
Tázlár

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság
Bugac
Kiskunfélegyháza

Bugacpusztaháza
Pálmonostora

Gátér
Petőfiszállás

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunmajsa
Kunfehértó
Pirtó
Tompa

Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Kisszállás
Mélykút
Rém
Zsana

Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunhalas
Kömpöc
Móricgát
Szank

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság
Apostag
Kunadacs
Szabadszállás

Dunaegyháza
Kunpeszér
Szalkszentmárton

Dunavecse
Kunszentmiklós
Tass

3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Bács-Kiskun megye
4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)
4/1. Gyulai Járásbíróság
Biharugra
Gyula
Kötegyán
Méhkerék
Sarkadkeresztúr

Elek
Kétegyháza
Lőkösháza
Okány
Újszalonta

Geszt
Körösnagyharsány
Mezőgyán
Sarkad
Zsadány

4/2. Battonyai Járásbíróság
Almáskamarás
Dombiratos
Kisdombegyház
Magyardombegyház
Medgyesegyháza-Bánkút

Battonya
Kaszaper
Kunágota
Medgyesbodzás
Mezőhegyes

1

Dombegyház
Kevermes
Magyarbánhegyes
Medgyesegyháza
Mezőkovácsháza
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Nagybánhegyes
Pusztaszőlős

Nagykamarás
Végegyháza

Pusztaottlaka

4/3. Békési Járásbíróság
Békés
Köröstarcsa
Tarhos

Bélmegyer
Mezőberény

Kamut
Murony

4/4. Békéscsabai Járásbíróság
Békéscsaba
Doboz
Szabadkígyós

Csabaszabadi
Gerendás
Telekgerendás

Csorvás
Kétsoprony
Újkígyós

4/5. Orosházi Járásbíróság
Békéssámson
Kardoskút
Pusztaföldvár

Csanádapáca
Nagyszénás
Tótkomlós

Gádoros
Orosháza

4/6. Szarvasi Járásbíróság
Békésszentandrás
Dévaványa
Hunya
Örménykút

Csabacsüd
Ecsegfalva
Kardos
Szarvas

Csárdaszállás
Gyomaendrőd
Kondoros

4/7. Szeghalmi Járásbíróság
Bucsa
Körösladány
Vésztő

Füzesgyarmat
Körösújfalu

Kertészsziget
Szeghalom

4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Békés megye
5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)
5/1. Miskolci Járásbíróság
Alsózsolca
Bőcs
Emőd
Harsány
Kisgyőr
Köröm
Nyékládháza
Parasznya
Sajóbábony
Sajókápolna
Sajólászlófalva
Sajósenye
Szirmabesenyő

Arnót
Bükkaranyos
Felsőzsolca
Hernádkak
Kistokaj
Mályi
Onga
Radostyán
Sajóecseg
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Sajóvámos
Újcsanálos

Berzék
Bükkszentkereszt
Gesztely
Hernádnémeti
Kondó
Miskolc
Ónod
Répáshuta
Sajóhidvég
Sajólád
Sajópetri
Sóstófalva
Varbó

2
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5/2. Encsi Járásbíróság
Abaújalpár
Abaújvár
Baktakék
Boldogkőújfalu
Encs
Detek
Felsődobsza
Forró
Garadna
Gönc
Hernádbűd
Hernádszentandrás
Hidasnémeti
Kéked
Krasznokvajda
Mogyoróska
Pere
Regéc
Szemere
Tornyosnémeti
Zsujta

Abaújkér
Alsógagy
Baskó
Boldogkőváralja
Csenyéte
Fancsal
Felsőgagy
Fulókércs
Gibárt
Göncruszka
Hernádcéce
Hernádszurdok
Ináncs
Keresztéte
Litka
Novajidrány
Perecse
Sima
Tállya
Vilmány

Abaújszántó
Arka
Beret
Büttös
Csobád
Fáj
Fony
Gagyapáti
Golop
Hejce
Hernádpetri
Hernádvécse
Kány
Korlát
Méra
Pányok
Pusztaradvány
Szalaszend
Telkibánya
Vizsoly

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság
Abod
Balajt
Berente
Bódvalenke
Damak
Edelény
Galvács
Hidvégardó
Kazincbarcika
Lak
Mályinka
Nagybarca
Perkupa
Rudabánya
Sajóivánka
Szakácsi
Szendrőlád
Szögliget
Szuhogy
Tomor
Tornanádaska
Vadna
Ziliz

Alacska
Bánhorváti
Boldva
Bódvarákó
Debréte
Égerszög
Hangács
Irota
Komjáti
Ládbesenyő
Meszes
Nyomár
Rakaca
Rudolftelep
Sajókaza
Szalonna
Szin
Szőlősardó
Tardona
Tornabarakony
Tornaszentandrás
Varbóc

Alsótelekes
Becskeháza
Borsodszirák
Bódvaszilas
Dédestapolcsány
Felsőtelekes
Hegymeg
Izsófalva
Kurityán
Martonyi
Múcsony
Ormosbánya
Rakacaszend
Sajógalgóc
Sajószentpéter
Szendrő
Szinpetri
Szuhakálló
Teresztenye
Tornakápolna
Tornaszentjakab
Viszló

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság
Bogács
Bükkábrány
Cserépváralja
Kács
Mezőnagymihály
Sály
Tard
Tiszavalk

Borsodgeszt
Bükkzsérc
Csincse
Mezőkeresztes
Mezőnyárád
Szentistván
Tibolddaróc
Vatta

Borsodivánka
Cserépfalu
Egerlövő
Mezőkövesd
Négyes
Szomolya
Tiszabábolna

1
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5/5. Ózdi Járásbíróság
Aggtelek
Bánréve
Borsodszentgyörgy
Csokvaomány
Dubicsány
Felsőnyárád
Hét
Járdánháza
Kelemér
Lénárddaróc
Putnok
Sajónémeti
Sáta
Trizs
Zubogy

Alsószuha
Borsodbóta
Bükkmogyorósd
Domaháza
Farkaslyuk
Gömörszőlős
Imola
Jósvafő
Királd
Nekézseny
Ragály
Sajópüspöki
Serényfalva
Uppony

Arló
Borsodnádasd
Csernely
Dövény
Felsőkelecsény
Hangony
Jákfalva
Kánó
Kissikátor
Ózd
Sajómercse
Sajóvelezd
Szuhafő
Zádorfalva

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
Alsóberecki
Bodrogolaszi
Dámóc
Felsőregmec
Füzérkajata
Györgytarló
Hollóháza
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Sárospatak
Tiszacsermely
Vajdácska
Vilyvitány
Zemplénagárd

Alsóregmec
Bózsva
Erdőhorváti
Filkeháza
Füzérkomlós
Háromhuta
Karcsa
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nyíri
Pálháza
Ricse
Sátoraljaújhely
Tiszakarád
Vágáshuta
Viss

Bodroghalom
Cigánd
Felsőberecki
Füzér
Füzérradvány
Hercegkút
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyhuta
Olaszliszka
Pusztafalu
Sárazsadány
Semjén
Tolcsva
Vámosújfalu
Zalkod

5/7. Szerencsi Járásbíróság
Alsódobsza
Bodrogkisfalud
Legyesbénye
Mezőzombor
Rátka
Szerencs
Taktakenéz
Tiszaladány
Tokaj

Bekecs
Csobaj
Mád
Monok
Szegi
Taktabáj
Taktaszada
Tiszalúc

Bodrogkeresztúr
Erdőbénye
Megyaszó
Prügy
Szegilong
Taktaharkány
Tarcal
Tiszatardos

5/8. Szikszói Járásbíróság
Abaújlak
Aszaló
Gagybátor
Hernádkércs
Kiskinizs
Monaj
Pamlény
Szászfa

Abaújszolnok
Felsővadász
Gagyvendégi
Homrogd
Kupa
Nagykinizs
Rásonysápberencs
Szentistvánbaksa

1

Alsóvadász
Gadna
Halmaj
Kázsmárk
Léh
Nyésta
Selyeb
Szikszó
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5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság
Ároktő
Hejőbába
Hejőpapi
Kesznyéten
Muhi
Oszlár
Szakáld
Tiszapalkonya

Gelej
Hejőkeresztúr
Hejőszalonta
Kiscsécs
Nagycsécs
Sajóörös
Tiszadorogma
Tiszatarján

Girincs
Hejőkürt
Igrici
Mezőcsát
Nemesbikk
Sajószöged
Tiszakeszi
Tiszaújváros

5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)
6/1. Szegedi Járásbíróság
Algyő
Balástya
Deszk
Ferencszállás
Klárafalva
Ópusztaszer
Pusztaszer
Sándorfalva
Tiszasziget
Zákányszék

Ásotthalom
Bordány
Domaszék
Forráskút
Kübekháza
Öttömös
Röszke
Szatymaz
Újszentiván
Zsombó

Baks
Csengele
Dóc
Kistelek
Mórahalom
Pusztamérges
Ruzsa
Szeged
Üllés

6/2. Csongrádi Járásbíróság
Csanytelek
Tömörkény

Csongrád

Felgyő

6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
Hódmezővásárhely
Székkutas

Mártély

Mindszent

6/4. Makói Járásbíróság
Ambrózfalva
Csanádpalota
Kiszombor
Makó
Nagylak

Apátfalva
Földeák
Kövegy
Maroslele
Óföldeák

Csanádalberti
Királyhegyes
Magyarcsanád
Nagyér
Pitvaros

6/5. Szentesi Járásbíróság
Árpádhalom
Fábiánsebestyén
Szegvár

Derekegyház
Nagymágocs
Szentes

Eperjes
Nagytőke

6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Csongrád megye

2
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7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)
7/1. Székesfehérvári Járásbíróság
Aba
Balinka
Csákberény
Csősz
Ercsi
Gárdony
Iszkaszentgyörgy
Kajászó
Kincsesbánya
Lajoskomárom
Martonvásár
Mezőszentgyörgy
Mór
Nádasdladány
Pázmánd
Ráckeresztúr
Sárosd
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Úrhida
Vereb

Bakonycsernye
Baracska
Csókakő
Dég
Fehérvárcsurgó
Gyúró
Isztimér
Káloz
Kisláng
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőszilas
Nadap
Pákozd
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárszentmihály
Söréd
Szabadegyháza
Tác
Vál
Zámoly

Bakonykúti
Bodajk
Csór
Enying
Füle
Igar
Jenő
Kápolnásnyék
Kőszárhegy
Magyaralmás
Mezőkomárom
Moha
Nagyveleg
Pátka
Pusztavám
Sárkeszi
Seregélyes
Sukoró
Szabadhídvég
Tordas
Velence
Zichyújfalu

7/2. Bicskei Járásbíróság
Alcsútdoboz
Csabdi
Felcsút
Mány
Tabajd
Vértesboglár

Bicske
Csákvár
Gánt
Óbarok
Újbarok

Bodmér
Etyek
Lovasberény
Szár
Vértesacsa

7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság
Adony
Besnyő
Előszállás
Kulcs
Nagyvenyim
Rácalmás

Baracs
Daruszentmiklós
Iváncsa
Mezőfalva
Perkáta

Beloiannisz
Dunaújváros
Kisapostag
Nagykarácsony
Pusztaszabolcs

7/4. Sárbogárdi Járásbíróság
Alap
Hantos
Sáregres
Vajta

Alsószentiván
Nagylók
Sárkeresztúr

Cece
Sárbogárd
Sárszentágota

7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Fejér megye

1
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8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)
8/1. Győri Járásbíróság
Abda
Bakonygyirót
Barbacs
Bodonhely
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
Enese
Fehértó
Gönyű
Győr
Győrság
Győrújbarát
Ikrény
Kisbabot
Kóny
Maglóca
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Rábapatona
Rábaszentandrás
Rábatamási
Románd
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Tárnokréti
Töltéstava
Veszprémvarsány

Acsalag
Bakonypéterd
Bágyogszovát
Bogyoszló
Bősárkány
Csorna
Dunaszentpál
Écs
Felpéc
Gyarmat
Győrasszonyfa
Győrsövényház
Győrújfalu
Jobaháza
Kisbajcs
Kunsziget
Magyarkeresztúr
Mérges
Nagybajcs
Nyúl
Páli
Pér
Rábacsanak
Rábapordány
Rábaszentmihály
Rábcakapi
Sikátor
Sopronnémeti
Szil
Táp
Tényő
Vág
Vének

Árpás
Bakonyszentlászló
Bezi
Bőny
Cakóháza
Dör
Egyed
Farád
Fenyőfő
Gyömöre
Győrladamér
Győrszemere
Győrzámoly
Kajárpéc
Koroncó
Lázi
Markotabödöge
Mórichida
Nagyszentjános
Öttevény
Pásztori
Potyond
Rábacsécsény
Rábasebes
Rábaszentmiklós
Rétalap
Sobor
Szany
Szilsárkány
Tápszentmiklós
Tét
Vámosszabadi
Zsebeháza

8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság
Ásványráró
Dunakiliti
Feketeerdő
Hédervár
Kimle
Lébény
Mecsér
Mosonudvar
Újrónafő

Bezenye
Dunaremete
Halászi
Jánossomorja
Kisbodak
Lipót
Mosonmagyaróvár
Püski
Várbalog

Darnózseli
Dunasziget
Hegyeshalom
Károlyháza
Levél
Máriakálnok
Mosonszolnok
Rajka

8/3. Soproni Járásbíróság
Agyagosszergény
Beled
Csáfordjánosfa
Ebergőc
Fertőboz
Fertőhomok
Fertőszéplak
Harka
Himod
Kapuvár
Lövő
Nagylózs

Ágfalva
Cirák
Csér
Edve
Fertőd
Fertőrákos
Gyalóka
Hegykő
Hövej
Kisfalud
Mihályi
Nemeskér

Babót
Csapod
Dénesfa
Egyházasfalu
Fertőendréd
Fertőszentmiklós
Gyóró
Hidegség
Iván
Kópháza
Nagycenk
Osli

1
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Pereszteg
Pusztacsalád
Répcevis
Sopron
Szakony
Und
Veszkény
Zsira

Petőháza
Rábakecöl
Röjtökmuzsaj
Sopronhorpács
Szárföld
Vadosfa
Vitnyéd

Pinnye
Répceszemere
Sarród
Sopronkövesd
Újkér
Vásárosfalu
Völcsej

8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Győr-Moson-Sopron megye
9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)
9/1. Debreceni Járásbíróság
Álmosd
Bocskaikert
Fülöp
Hajdúsámson
Kokad
Monostorpályi
Nyírábrány
Téglás
Újszentmargita

Bagamér
Debrecen
Hajdúbagos
Hortobágy
Létavértes
Nyíracsád
Nyírmártonfalva
Tiszacsege
Vámospércs

Balmazújváros
Egyek
Hajdúhadház
Hosszúpályi
Mikepércs
Nyíradony
Sáránd
Újléta

9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság
Ártánd
Berekböszörmény
Bojt
Derecske
Gáborján
Komádi
Körösszegapáti
Mezősas
Szentpéterszeg
Újiráz
Zsáka

Bakonszeg
Berettyóújfalu
Csökmő
Esztár
Hencida
Konyár
Magyarhomorog
Nagykereki
Tépe
Váncsod

Bedő
Biharkeresztes
Darvas
Furta
Kismarja
Körösszakál
Mezőpeterd
Pocsaj
Told
Vekerd

9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság
Folyás
Hajdúdorog
Tiszagyulaháza

Görbeháza
Hajdúnánás
Újtikos

Hajdúböszörmény
Polgár

9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság
Ebes
Nagyhegyes

Hajdúszoboszló
Nádudvar

Hajdúszovát

9/5. Püspökladányi Járásbíróság
Báránd
Bihartorda
Nagyrábé
Sárrétudvari

Bihardancsháza
Földes
Püspökladány
Szerep

Biharnagybajom
Kaba
Sáp
Tetétlen

9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hajdú-Bihar megye

2
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10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger)
10/1. Egri Járásbíróság
Andornaktálya
Bekölce
Bükkszenterzsébet
Demjén
Egerbocs
Egerszólát
Feldebrő
Istenmezeje
Kisfüzes
Mátraderecske
Nagytálya
Novaj
Parádsasvár
Sirok
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Váraszó

Balaton
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Eger
Egercsehi
Erdőkövesd
Felsőtárkány
Ivád
Maklár
Mikófalva
Nagyvisnyó
Ostoros
Pétervására
Szajla
Szilvásvárad
Tarnaszentmária
Verpelét

Bátor
Bodony
Bükkszék
Egerbakta
Egerszalók
Fedémes
Hevesaranyos
Kerecsend
Mátraballa
Mónosbél
Noszvaj
Parád
Recsk
Szarvaskő
Szúcs
Terpes

10/2. Füzesabonyi Járásbíróság
Aldebrő
Egerfarmos
Kápolna
Mezőtárkány
Sarud
Újlőrincfalva

Besenyőtelek
Füzesabony
Kompolt
Nagyút
Szihalom

Dormánd
Kál
Mezőszemere
Poroszló
Tófalu

10/3. Gyöngyösi Járásbíróság
Abasár
Detk
Gyöngyöshalász
Gyöngyössolymos
Karácsond
Markaz
Nagyréde
Vámosgyörk
Visznek

Adács
Domoszló
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöstarján
Kisnána
Mátraszentimre
Pálosvörösmart
Vécs

Atkár
Gyöngyös
Gyöngyöspata
Halmajugra
Ludas
Nagyfüged
Szücsi
Visonta

10/4. Hatvani Járásbíróság
Apc
Ecséd
Hort
Nagykökényes
Zagyvaszántó

Boldog
Hatvan
Kerekharaszt
Petőfibánya

Csány
Heréd
Lőrinci
Rózsaszentmárton

10/5. Hevesi Járásbíróság
Átány
Erk
Kisköre
Tarnabod
Tarnaszentmiklós
Tiszanána

Boconád
Heves
Kömlő
Tarnaméra
Tarnazsadány
Zaránk

Erdőtelek
Hevesvezekény
Pély
Tarnaörs
Tenk

10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Heves megye

3
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11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok)
11/1. Szolnoki Járásbíróság
Besenyszög
Hunyadfalva
Kuncsorba
Örményes
Szajol
Tiszabő
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Zagyvarékas

Csataszög
Kengyel
Martfű
Rákóczifalva
Szászberek
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tiszavárkony
Újszász

Fegyvernek
Kőtelek
Nagykörű
Rákócziújfalu
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tószeg
Vezseny

11/2. Jászberényi Járásbíróság
Alattyán
Jászapáti
Jászberény
Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jászszentandrás

Jánoshida
Jászágó
Jászboldogháza
Jászfényszaru
Jászkisér
Jásztelek

Jászalsószentgyörgy
Jászárokszállás
Jászdózsa
Jászivány
Jászladány
Pusztamonostor

11/3. Karcagi Járásbíróság
Berekfürdő
Kisújszállás

Karcag
Kunhegyes

Kenderes
Kunmadaras

11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság
Cibakháza
Kunszentmárton
Szelevény
Tiszakürt

Cserkeszőlő
Nagyrév
Tiszaföldvár
Tiszasas

Csépa
Öcsöd
Tiszainoka

11/5. Mezőtúri Járásbíróság
Kétpó
Mezőtúr

Mesterszállás
Túrkeve

Mezőhék

11/6. Tiszafüredi Járásbíróság
Abádszalók
Tiszaderzs
Tiszaörs
Tomajmonostora

Nagyiván
Tiszafüred
Tiszaszentimre

Tiszabura
Tiszaigar
Tiszaszőlős

11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Jász-Nagykun-Szolnok megye
12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya)
12/1. Tatabányai Járásbíróság
Bokod
Héreg
Környe
Szárliget
Tatabánya
Vértesszőlős

Dad
Kecskéd
Oroszlány
Szomor
Várgesztes

Gyermely
Kömlőd
Szákszend
Tarján
Vértessomló

4
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12/2. Esztergomi Járásbíróság
Annavölgy
Csolnok
Dömös
Kesztölc
Máriahalom
Nyergesújfalu
Sárisáp
Tokod

Bajna
Dág
Epöl
Lábatlan
Mogyorósbánya
Piliscsév
Süttő
Tokodaltáró

Bajót
Dorog
Esztergom
Leányvár
Nagysáp
Pilismarót
Tát
Úny

12/3. Komáromi Járásbíróság
Aka
Ácsteszér
Bakonysárkány
Bábolna
Császár
Ete
Kisigmánd
Nagyigmánd
Tárkány

Almásfüzitő
Ászár
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csém
Kerékteleki
Komárom
Réde
Vérteskethely

Ács
Bakonybánk
Bana
Csatka
Csép
Kisbér
Mocsa
Súr

12/4. Tatai Járásbíróság
Baj
Kocs
Szomód
Vértestolna

Dunaalmás
Naszály
Tardos

Dunaszentmiklós
Neszmély
Tata

12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Komárom-Esztergom megye
13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat)
13/1. Balassagyarmati Járásbíróság
Alsópetény
Becske
Borsosberény
Csesztve
Dejtár
Endrefalva
Galgaguta
Hont
Iliny
Keszeg
Legénd
Magyarnándor
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádsáp
Nőtincs
Patak
Pusztaberki
Romhány
Szátok
Szécsénke
Szügy
Tolmács

Balassagyarmat
Bercel
Cserháthaláp
Csitár
Diósjenő
Érsekvadkert
Herencsény
Horpács
Ipolyszög
Kétbodony
Ludányhalászi
Mohora
Nézsa
Nógrádmarcal
Nógrádsipek
Őrhalom
Patvarc
Rétság
Szalmatercs
Szendehely
Szécsény
Tereske
Varsány

Bánk
Berkenye
Cserhátsurány
Debercsény
Drégelypalánk
Felsőpetény
Hollókő
Hugyag
Ipolyvece
Kisecset
Magyargéc
Nagylóc
Nógrád
Nógrádmegyer
Nógrádszakál
Ősagárd
Piliny
Rimóc
Szanda
Szente
Szécsényfelfalu
Terény

5
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13/2. Pásztói Járásbíróság
Alsótold
Buják
Ecseg
Erdőtarcsa
Héhalom
Kisbágyon
Mátraszőlős
Szarvasgede
Tar

Bér
Cserhátszentiván
Egyházasdengeleg
Felsőtold
Jobbágyi
Kozárd
Palotás
Szirák
Vanyarc

Bokor
Csécse
Erdőkürt
Garáb
Kálló
Kutasó
Pásztó
Szurdokpüspöki

13/3. Salgótarjáni Járásbíróság
Bárna
Dorogháza
Ipolytarnóc
Karancskeszi
Kazár
Litke
Mátramindszent
Mátraterenye
Nagybárkány
Rákóczibánya
Sámsonháza
Szilaspogony
Zabar

Bátonyterenye
Egyházasgerge
Karancsalja
Karancslapujtő
Kisbárkány
Lucfalva
Mátranovák
Mátraverebély
Nagykeresztúr
Ságújfalu
Somoskőújfalu
Szuha

Cered
Etes
Karancsberény
Karancsság
Kishartyán
Márkháza
Mátraszele
Mihálygerge
Nemti
Salgótarján
Sóshartyán
Vizslás

13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Nógrád megye
14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest)
Budajenő
Páty
Piliscsaba
Pilisvörösvár
Telki
Üröm

Budakeszi
Perbál
Pilisjászfalu
Remeteszőlős
Tinnye
Zsámbék

Nagykovácsi
Pilisborosjenő
Pilisszentiván
Solymár
Tök

14/2. Ceglédi Járásbíróság
Abony
Ceglédbercel
Jászkarajenő
Tápiószőlős

Albertirsa
Csemő
Kőröstetétlen
Törtel

Cegléd
Dánszentmiklós
Mikebuda
Újszilvás

14/3. Dabasi Járásbíróság
Alsónémedi
Felsőpakony
Inárcs
Örkény
Táborfalva

Bugyi
Gyál
Kakucs
Pusztavacs
Újhartyán

Dabas
Hernád
Ócsa
Tatárszentgyörgy
Újlengyel

6
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14/4. Dunakeszi Járásbíróság
Csomád
Göd

Dunakeszi

Fót

14/5. Gödöllői Járásbíróság
Aszód
Dány
Galgahévíz
Hévízgyörk
Kartal
Mogyoród
Szada
Vácegres
Verseg

Bag
Domony
Galgamácsa
Iklad
Kerepes
Nagytarcsa
Tura
Vácszentlászló
Zsámbok

Csömör
Erdőkertes
Gödöllő
Isaszeg
Kistarcsa
Pécel
Valkó
Veresegyháza

14/6. Monori Járásbíróság
Bénye
Gomba
Maglód
Monorierdő
Pilis
Üllő

Csévharaszt
Gyömrő
Mende
Nyáregyháza
Sülysáp
Vasad

Ecser
Káva
Monor
Péteri
Úri
Vecsés

14/7. Nagykátai Járásbíróság
Farmos
Pánd
Tápióbicske
Tápiószecső
Tóalmás

Kóka
Szentlőrinckáta
Tápiógyörgye
Tápiószele

Nagykáta
Szentmártonkáta
Tápióság
Tápiószentmárton

14/8. Nagykőrösi Járásbíróság
Kocsér

Nagykőrös

Nyársapát

14/9. Ráckevei Járásbíróság
Apaj
Dömsöd
Halásztelek
Majosháza
Szigetbecse
Szigetszentmárton
Taksony

Áporka
Dunaharaszti
Kiskunlacháza
Makád
Szigetcsép
Szigetszentmiklós
Tököl

Délegyháza
Dunavarsány
Lórév
Ráckeve
Szigethalom
Szigetújfalu

14/10. Szentendrei Járásbíróság
Budakalász
Kisoroszi
Pilisszentkereszt
Pócsmegyer
Tahitótfalu

Csobánka
Leányfalu
Pilisszentlászló
Szentendre
Visegrád

Dunabogdány
Pilisszántó
Pomáz
Szigetmonostor

14/11. Váci Járásbíróság
Acsa
Csővár
Ipolytölgyes

Bernecebaráti
Galgagyörk
Kemence

Csörög
Ipolydamásd
Kismaros

1
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Kisnémedi
Letkés
Nagymaros
Perőcsény
Rád
Sződ
Vác
Váckisújfalu
Verőce

Kosd
Márianosztra
Őrbottyán
Püspökhatvan
Szob
Sződliget
Vácduka
Vácrátót
Zebegény

Kóspallag
Nagybörzsöny
Penc
Püspökszilágy
Szokolya
Tésa
Váchartyán
Vámosmikola

14/12. Budaörsi Járásbíróság
Biatorbágy
Érd
Sóskút
Törökbálint

Budaörs
Herceghalom
Százhalombatta

Diósd
Pusztazámor
Tárnok

14/13. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Pest megye
15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár)
15/1. Kaposvári Járásbíróság
Alsóbogát
Bodrog
Cserénfa
Csököly
Felsőmocsolád
Gálosfa
Hajmás
Hetes
Juta
Kaposgyarmat
Kaposmérő
Kaposvár
Kisasszond
Kőkút
Mernye
Mosdós
Orci
Patca
Ráksi
Simonfa
Somogyfajsz
Somogysárd
Szenna
Szilvásszentmárton
Várda
Zselickisfalud

Baté
Bőszénfa
Csoma
Ecseny
Fonó
Gige
Hedrehely
Igal
Kadarkút
Kaposhomok
Kaposszerdahely
Kazsok
Kisgyalán
Magyaratád
Mezőcsokonya
Nagybajom
Osztopán
Pálmajor
Rinyakovácsi
Somodor
Somogygeszti
Somogyszil
Szentbalázs
Taszár
Visnye
Zselickislak

Bárdudvarnok
Büssü
Csombárd
Edde
Gadács
Gölle
Hencse
Jákó
Kaposfő
Kaposkeresztúr
Kaposújlak
Kercseliget
Kiskorpád
Magyaregres
Mike
Nagyberki
Patalom
Polány
Sántos
Somogyaszaló
Somogyjád
Szabadi
Szentgáloskér
Újvárfalva
Zimány
Zselicszentpál

15/2. Barcsi Járásbíróság
Babócsa
Bolhó
Drávagárdony
Homokszentgyörgy
Kálmáncsa
Lakócsa

Barcs
Csokonyavisonta
Drávatamási
Istvándi
Komlósd
Patosfa

2

Bélavár
Darány
Heresznye
Kastélyosdombó
Lad
Péterhida
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Potony
Somogyaracs
Tótújfalu

Rinyaújlak
Szentborbás
Vízvár

Rinyaújnép
Szulok

15/3. Fonyódi Járásbíróság
Balatonboglár
Buzsák
Gyugy
Kisberény
Ordacsehi
Somogybabod
Somogyvár

Balatonfenyves
Fonyód
Hács
Látrány
Öreglak
Somogytúr
Szőlősgyörök

Balatonlelle
Gamás
Karád
Lengyeltóti
Pamuk
Somogyvámos
Visz

15/4. Marcali Járásbíróság
Balatonberény
Balatonszentgyörgy
Csákány
Gadány
Keleviz
Marcali
Nemesdéd
Nikla
Somogysámson
Somogyzsitfa
Szőkedencs
Tikos
Vörs

Balatonkeresztúr
Balatonújlak
Csömend
Hollád
Kéthely
Mesztegnyő
Nemeskisfalud
Pusztakovácsi
Somogysimonyi
Szegerdő
Tapsony
Varázsló

Balatonmáriafürdő
Böhönye
Főnyed
Hosszúvíz
Libickozma
Nagyszakácsi
Nemesvid
Sávoly
Somogyszentpál
Szenyér
Táska
Vése

15/5. Nagyatádi Járásbíróság
Bakháza
Bolhás
Görgeteg
Iharos
Kaszó
Lábod
Őrtilos
Porrog
Rinyabesenyő
Somogybükkösd
Somogyudvarhely
Tarany

Beleg
Csurgó
Gyékényes
Iharosberény
Kisbajom
Nagyatád
Ötvöskónyi
Porrogszentkirály
Rinyaszentkirály
Somogycsicsó
Szabás
Zákány

Berzence
Csurgónagymarton
Háromfa
Inke
Kutas
Nagykorpád
Pogányszentpéter
Porrogszentpál
Segesd
Somogyszob
Szenta
Zsákányfalu

15/6. Siófoki Járásbíróság
Andocs
Balatonföldvár
Balatonszárszó
Bábonymegyer
Bonnya
Kánya
Kisbárapáti
Lulla
Nagycsepely
Pusztaszemes
Siófok
Somogyacsa
Somogymeggyes
Szólád
Tengőd
Zala

Ádánd
Balatonőszöd
Balatonszemes
Bálványos
Fiad
Kára
Kőröshegy
Miklósi
Nágocs
Ságvár
Siójut
Somogydöröcske
Szántód
Tab
Torvaj
Zamárdi

3

Balatonendréd
Balatonszabadi
Balatonvilágos
Bedegkér
Kapoly
Kereki
Kötcse
Nagyberény
Nyim
Sérsekszőlős
Som
Somogyegres
Szorosad
Teleki
Törökkoppány
Zics
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15/7. Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Somogy megye
16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza)
16/1. Nyíregyházi Járásbíróság
Apagy
Balsa
Beszterec
Buj
Gávavencsellő
Ibrány
Kemecse
Laskod
Nagycserkesz
Napkor
Nyíribrony
Nyírpazony
Nyírtura
Petneháza
Rohod
Szakoly
Timár
Tiszadob
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári

Baktalórántháza
Berkesz
Biri
Demecser
Gégény
Kállósemjén
Kék
Levelek
Nagyhalász
Nyírbogdány
Nyírjákó
Nyírtelek
Ófehértó
Rakamaz
Sényő
Székely
Tiszabercel
Tiszaeszlár
Tiszarád
Újfehértó

Balkány
Besenyőd
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kálmánháza
Kótaj
Magy
Nagykálló
Nyíregyháza
Nyírkércs
Nyírtét
Paszab
Ramocsaháza
Szabolcs
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszalök
Tiszatelek
Vasmegyer

16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság
Botpalád
Császló
Fehérgyarmat
Garbolc
Jánkmajtis
Kishódos
Kisszekeres
Magosliget
Milota
Nagyszekeres
Olcsvaapáti
Rozsály
Szamosújlak
Tiszacsécse
Tivadar
Túrricse
Zajta

Cégénydányád
Csegöld
Fülesd
Gyügye
Kérsemjén
Kisnamény
Kölcse
Mánd
Nagyar
Nábrád
Panyola
Sonkád
Szatmárcseke
Tiszakóród
Tunyogmatolcs
Uszka
Zsarolyán

Csaholc
Darnó
Gacsály
Hermánszeg
Kisar
Kispalád
Kömörő
Méhtelek
Nagyhódos
Nemesborzova
Penyige
Szamossályi
Tiszabecs
Tisztaberek
Túristvándi
Vámosoroszi

16/3. Kisvárdai Járásbíróság
Ajak
Dombrád
Fényeslitke
Jéke
Komoró
Mezőladány
Nyírtass
Rétközberencs
Tiszabezdéd

Anarcs
Döge
Győröcske
Kékcse
Lövőpetri
Nyírkarász
Pap
Szabolcsbáka
Tiszakanyár

Benk
Eperjeske
Gyulaháza
Kisvárda
Mándok
Nyírlövő
Pátroha
Szabolcsveresmart
Tiszamogyorós

4
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Tiszaszentmárton
Újdombrád
Zsurk

Tornyospálca
Újkenéz

Tuzsér
Záhony

16/4. Mátészalkai Járásbíróság
Csenger
Fábiánháza
Győrtelek
Kántorjánosi
Mátészalka
Nagyecsed
Nyírmeggyes
Ököritófülpös
Pátyod
Szamosangyalos
Szamosszeg
Tyukod
Vállaj

Csengersima
Fülpösdaróc
Hodász
Kocsord
Mérk
Nyírcsaholy
Nyírparasznya
Őr
Porcsalma
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Ura

Csengerújfalu
Géberjén
Jármi
Komlódtótfalu
Nagydobos
Nyírkáta
Ópályi
Papos
Rápolt
Szamoskér
Tiborszállás
Vaja

16/5. Nyírbátori Járásbíróság
Bátorliget
Máriapócs
Nyírbogát
Nyírgelse
Nyírmihálydi
Ömböly
Pócspetri

Encsencs
Nyírbátor
Nyírcsászári
Nyírgyulaj
Nyírpilis
Penészlek
Terem

Kisléta
Nyírbéltek
Nyírderzs
Nyírlugos
Nyírvasvári
Piricse

16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság
Aranyosapáti
Beregsurány
Gemzse
Hetefejércse
Kisvarsány
Mátyus
Olcsva
Tákos
Tiszaszalka
Vásárosnamény

Barabás
Csaroda
Gulács
Ilk
Lónya
Nagyvarsány
Pusztadobos
Tiszaadony
Tiszavid

Beregdaróc
Gelénes
Gyüre
Jánd
Márokpapi
Nyírmada
Tarpa
Tiszakerecseny
Vámosatya

16/7. Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd)
17/1. Szekszárdi Járásbíróság
Alsónána
Bátaszék
Fadd
Kistormás
Őcsény
Sióagárd
Szekszárd

Alsónyék
Bogyiszló
Fácánkert
Kölesd
Pörböly
Szálka
Tolna

Báta
Decs
Harc
Medina
Sárpilis
Szedres
Várdomb

1
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17/2. Bonyhádi Járásbíróság
Aparhant
Bonyhádvarasd
Grábóc
Kakasd
Kismányok
Mórágy
Murga
Tevel
Zomba

Bátaapáti
Cikó
Györe
Kéty
Kisvejke
Mőcsény
Nagymányok
Váralja

Bonyhád
Felsőnána
Izmény
Kisdorog
Lengyel
Mucsfa
Nagyvejke
Závod

17/3. Dombóvári Járásbíróság
Attala
Dalmand
Gyulaj
Kaposszekcső
Lápafő
Várong

Csibrák
Dombóvár
Jágónak
Kocsola
Nak

Csikóstőttős
Döbrököz
Kapospula
Kurd
Szakcs

17/4. Paksi Járásbíróság
Bikács
Dunaszentgyörgy
Kajdacs
Németkér
Pusztahencse

Bölcske
Gerjen
Madocsa
Paks
Sárszentlőrinc

Dunaföldvár
Györköny
Nagydorog
Pálfa
Tengelic

17/5. Tamási Járásbíróság
Belecska
Értény
Gyönk
Kalaznó
Koppányszántó
Mucsi
Nagyszokoly
Pincehely
Szakadát
Tamási
Újireg

Diósberény
Felsőnyék
Hőgyész
Keszőhidegkút
Magyarkeszi
Nagykónyi
Ozora
Regöly
Szakály
Tolnanémedi
Varsád

Dúzs
Fürged
Iregszemcse
Kisszékely
Miszla
Nagyszékely
Pári
Simontornya
Szárazd
Udvari

17/6. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Tolna megye
18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely)
18/1. Szombathelyi Járásbíróság
Acsád
Balogunyom
Bucsu
Csempeszkopács
Egervölgy
Gersekarát
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nárai
Olaszfa
Perenye

Alsóújlak
Bérbaltavár
Csehi
Csipkerek
Felsőcsatár
Gyanógeregye
Horvátlövő
Kisunyom
Nagytilaj
Nemesbőd
Oszkó
Petőmihályfa

Andrásfa
Bozzai
Csehimindszent
Dozmat
Gencsapáti
Győrvár
Ják
Meszlen
Narda
Nemeskolta
Pácsony
Pornóapáti

1
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Püspökmolnári
Rum
Sé
Sorokpolány
Szentpéterfa
Táplánszentkereszt
Vasasszonyfa
Vasszécseny
Vát

Rábahidvég
Salköveskút
Sorkifalud
Söpte
Szombathely
Telekes
Vaskeresztes
Vasszilvágy
Vép

Rábatöttös
Sárfimizdó
Sorkikápolna
Szemenye
Tanakajd
Torony
Vassurány
Vasvár
Zsennye

18/2. Körmendi Járásbíróság
Alsószölnök
Csákánydoroszló
Döbörhegy
Egyházasrádóc
Felsőszölnök
Halogy
Hegyhátsál
Ispánk
Kemestaródfa
Kétvölgy
Körmend
Magyarszecsőd
Nádasd
Nagyrákos
Orfalu
Pankasz
Rádóckölked
Szaknyér
Szarvaskend
Szőce
Velemér

Apátistvánfalva
Csörötnek
Döröske
Felsőjánosfa
Gasztony
Harasztifalu
Hegyhátszentjakab
Ivánc
Kercaszomor
Kisrákos
Magyarlak
Magyarszombatfa
Nagykölked
Nemesmedves
Őrimagyarósd
Pinkamindszent
Rátót
Szakonyfalu
Szatta
Vasalja
Viszák

Bajánsenye
Daraboshegy
Egyházashollós
Felsőmarác
Halastó
Hegyháthodász
Hegyhátszentmárton
Katafa
Kerkáskápolna
Kondorfa
Magyarnádalja
Molnaszecsőd
Nagymizdó
Nemesrempehollós
Őriszentpéter
Rábagyarmat
Rönök
Szalafő
Szentgotthárd
Vasszentmihály

18/3. Kőszegi Járásbíróság
Bozsok
Csepreg
Iklanberény
Kőszegdoroszló
Lukácsháza
Ólmod
Tormásliget

Bük
Gyöngyösfalu
Kiszsidány
Kőszegpaty
Lócs
Peresznye
Tömörd

Cák
Horvátzsidány
Kőszeg
Kőszegszerdahely
Nemescsó
Pusztacsó
Velem

18/4. Sárvári Járásbíróság
Bejcgyertyános
Bő
Celldömölk
Csénye
Egyházashetye
Hegyfalu
Jákfa
Káld
Kemenesmagasi
Kemenessömjén
Kenyeri
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagysimonyi
Nemesládony
Ostffyasszonyfa
Pecöl
Rábapaty

Boba
Bögöt
Chernelházadamonya
Csönge
Gérce
Hosszúpereszteg
Jánosháza
Keléd
Kemenesmihályfa
Kemenesszentmárton
Kissomlyó
Megyehid
Mesteri
Nemeskeresztúr
Nick
Ölbő
Porpác
Répcelak

2

Borgáta
Bögöte
Csánig
Duka
Gór
Ikervár
Karakó
Kemeneskápolna
Kemenespálfa
Kenéz
Köcsk
Mersevát
Nagygeresd
Nemeskocs
Nyőgér
Pápoc
Pósfa
Répceszentgyörgy
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Sajtoskál
Sitke
Szergény
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Zsédeny

Sárvár
Sótony
Tokorcs
Vasegerszeg
Vásárosmiske

Simaság
Szeleste
Tompaládony
Vashosszúfalu
Vönöck

18/5. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Vas megye
19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém)
19/1. Veszprémi Járásbíróság
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonszepezd
Barnag
Csajág
Eplény
Hárskút
Jásd
Litér
Mencshely
Nemesvámos
Ősi
Papkeszi
Pula
Szentgál
Tagyon
Tótvázsony
Veszprém
Vöröstó

Aszófő
Balatoncsicsó
Balatonfűzfő
Balatonszőlős
Bánd
Csopak
Felsőörs
Herend
Királyszentistván
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Öskü
Pécsely
Sóly
Szentjakabfa
Tés
Várpalota
Veszprémfajsz
Zánka

Balatonakali
Balatonfőkajár
Balatonkenese
Balatonudvari
Berhida
Dörgicse
Hajmáskér
Hidegkút
Küngös
Márkó
Nagyvázsony
Örvényes
Paloznak
Pétfürdő
Szentantalfa
Szentkirályszabadja
Tihany
Vászoly
Vilonya

19/2. Ajkai Járásbíróság
Adorjánháza
Borszörcsök
Dabrony
Egeralja
Iszkáz
Kerta
Kislőd
Kolontár
Nagypirit
Oroszi
Somlójenő
Somlóvecse
Úrkút

Ajka
Csehbánya
Devecser
Farkasgyepű
Kamond
Kisberzseny
Kispirit
Magyarpolány
Noszlop
Öcs
Somlószőlős
Szőc
Városlőd

Apácatorna
Csögle
Doba
Halimba
Karakószörcsök
Kiscsősz
Kisszőlős
Nagyalásony
Nyirád
Pusztamiske
Somlóvásárhely
Tüskevár
Vid

19/3. Pápai Járásbíróság
Adásztevel
Bakonypölöske
Bakonyszücs
Békás
Döbrönte
Gecse
Kemeneshőgyész
Külsővat

Bakonyjákó
Bakonyság
Bakonytamási
Csót
Egyházaskesző
Gic
Kemenesszentpéter
Lovászpatona

3

Bakonykoppány
Bakonyszentiván
Béb
Dáka
Ganna
Homokbödöge
Kup
Magyargencs
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Malomsok
Mezőlak
Nagydém
Nemesgörzsöny
Nóráp
Pápadereske
Pápateszér
Vanyola
Vinár

Marcalgergelyi
Mihályháza
Nagygyimót
Nemesszalók
Nyárád
Pápakovácsi
Takácsi
Vaszar

Marcaltő
Nagyacsád
Nagytevel
Németbánya
Pápa
Pápasalamon
Ugod
Várkesző

19/4. Tapolcai Járásbíróság
Ábrahámhegy
Balatonederics
Bazsi
Dabronc
Gyulakeszi
Hetyefő
Káptalanfa
Kisapáti
Lesencefalu
Megyer
Nemesgulács
Raposka
Salföld
Sümegprága
Szigliget
Ukk
Vigántpetend
Zalahaláp

Badacsonytomaj
Balatonhenye
Bodorfa
Gógánfa
Hegyesd
Hosztót
Káptalantóti
Kővágóörs
Lesenceistvánd
Mindszentkálla
Nemeshany
Révfülöp
Sáska
Szentbékkálla
Taliándörögd
Uzsa
Zalaerdőd
Zalameggyes

Badacsonytördemic
Balatonrendes
Csabrendek
Gyepükaján
Hegymagas
Kapolcs
Kékkút
Köveskál
Lesencetomaj
Monostorapáti
Nemesvita
Rigács
Sümeg
Szentimrefalva
Tapolca
Veszprémgalsa
Zalagyömörő
Zalaszegvár

19/5. Zirci Járásbíróság
Bakonybél
Bakonyszentkirály
Csetény
Nagyesztergár
Porva

Bakonynána
Borzavár
Dudar
Olaszfalu
Szápár

Bakonyoszlop
Csesznek
Lókút
Pénzesgyőr
Zirc

19/6. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Veszprém megye
20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg)
20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság
Alibánfa
Babosdöbréte
Baktüttös
Bocfölde
Bucsuszentlászló
Csonkahegyhát
Egervár
Gősfa
Hagyárosbörönd
Kávás
Kisbucsa
Kustánszeg
Milejszeg
Nagykutas
Nemesapáti

Almásháza
Bagod
Becsvölgye
Boncodfölde
Csatár
Csöde
Gellénháza
Gutorfölde
Hottó
Kemendollár
Kiskutas
Lakhegy
Misefa
Nagylengyel
Nemeshetés

Alsónemesapáti
Bak
Bezeréd
Böde
Csertalakos
Dobronhegy
Gombosszeg
Gyűrűs
Iborfia
Keménfa
Kispáli
Lickóvadamos
Nagykapornak
Nagypáli
Nemesrádó

4
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Nemessándorháza
Orbányosfa
Pacsa
Pethőhenye
Pölöske
Salomvár
Szentkozmadombja
Teskánd
Vasboldogasszony
Zalaboldogfa
Zalaháshágy
Zalalövő
Zalaszentlőrinc

Nemesszentandrás
Ormándlak
Padár
Petrikeresztúr
Pusztaederics
Sárhida
Szentpéterfölde
Tilaj
Vaspör
Zalacséb
Zalaigrice
Zalaszentgyörgy
Zalaszentmihály

Németfalu
Ozmánbük
Pálfiszeg
Pókaszepetk
Pusztaszentlászló
Söjtör
Szentpéterúr
Tófej
Vöckönd
Zalaegerszeg
Zalaistvánd
Zalaszentiván
Zalatárnok

20/2. Keszthelyi Járásbíróság
Alsópáhok
Bókaháza
Döbröce
Esztergályhorváti
Gyenesdiás
Karmacs
Kisgörbő
Mihályfa
Óhid
Sármellék
Szalapa
Türje
Vindornyafok
Vonyarcvashegy
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalavár

Balatongyörök
Cserszegtomaj
Dötk
Felsőpáhok
Hévíz
Kehidakustány
Kisvásárhely
Nagygörbő
Pakod
Sénye
Szentgyörgyvár
Vállus
Vindornyalak
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszentlászló
Zalavég

Batyk
Dióskál
Egeraracsa
Gétye
Kallósd
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sümegcsehi
Tekenye
Várvölgy
Vindornyaszőlős
Zalabér
Zalaszántó
Zalaszentmárton

20/3. Lenti Járásbíróság
Alsószenterzsébet
Belsősárd
Csömödér
Gáborjánháza
Iklódbördőce
Kerkabarabás
Kerkateskánd
Külsősárd
Lenti
Márokföld
Nova
Pórszombat
Ramocsa
Szentgyörgyvölgy
Szilvágy
Zalabaksa

Baglad
Bödeháza
Dobri
Gosztola
Kálócfa
Kerkafalva
Kissziget
Lendvadedes
Lovászi
Mikekarácsonyfa
Ortaháza
Pördefölde
Resznek
Szécsisziget
Tormafölde
Zalaszombatfa

Barlahida
Csesztreg
Felsőszenterzsébet
Hernyék
Kányavár
Kerkakutas
Kozmadombja
Lendvajakabfa
Magyarföld
Nemesnép
Páka
Pusztaapáti
Rédics
Szijártóháza
Tornyiszentmiklós
Zebecke

20/4. Nagykanizsai Járásbíróság
Alsórajk
Bázakerettye
Bocska
Bucsuta
Eszteregnye
Füzvölgy
Gelse
Homokkomárom

Balatonmagyaród
Becsehely
Borsfa
Csapi
Felsőrajk
Galambok
Gelsesziget
Hosszúvölgy

5

Bánokszentgyörgy
Belezna
Börzönce
Csörnyeföld
Fityeház
Garabonc
Hahót
Kacorlak
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Kerecseny
Kiscsehi
Lasztonya
Liszó
Maróc
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagyrécse
Orosztony
Pölöskefő
Rigyác
Sormás
Szentmargitfalva
Tótszerdahely
Várfölde
Zalakomár
Zalaszabar
Zalaújlak

Kerkaszentkirály
Kisrécse
Letenye
Magyarszentmiklós
Miháld
Murarátka
Nagykanizsa
Nemespátró
Pat
Pötréte
Sand
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zajk
Zalamerenye
Zalaszentbalázs

Kilimán
Kistolmács
Lispeszentadorján
Magyarszerdahely
Molnári
Muraszemenye
Nagyrada
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Tótszentmárton
Valkonya
Zalakaros
Zalasárszeg
Zalaszentjakab

20/5. Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Zala megye”

6
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2. melléklet a 2015. évi LX. törvényhez
„1. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez
A törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok illetékességi területe
1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
1/1. Pesti Központi Kerületi Bíróság
Budapest V. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XVII. kerület

Budapest VI. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest XIV. kerület
Margitsziget

Budapest VII. kerület
Budapest X. kerület
Budapest XVI. kerület

1/2. Budai Központi Kerületi Bíróság
Budapest I. kerület
Budapest XXII. kerület

Budapest XI. kerület

Budapest XII. kerület

1/3. Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Budapest II. kerület

Budapest III. kerület
1/4. Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Budapest IV. kerület

Budapest XV. kerület
1/5. Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság

Budapest XVIII. kerület

Budapest XIX. kerület
1/6. Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság

Budapest XX. kerület

Budapest XXI. kerület

Budapest XXIII. kerület

1/7. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Főváros területe
2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs)
2/1. Pécsi Járásbíróság
Abaliget
Bakonya
Bogád
Egerág
Gyód
Keszü
Kozármisleny
Kővágótöttös
Nagykozár
Pellérd
Pécsudvard
Romonya
Szilágy
Szőkéd

Aranyosgadány
Berkesd
Bosta
Ellend
Hosszúhetény
Kisherend
Kökény
Lothárd
Orfű
Pereked
Pogány
Szalánta
Szilvás

Áta
Birján
Cserkút
Görcsöny
Husztót
Kovácsszénája
Kővágószőlős
Magyarsarlós
Ócsárd
Pécs
Regenye
Szemely
Szőke

2/2. Komlói Járásbíróság
Alsómocsolád
Bakóca
Bikal
Erdősmecske

Apátvarasd
Baranyajenő
Bodolyabér
Erzsébet

Ág
Baranyaszentgyörgy
Egyházaskozár
Fazekasboda

7
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Felsőegerszeg
Gödre
Kárász
Kisbeszterce
Komló
Lovászhetény
Magyarszék
Mánfa
Mecsekpölöske
Mindszentgodisa
Óbánya
Palé
Szalatnak
Szászvár
Tékes
Varga
Vékény

Geresdlak
Hegyhátmaróc
Kátoly
Kishajmás
Köblény
Magyaregregy
Martonfa
Máza
Mekényes
Nagyhajmás
Ófalu
Pécsvárad
Szágy
Szellő
Tormás
Vásárosdombó
Zengővárkony

Gerényes
Hidas
Kékesd
Kisvaszar
Liget
Magyarhertelend
Mágocs
Mecseknádasd
Meződ
Nagypall
Oroszló
Sásd
Szárász
Tarrós
Tófű
Vázsnok

2/3. Mohácsi Járásbíróság
Babarc
Bezedek
Dunaszekcső
Görcsönydoboka
Homorúd
Kisnyárád
Lippó
Maráza
Monyoród
Olasz
Sárok
Szajk
Székelyszabar
Udvar

Bár
Borjád
Erdősmárok
Hásságy
Ivándárda
Kölked
Liptód
Máriakéménd
Nagybudmér
Palotabozsok
Sátorhely
Szebény
Szűr
Versend

Belvárdgyula
Bóly
Feked
Himesháza
Kisbudmér
Lánycsók
Majs
Mohács
Nagynyárád
Pócsa
Somberek
Szederkény
Töttös
Véménd

2/4. Siklósi Járásbíróság
Adorjás
Baksa
Besence
Bogdása
Cún
Drávacsepely
Drávakeresztúr
Drávaszabolcs
Egyházasharaszti
Gilvánfa
Hegyszentmárton
Ipacsfa
Kásád
Kisasszonyfa
Kisjakabfalva
Kisszentmárton
Kovácshida
Lúzsok
Magyartelek
Matty
Nagycsány
Okorág
Palkonya
Pécsdevecser
Sámod
Siklósbodony

Alsószentmárton
Baranyahidvég
Bisse
Csarnóta
Diósviszló
Drávafok
Drávapalkonya
Drávaszerdahely
Felsőszentmárton
Gordisa
Hirics
Ivánbattyán
Kemse
Kisdér
Kiskassa
Kistapolca
Kórós
Magyarbóly
Markóc
Márfa
Nagyharsány
Old
Páprád
Piskó
Sellye
Siklósnagyfalu

8

Babarcszőlős
Beremend
Bogádmindszent
Csányoszró
Drávacsehi
Drávaiványi
Drávapiski
Drávasztára
Garé
Harkány
Ilocska
Kákics
Kémes
Kisharsány
Kislippó
Kistótfalu
Lapáncsa
Magyarmecske
Marócsa
Márok
Nagytótfalu
Ózdfalu
Peterd
Rádfalva
Siklós
Sósvertike
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Szaporca
Tésenfa
Újpetre
Villány
Zaláta

Szava
Téseny
Vajszló
Villánykövesd

Tengeri
Túrony
Vejti
Vokány

2/5. Szigetvári Járásbíróság
Almamellék
Bánfa
Boldogasszonyfa
Bürüs
Csertő
Dinnyeberki
Gyöngyfa
Hetvehely
Ibafa
Kétújfalu
Kistamási
Molvány
Nagypeterd
Nyugotszenterzsébet
Pettend
Somogyapáti
Somogyviszló
Szentdénes
Szentlászló
Szörény
Tótszentgyörgy
Velény

Almáskeresztúr
Bicsérd
Botykapeterd
Csebény
Csonkamindszent
Endrőc
Gyöngyösmellék
Hobol
Kacsóta
Királyegyháza
Magyarlukafa
Mozsgó
Nagyváty
Okorvölgy
Pécsbagota
Somogyhatvan
Sumony
Szentegát
Szentlőrinc
Szulimán
Várad
Zádor

Basal
Boda
Bükkösd
Cserdi
Dencsháza
Gerde
Helesfa
Horváthertelend
Katádfa
Kisdobsza
Merenye
Nagydobsza
Nemeske
Patapoklosi
Rózsafa
Somogyhárságy
Szabadszentkirály
Szentkatalin
Szigetvár
Teklafalu
Vásárosbéc
Zók

2/6. Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Baranya megye
3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét)
3/1. Kecskeméti Járásbíróság
Ágasegyháza
Fülöpháza
Jakabszállás
Kunbaracs
Lajosmizse
Orgovány
Tiszakécske

Ballószög
Fülöpjakab
Kecskemét
Kunszállás
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaug

Felsőlajos
Helvécia
Kerekegyháza
Ladánybene
Nyárlőrinc
Tiszaalpár
Városföld

3/2. Bajai Járásbíróság
Baja
Bácsborsód
Bátmonostor
Csikéria
Érsekcsanád
Gara
Kunbaja
Nagybaracska
Szeremle

Bácsalmás
Bácsszentgyörgy
Csátalja
Dávod
Érsekhalma
Hercegszántó
Madaras
Nemesnádudvar
Tataháza

9

Bácsbokod
Bácsszőlős
Csávoly
Dunafalva
Felsőszentiván
Katymár
Mátételke
Sükösd
Vaskút
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3/3. Kalocsai Járásbíróság
Bátya
Dunaszentbenedek
Fajsz
Hajós
Kalocsa
Öregcsertő
Újsolt

Drágszél
Dunatetétlen
Foktő
Harta
Miske
Solt
Újtelek

Dunapataj
Dusnok
Géderlak
Homokmégy
Ordas
Szakmár
Uszód

3/4. Kiskőrösi Járásbíróság
Akasztó
Csengőd
Izsák
Kiskőrös
Soltvadkert

Bócsa
Fülöpszállás
Kaskantyú
Páhi
Tabdi

Császártöltés
Imrehegy
Kecel
Soltszentimre
Tázlár

3/5. Kiskunfélegyházi Járásbíróság
Bugac
Kiskunfélegyháza

Bugacpusztaháza
Pálmonostora

Gátér
Petőfiszállás

3/6. Kiskunhalasi Járásbíróság
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunmajsa
Kunfehértó
Pirtó
Tompa

Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Kisszállás
Mélykút
Rém
Zsana

Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunhalas
Kömpöc
Móricgát
Szank

3/7. Kunszentmiklósi Járásbíróság
Apostag
Kunadacs
Szabadszállás

Dunaegyháza
Kunpeszér
Szalkszentmárton

Dunavecse
Kunszentmiklós
Tass

3/8. Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Bács-Kiskun megye
4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula)
4/1. Gyulai Járásbíróság
Biharugra
Gyula
Kötegyán
Méhkerék
Sarkadkeresztúr

Elek
Kétegyháza
Lőkösháza
Okány
Újszalonta

Geszt
Körösnagyharsány
Mezőgyán
Sarkad
Zsadány

4/2. Battonyai Járásbíróság
Almáskamarás
Dombiratos
Kisdombegyház
Magyardombegyház

Battonya
Kaszaper
Kunágota
Medgyesbodzás

1

Dombegyház
Kevermes
Magyarbánhegyes
Medgyesegyháza
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Medgyesegyháza-Bánkút
Nagybánhegyes
Pusztaszőlős

Mezőhegyes
Nagykamarás
Végegyháza

Mezőkovácsháza
Pusztaottlaka

4/3. Békési Járásbíróság
Békés
Köröstarcsa
Tarhos

Bélmegyer
Mezőberény

Kamut
Murony

4/4. Békéscsabai Járásbíróság
Békéscsaba
Doboz
Szabadkígyós

Csabaszabadi
Gerendás
Telekgerendás

Csorvás
Kétsoprony
Újkígyós

4/5. Orosházi Járásbíróság
Békéssámson
Kardoskút
Pusztaföldvár

Csanádapáca
Nagyszénás
Tótkomlós

Gádoros
Orosháza

4/6. Szarvasi Járásbíróság
Békésszentandrás
Dévaványa
Hunya
Örménykút

Csabacsüd
Ecsegfalva
Kardos
Szarvas

Csárdaszállás
Gyomaendrőd
Kondoros

4/7. Szeghalmi Járásbíróság
Bucsa
Körösladány
Vésztő

Füzesgyarmat
Körösújfalu

Kertészsziget
Szeghalom

4/8. Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Békés megye
5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc)
5/1. Miskolci Járásbíróság
Alsózsolca
Bőcs
Emőd
Harsány
Kisgyőr
Köröm
Nyékládháza
Parasznya
Sajóbábony
Sajókápolna
Sajólászlófalva
Sajósenye
Szirmabesenyő

Arnót
Bükkaranyos
Felsőzsolca
Hernádkak
Kistokaj
Mályi
Onga
Radostyán
Sajóecseg
Sajókeresztúr
Sajópálfala
Sajóvámos
Újcsanálos

Berzék
Bükkszentkereszt
Gesztely
Hernádnémeti
Kondó
Miskolc
Ónod
Répáshuta
Sajóhidvég
Sajólád
Sajópetri
Sóstófalva
Varbó

1
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5/2. Encsi Járásbíróság
Abaújalpár
Abaújvár
Baktakék
Boldogkőújfalu
Encs
Detek
Felsődobsza
Forró
Garadna
Gönc
Hernádbűd
Hernádszentandrás
Hidasnémeti
Kéked
Krasznokvajda
Mogyoróska
Pere
Regéc
Szemere
Tornyosnémeti
Zsujta

Abaújkér
Alsógagy
Baskó
Boldogkőváralja
Csenyéte
Fancsal
Felsőgagy
Fulókércs
Gibárt
Göncruszka
Hernádcéce
Hernádszurdok
Ináncs
Keresztéte
Litka
Novajidrány
Perecse
Sima
Tállya
Vilmány

Abaújszántó
Arka
Beret
Büttös
Csobád
Fáj
Fony
Gagyapáti
Golop
Hejce
Hernádpetri
Hernádvécse
Kány
Korlát
Méra
Pányok
Pusztaradvány
Szalaszend
Telkibánya
Vizsoly

5/3. Kazincbarcikai Járásbíróság
Abod
Balajt
Berente
Bódvalenke
Damak
Edelény
Galvács
Hidvégardó
Kazincbarcika
Lak
Mályinka
Nagybarca
Perkupa
Rudabánya
Sajóivánka
Szakácsi
Szendrőlád
Szögliget
Szuhogy
Tomor
Tornanádaska
Vadna
Ziliz

Alacska
Bánhorváti
Boldva
Bódvarákó
Debréte
Égerszög
Hangács
Irota
Komjáti
Ládbesenyő
Meszes
Nyomár
Rakaca
Rudolftelep
Sajókaza
Szalonna
Szin
Szőlősardó
Tardona
Tornabarakony
Tornaszentandrás
Varbóc

Alsótelekes
Becskeháza
Borsodszirák
Bódvaszilas
Dédestapolcsány
Felsőtelekes
Hegymeg
Izsófalva
Kurityán
Martonyi
Múcsony
Ormosbánya
Rakacaszend
Sajógalgóc
Sajószentpéter
Szendrő
Szinpetri
Szuhakálló
Teresztenye
Tornakápolna
Tornaszentjakab
Viszló

5/4. Mezőkövesdi Járásbíróság
Bogács
Bükkábrány
Cserépváralja
Kács
Mezőnagymihály
Sály
Tard
Tiszavalk

Borsodgeszt
Bükkzsérc
Csincse
Mezőkeresztes
Mezőnyárád
Szentistván
Tibolddaróc
Vatta

Borsodivánka
Cserépfalu
Egerlövő
Mezőkövesd
Négyes
Szomolya
Tiszabábolna

2
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5/5. Ózdi Járásbíróság
Aggtelek
Bánréve
Borsodszentgyörgy
Csokvaomány
Dubicsány
Felsőnyárád
Hét
Járdánháza
Kelemér
Lénárddaróc
Putnok
Sajónémeti
Sáta
Trizs
Zubogy

Alsószuha
Borsodbóta
Bükkmogyorósd
Domaháza
Farkaslyuk
Gömörszőlős
Imola
Jósvafő
Királd
Nekézseny
Ragály
Sajópüspöki
Serényfalva
Uppony

Arló
Borsodnádasd
Csernely
Dövény
Felsőkelecsény
Hangony
Jákfalva
Kánó
Kissikátor
Ózd
Sajómercse
Sajóvelezd
Szuhafő
Zádorfalva

5/6. Sátoraljaújhelyi Járásbíróság
Alsóberecki
Bodrogolaszi
Dámóc
Felsőregmec
Füzérkajata
Györgytarló
Hollóháza
Kenézlő
Komlóska
Makkoshotyka
Nagyrozvágy
Pácin
Révleányvár
Sárospatak
Tiszacsermely
Vajdácska
Vilyvitány
Zemplénagárd

Alsóregmec
Bózsva
Erdőhorváti
Filkeháza
Füzérkomlós
Háromhuta
Karcsa
Kishuta
Kovácsvágás
Mikóháza
Nyíri
Pálháza
Ricse
Sátoraljaújhely
Tiszakarád
Vágáshuta
Viss

Bodroghalom
Cigánd
Felsőberecki
Füzér
Füzérradvány
Hercegkút
Karos
Kisrozvágy
Lácacséke
Nagyhuta
Olaszliszka
Pusztafalu
Sárazsadány
Semjén
Tolcsva
Vámosújfalu
Zalkod

5/7. Szerencsi Járásbíróság
Alsódobsza
Bodrogkisfalud
Legyesbénye
Mezőzombor
Rátka
Szerencs
Taktakenéz
Tiszaladány
Tokaj

Bekecs
Csobaj
Mád
Monok
Szegi
Taktabáj
Taktaszada
Tiszalúc

Bodrogkeresztúr
Erdőbénye
Megyaszó
Prügy
Szegilong
Taktaharkány
Tarcal
Tiszatardos

5/8. Szikszói Járásbíróság
Abaújlak
Aszaló
Gagybátor
Hernádkércs
Kiskinizs
Monaj
Pamlény
Szászfa

Abaújszolnok
Felsővadász
Gagyvendégi
Homrogd
Kupa
Nagykinizs
Rásonysápberencs
Szentistvánbaksa

1

Alsóvadász
Gadna
Halmaj
Kázsmárk
Léh
Nyésta
Selyeb
Szikszó
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5/9. Tiszaújvárosi Járásbíróság
Ároktő
Hejőbába
Hejőpapi
Kesznyéten
Muhi
Oszlár
Szakáld
Tiszapalkonya

Gelej
Hejőkeresztúr
Hejőszalonta
Kiscsécs
Nagycsécs
Sajóörös
Tiszadorogma
Tiszatarján

Girincs
Hejőkürt
Igrici
Mezőcsát
Nemesbikk
Sajószöged
Tiszakeszi
Tiszaújváros

5/10. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged)
6/1. Szegedi Járásbíróság
Algyő
Balástya
Deszk
Ferencszállás
Klárafalva
Ópusztaszer
Pusztaszer
Sándorfalva
Tiszasziget
Zákányszék

Ásotthalom
Bordány
Domaszék
Forráskút
Kübekháza
Öttömös
Röszke
Szatymaz
Újszentiván
Zsombó

Baks
Csengele
Dóc
Kistelek
Mórahalom
Pusztamérges
Ruzsa
Szeged
Üllés

6/2. Csongrádi Járásbíróság
Csanytelek
Tömörkény

Csongrád

Felgyő

6/3. Hódmezővásárhelyi Járásbíróság
Hódmezővásárhely
Székkutas

Mártély

Mindszent

6/4. Makói Járásbíróság
Ambrózfalva
Csanádpalota
Kiszombor
Makó
Nagylak

Apátfalva
Földeák
Kövegy
Maroslele
Óföldeák

Csanádalberti
Királyhegyes
Magyarcsanád
Nagyér
Pitvaros

6/5. Szentesi Járásbíróság
Árpádhalom
Fábiánsebestyén
Szegvár

Derekegyház
Nagymágocs
Szentes

Eperjes
Nagytőke

6/6. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Csongrád megye

2

6895

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 77. szám

7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár)
7/1. Székesfehérvári Járásbíróság
Aba
Balinka
Csákberény
Csősz
Ercsi
Gárdony
Iszkaszentgyörgy
Kajászó
Kincsesbánya
Lajoskomárom
Martonvásár
Mezőszentgyörgy
Mór
Nádasdladány
Pázmánd
Ráckeresztúr
Sárosd
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Úrhida
Vereb

Bakonycsernye
Baracska
Csókakő
Dég
Fehérvárcsurgó
Gyúró
Isztimér
Káloz
Kisláng
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőszilas
Nadap
Pákozd
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárszentmihály
Söréd
Szabadegyháza
Tác
Vál
Zámoly

Bakonykúti
Bodajk
Csór
Enying
Füle
Igar
Jenő
Kápolnásnyék
Kőszárhegy
Magyaralmás
Mezőkomárom
Moha
Nagyveleg
Pátka
Pusztavám
Sárkeszi
Seregélyes
Sukoró
Szabadhídvég
Tordas
Velence
Zichyújfalu

7/2. Bicskei Járásbíróság
Alcsútdoboz
Csabdi
Felcsút
Mány
Tabajd
Vértesboglár

Bicske
Csákvár
Gánt
Óbarok
Újbarok

Bodmér
Etyek
Lovasberény
Szár
Vértesacsa

7/3. Dunaújvárosi Járásbíróság
Adony
Besnyő
Előszállás
Kulcs
Nagyvenyim
Rácalmás

Baracs
Daruszentmiklós
Iváncsa
Mezőfalva
Perkáta

Beloiannisz
Dunaújváros
Kisapostag
Nagykarácsony
Pusztaszabolcs

7/4. Sárbogárdi Járásbíróság
Alap
Hantos
Sáregres
Vajta

Alsószentiván
Nagylók
Sárkeresztúr

Cece
Sárbogárd
Sárszentágota

7/5. Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Fejér megye

1
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8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr)
8/1. Győri Járásbíróság
Abda
Bakonygyirót
Barbacs
Bodonhely
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
Enese
Fehértó
Gönyű
Győr
Győrság
Győrújbarát
Ikrény
Kisbabot
Kóny
Maglóca
Mezőörs
Mosonszentmiklós
Nyalka
Pannonhalma
Pázmándfalu
Ravazd
Rábapatona
Rábaszentandrás
Rábatamási
Románd
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Tárnokréti
Töltéstava
Veszprémvarsány

Acsalag
Bakonypéterd
Bágyogszovát
Bogyoszló
Bősárkány
Csorna
Dunaszentpál
Écs
Felpéc
Gyarmat
Győrasszonyfa
Győrsövényház
Győrújfalu
Jobaháza
Kisbajcs
Kunsziget
Magyarkeresztúr
Mérges
Nagybajcs
Nyúl
Páli
Pér
Rábacsanak
Rábapordány
Rábaszentmihály
Rábcakapi
Sikátor
Sopronnémeti
Szil
Táp
Tényő
Vág
Vének

Árpás
Bakonyszentlászló
Bezi
Bőny
Cakóháza
Dör
Egyed
Farád
Fenyőfő
Gyömöre
Győrladamér
Győrszemere
Győrzámoly
Kajárpéc
Koroncó
Lázi
Markotabödöge
Mórichida
Nagyszentjános
Öttevény
Pásztori
Potyond
Rábacsécsény
Rábasebes
Rábaszentmiklós
Rétalap
Sobor
Szany
Szilsárkány
Tápszentmiklós
Tét
Vámosszabadi
Zsebeháza

8/2. Mosonmagyaróvári Járásbíróság
Ásványráró
Dunakiliti
Feketeerdő
Hédervár
Kimle
Lébény
Mecsér
Mosonudvar
Újrónafő

Bezenye
Dunaremete
Halászi
Jánossomorja
Kisbodak
Lipót
Mosonmagyaróvár
Püski
Várbalog

Darnózseli
Dunasziget
Hegyeshalom
Károlyháza
Levél
Máriakálnok
Mosonszolnok
Rajka

8/3. Soproni Járásbíróság
Agyagosszergény
Beled
Csáfordjánosfa
Ebergőc
Fertőboz
Fertőhomok
Fertőszéplak
Harka
Himod
Kapuvár
Lövő
Nagylózs

Ágfalva
Cirák
Csér
Edve
Fertőd
Fertőrákos
Gyalóka
Hegykő
Hövej
Kisfalud
Mihályi
Nemeskér

Babót
Csapod
Dénesfa
Egyházasfalu
Fertőendréd
Fertőszentmiklós
Gyóró
Hidegség
Iván
Kópháza
Nagycenk
Osli

1
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Pereszteg
Pusztacsalád
Répcevis
Sopron
Szakony
Und
Veszkény
Zsira

Petőháza
Rábakecöl
Röjtökmuzsaj
Sopronhorpács
Szárföld
Vadosfa
Vitnyéd

Pinnye
Répceszemere
Sarród
Sopronkövesd
Újkér
Vásárosfalu
Völcsej

8/4. Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Győr-Moson-Sopron megye
9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen)
9/1. Debreceni Járásbíróság
Álmosd
Bocskaikert
Fülöp
Hajdúsámson
Kokad
Monostorpályi
Nyírábrány
Téglás
Újszentmargita

Bagamér
Debrecen
Hajdúbagos
Hortobágy
Létavértes
Nyíracsád
Nyírmártonfalva
Tiszacsege
Vámospércs

Balmazújváros
Egyek
Hajdúhadház
Hosszúpályi
Mikepércs
Nyíradony
Sáránd
Újléta

9/2. Berettyóújfalui Járásbíróság
Ártánd
Berekböszörmény
Bojt
Derecske
Gáborján
Komádi
Körösszegapáti
Mezősas
Szentpéterszeg
Újiráz
Zsáka

Bakonszeg
Berettyóújfalu
Csökmő
Esztár
Hencida
Konyár
Magyarhomorog
Nagykereki
Tépe
Váncsod

Bedő
Biharkeresztes
Darvas
Furta
Kismarja
Körösszakál
Mezőpeterd
Pocsaj
Told
Vekerd

9/3. Hajdúböszörményi Járásbíróság
Folyás
Hajdúdorog
Tiszagyulaháza

Görbeháza
Hajdúnánás
Újtikos

Hajdúböszörmény
Polgár

9/4. Hajdúszoboszlói Járásbíróság
Ebes
Nagyhegyes

Hajdúszoboszló
Nádudvar

Hajdúszovát

9/5. Püspökladányi Járásbíróság
Báránd
Bihartorda
Nagyrábé
Sárrétudvari

Bihardancsháza
Földes
Püspökladány
Szerep

Biharnagybajom
Kaba
Sáp
Tetétlen

9/6. Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Hajdú-Bihar megye

2
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10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger)
10/1. Egri Járásbíróság
Andornaktálya
Bekölce
Bükkszenterzsébet
Demjén
Egerbocs
Egerszólát
Feldebrő
Istenmezeje
Kisfüzes
Mátraderecske
Nagytálya
Novaj
Parádsasvár
Sirok
Szentdomonkos
Tarnalelesz
Váraszó

Balaton
Bélapátfalva
Bükkszentmárton
Eger
Egercsehi
Erdőkövesd
Felsőtárkány
Ivád
Maklár
Mikófalva
Nagyvisnyó
Ostoros
Pétervására
Szajla
Szilvásvárad
Tarnaszentmária
Verpelét

Bátor
Bodony
Bükkszék
Egerbakta
Egerszalók
Fedémes
Hevesaranyos
Kerecsend
Mátraballa
Mónosbél
Noszvaj
Parád
Recsk
Szarvaskő
Szúcs
Terpes

10/2. Füzesabonyi Járásbíróság
Aldebrő
Egerfarmos
Kápolna
Mezőtárkány
Sarud
Újlőrincfalva

Besenyőtelek
Füzesabony
Kompolt
Nagyút
Szihalom

Dormánd
Kál
Mezőszemere
Poroszló
Tófalu

10/3. Gyöngyösi Járásbíróság
Abasár
Detk
Gyöngyöshalász
Gyöngyössolymos
Karácsond
Markaz
Nagyréde
Vámosgyörk
Visznek

Adács
Domoszló
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöstarján
Kisnána
Mátraszentimre
Pálosvörösmart
Vécs

Atkár
Gyöngyös
Gyöngyöspata
Halmajugra
Ludas
Nagyfüged
Szücsi
Visonta

10/4. Hatvani Járásbíróság
Apc
Ecséd
Hort
Nagykökényes
Zagyvaszántó

Boldog
Hatvan
Kerekharaszt
Petőfibánya

Csány
Heréd
Lőrinci
Rózsaszentmárton

10/5. Hevesi Járásbíróság
Átány
Erk
Kisköre
Tarnabod
Tarnaszentmiklós
Tiszanána

Boconád
Heves
Kömlő
Tarnaméra
Tarnazsadány
Zaránk

Erdőtelek
Hevesvezekény
Pély
Tarnaörs
Tenk

10/6. Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Heves megye

3
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11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok)
11/1. Szolnoki Járásbíróság
Besenyszög
Hunyadfalva
Kuncsorba
Örményes
Szajol
Tiszabő
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Zagyvarékas

Csataszög
Kengyel
Martfű
Rákóczifalva
Szászberek
Tiszagyenda
Tiszaroff
Tiszavárkony
Újszász

Fegyvernek
Kőtelek
Nagykörű
Rákócziújfalu
Szolnok
Tiszajenő
Tiszasüly
Tószeg
Vezseny

11/2. Jászberényi Járásbíróság
Alattyán
Jászapáti
Jászberény
Jászfelsőszentgyörgy
Jászjákóhalma
Jászszentandrás

Jánoshida
Jászágó
Jászboldogháza
Jászfényszaru
Jászkisér
Jásztelek

Jászalsószentgyörgy
Jászárokszállás
Jászdózsa
Jászivány
Jászladány
Pusztamonostor

11/3. Karcagi Járásbíróság
Berekfürdő
Kisújszállás

Karcag
Kunhegyes

Kenderes
Kunmadaras

11/4. Kunszentmártoni Járásbíróság
Cibakháza
Kunszentmárton
Szelevény
Tiszakürt

Cserkeszőlő
Nagyrév
Tiszaföldvár
Tiszasas

Csépa
Öcsöd
Tiszainoka

11/5. Mezőtúri Járásbíróság
Kétpó
Mezőtúr

Mesterszállás
Túrkeve

Mezőhék

11/6. Tiszafüredi Járásbíróság
Abádszalók
Tiszaderzs
Tiszaörs
Tomajmonostora

Nagyiván
Tiszafüred
Tiszaszentimre

Tiszabura
Tiszaigar
Tiszaszőlős

11/7. Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Jász-Nagykun-Szolnok megye
12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya)
12/1. Tatabányai Járásbíróság
Bokod
Héreg
Környe
Szárliget
Tatabánya
Vértesszőlős

Dad
Kecskéd
Oroszlány
Szomor
Várgesztes

Gyermely
Kömlőd
Szákszend
Tarján
Vértessomló

4
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12/2. Esztergomi Járásbíróság
Annavölgy
Csolnok
Dömös
Kesztölc
Máriahalom
Nyergesújfalu
Sárisáp
Tokod

Bajna
Dág
Epöl
Lábatlan
Mogyorósbánya
Piliscsév
Süttő
Tokodaltáró

Bajót
Dorog
Esztergom
Leányvár
Nagysáp
Pilismarót
Tát
Úny

12/3. Komáromi Járásbíróság
Aka
Ácsteszér
Bakonysárkány
Bábolna
Császár
Ete
Kisigmánd
Nagyigmánd
Tárkány

Almásfüzitő
Ászár
Bakonyszombathely
Bársonyos
Csém
Kerékteleki
Komárom
Réde
Vérteskethely

Ács
Bakonybánk
Bana
Csatka
Csép
Kisbér
Mocsa
Súr

12/4. Tatai Járásbíróság
Baj
Kocs
Szomód
Vértestolna

Dunaalmás
Naszály
Tardos

Dunaszentmiklós
Neszmély
Tata

12/5. Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Komárom-Esztergom megye
13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat)
13/1. Balassagyarmati Járásbíróság
Alsópetény
Becske
Borsosberény
Csesztve
Dejtár
Endrefalva
Galgaguta
Hont
Iliny
Keszeg
Legénd
Magyarnándor
Nagyoroszi
Nógrádkövesd
Nógrádsáp
Nőtincs
Patak
Pusztaberki
Romhány
Szátok
Szécsénke
Szügy
Tolmács

Balassagyarmat
Bercel
Cserháthaláp
Csitár
Diósjenő
Érsekvadkert
Herencsény
Horpács
Ipolyszög
Kétbodony
Ludányhalászi
Mohora
Nézsa
Nógrádmarcal
Nógrádsipek
Őrhalom
Patvarc
Rétság
Szalmatercs
Szendehely
Szécsény
Tereske
Varsány

Bánk
Berkenye
Cserhátsurány
Debercsény
Drégelypalánk
Felsőpetény
Hollókő
Hugyag
Ipolyvece
Kisecset
Magyargéc
Nagylóc
Nógrád
Nógrádmegyer
Nógrádszakál
Ősagárd
Piliny
Rimóc
Szanda
Szente
Szécsényfelfalu
Terény
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13/2. Pásztói Járásbíróság
Alsótold
Buják
Ecseg
Erdőtarcsa
Héhalom
Kisbágyon
Mátraszőlős
Szarvasgede
Tar

Bér
Cserhátszentiván
Egyházasdengeleg
Felsőtold
Jobbágyi
Kozárd
Palotás
Szirák
Vanyarc

Bokor
Csécse
Erdőkürt
Garáb
Kálló
Kutasó
Pásztó
Szurdokpüspöki

13/3. Salgótarjáni Járásbíróság
Bárna
Dorogháza
Ipolytarnóc
Karancskeszi
Kazár
Litke
Mátramindszent
Mátraterenye
Nagybárkány
Rákóczibánya
Sámsonháza
Szilaspogony
Zabar

Bátonyterenye
Egyházasgerge
Karancsalja
Karancslapujtő
Kisbárkány
Lucfalva
Mátranovák
Mátraverebély
Nagykeresztúr
Ságújfalu
Somoskőújfalu
Szuha

Cered
Etes
Karancsberény
Karancsság
Kishartyán
Márkháza
Mátraszele
Mihálygerge
Nemti
Salgótarján
Sóshartyán
Vizslás

13/4. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Nógrád megye
14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest)
14/1. Budakörnyéki Járásbíróság (székhelye: Budapest)
Budajenő
Páty
Piliscsaba
Pilisvörösvár
Telki
Üröm

Budakeszi
Perbál
Pilisjászfalu
Remeteszőlős
Tinnye
Zsámbék

Nagykovácsi
Pilisborosjenő
Pilisszentiván
Solymár
Tök

14/2. Ceglédi Járásbíróság
Abony
Ceglédbercel
Jászkarajenő
Tápiószőlős

Albertirsa
Csemő
Kőröstetétlen
Törtel

Cegléd
Dánszentmiklós
Mikebuda
Újszilvás

14/3. Dabasi Járásbíróság
Alsónémedi
Felsőpakony
Inárcs
Örkény
Táborfalva

Bugyi
Gyál
Kakucs
Pusztavacs
Újhartyán

Dabas
Hernád
Ócsa
Tatárszentgyörgy
Újlengyel

6
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14/4. Dunakeszi Járásbíróság
Csomád
Göd

Dunakeszi

Fót

14/5. Gödöllői Járásbíróság
Aszód
Dány
Galgahévíz
Hévízgyörk
Kartal
Mogyoród
Szada
Vácegres
Verseg

Bag
Domony
Galgamácsa
Iklad
Kerepes
Nagytarcsa
Tura
Vácszentlászló
Zsámbok

Csömör
Erdőkertes
Gödöllő
Isaszeg
Kistarcsa
Pécel
Valkó
Veresegyháza

14/6. Monori Járásbíróság
Bénye
Gomba
Maglód
Monorierdő
Pilis
Üllő

Csévharaszt
Gyömrő
Mende
Nyáregyháza
Sülysáp
Vasad

Ecser
Káva
Monor
Péteri
Úri
Vecsés

14/7. Nagykátai Járásbíróság
Farmos
Pánd
Tápióbicske
Tápiószecső
Tóalmás

Kóka
Szentlőrinckáta
Tápiógyörgye
Tápiószele

Nagykáta
Szentmártonkáta
Tápióság
Tápiószentmárton

14/8. Nagykőrösi Járásbíróság
Kocsér

Nagykőrös

Nyársapát

14/9. Ráckevei Járásbíróság
Apaj
Dömsöd
Halásztelek
Majosháza
Szigetbecse
Szigetszentmárton
Taksony

Áporka
Dunaharaszti
Kiskunlacháza
Makád
Szigetcsép
Szigetszentmiklós
Tököl

Délegyháza
Dunavarsány
Lórév
Ráckeve
Szigethalom
Szigetújfalu

14/10. Szentendrei Járásbíróság
Budakalász
Kisoroszi
Pilisszentkereszt
Pócsmegyer
Tahitótfalu

Csobánka
Leányfalu
Pilisszentlászló
Szentendre
Visegrád

Dunabogdány
Pilisszántó
Pomáz
Szigetmonostor

14/11. Váci Járásbíróság
Acsa
Csővár
Ipolytölgyes

Bernecebaráti
Galgagyörk
Kemence

Csörög
Ipolydamásd
Kismaros

1
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Kisnémedi
Letkés
Nagymaros
Perőcsény
Rád
Sződ
Vác
Váckisújfalu
Verőce

Kosd
Márianosztra
Őrbottyán
Püspökhatvan
Szob
Sződliget
Vácduka
Vácrátót
Zebegény

Kóspallag
Nagybörzsöny
Penc
Püspökszilágy
Szokolya
Tésa
Váchartyán
Vámosmikola

14/12. Budaörsi Járásbíróság
Biatorbágy

Budaörs

Herceghalom

14/13. Érdi Járásbíróság
Diósd
Sóskút
Törökbálint

Érd
Százhalombatta

Pusztazámor
Tárnok

14/14. Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Pest megye
15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár)
15/1. Kaposvári Járásbíróság
Alsóbogát
Bodrog
Cserénfa
Csököly
Felsőmocsolád
Gálosfa
Hajmás
Hetes
Juta
Kaposgyarmat
Kaposmérő
Kaposvár
Kisasszond
Kőkút
Mernye
Mosdós
Orci
Patca
Ráksi
Simonfa
Somogyfajsz
Somogysárd
Szenna
Szilvásszentmárton
Várda
Zselickisfalud

Baté
Bőszénfa
Csoma
Ecseny
Fonó
Gige
Hedrehely
Igal
Kadarkút
Kaposhomok
Kaposszerdahely
Kazsok
Kisgyalán
Magyaratád
Mezőcsokonya
Nagybajom
Osztopán
Pálmajor
Rinyakovácsi
Somodor
Somogygeszti
Somogyszil
Szentbalázs
Taszár
Visnye
Zselickislak

Bárdudvarnok
Büssü
Csombárd
Edde
Gadács
Gölle
Hencse
Jákó
Kaposfő
Kaposkeresztúr
Kaposújlak
Kercseliget
Kiskorpád
Magyaregres
Mike
Nagyberki
Patalom
Polány
Sántos
Somogyaszaló
Somogyjád
Szabadi
Szentgáloskér
Újvárfalva
Zimány
Zselicszentpál

15/2. Barcsi Járásbíróság
Babócsa
Bolhó
Drávagárdony

Barcs
Csokonyavisonta
Drávatamási

2

Bélavár
Darány
Heresznye
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Homokszentgyörgy
Kálmáncsa
Lakócsa
Potony
Somogyaracs
Tótújfalu

Istvándi
Komlósd
Patosfa
Rinyaújlak
Szentborbás
Vízvár

Kastélyosdombó
Lad
Péterhida
Rinyaújnép
Szulok

15/3. Fonyódi Járásbíróság
Balatonboglár
Buzsák
Gyugy
Kisberény
Ordacsehi
Somogybabod
Somogyvár

Balatonfenyves
Fonyód
Hács
Látrány
Öreglak
Somogytúr
Szőlősgyörök

Balatonlelle
Gamás
Karád
Lengyeltóti
Pamuk
Somogyvámos
Visz

15/4. Marcali Járásbíróság
Balatonberény
Balatonszentgyörgy
Csákány
Gadány
Keleviz
Marcali
Nemesdéd
Nikla
Somogysámson
Somogyzsitfa
Szőkedencs
Tikos
Vörs

Balatonkeresztúr
Balatonújlak
Csömend
Hollád
Kéthely
Mesztegnyő
Nemeskisfalud
Pusztakovácsi
Somogysimonyi
Szegerdő
Tapsony
Varázsló

Balatonmáriafürdő
Böhönye
Főnyed
Hosszúvíz
Libickozma
Nagyszakácsi
Nemesvid
Sávoly
Somogyszentpál
Szenyér
Táska
Vése

15/5. Nagyatádi Járásbíróság
Bakháza
Bolhás
Görgeteg
Iharos
Kaszó
Lábod
Őrtilos
Porrog
Rinyabesenyő
Somogybükkösd
Somogyudvarhely
Tarany

Beleg
Csurgó
Gyékényes
Iharosberény
Kisbajom
Nagyatád
Ötvöskónyi
Porrogszentkirály
Rinyaszentkirály
Somogycsicsó
Szabás
Zákány

Berzence
Csurgónagymarton
Háromfa
Inke
Kutas
Nagykorpád
Pogányszentpéter
Porrogszentpál
Segesd
Somogyszob
Szenta
Zsákányfalu

15/6. Siófoki Járásbíróság
Andocs
Balatonföldvár
Balatonszárszó
Bábonymegyer
Bonnya
Kánya
Kisbárapáti
Lulla
Nagycsepely
Pusztaszemes
Siófok
Somogyacsa
Somogymeggyes

Ádánd
Balatonőszöd
Balatonszemes
Bálványos
Fiad
Kára
Kőröshegy
Miklósi
Nágocs
Ságvár
Siójut
Somogydöröcske
Szántód

3

Balatonendréd
Balatonszabadi
Balatonvilágos
Bedegkér
Kapoly
Kereki
Kötcse
Nagyberény
Nyim
Sérsekszőlős
Som
Somogyegres
Szorosad
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Szólád
Tengőd
Zala

Tab
Torvaj
Zamárdi

Teleki
Törökkoppány
Zics

15/7. Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Somogy megye
16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza)
16/1. Nyíregyházi Járásbíróság
Apagy
Balsa
Beszterec
Buj
Gávavencsellő
Ibrány
Kemecse
Laskod
Nagycserkesz
Napkor
Nyíribrony
Nyírpazony
Nyírtura
Petneháza
Rohod
Szakoly
Timár
Tiszadob
Tiszanagyfalu
Tiszavasvári

Baktalórántháza
Berkesz
Biri
Demecser
Gégény
Kállósemjén
Kék
Levelek
Nagyhalász
Nyírbogdány
Nyírjákó
Nyírtelek
Ófehértó
Rakamaz
Sényő
Székely
Tiszabercel
Tiszaeszlár
Tiszarád
Újfehértó

Balkány
Besenyőd
Bököny
Érpatak
Geszteréd
Kálmánháza
Kótaj
Magy
Nagykálló
Nyíregyháza
Nyírkércs
Nyírtét
Paszab
Ramocsaháza
Szabolcs
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszalök
Tiszatelek
Vasmegyer

16/2. Fehérgyarmati Járásbíróság
Botpalád
Császló
Fehérgyarmat
Garbolc
Jánkmajtis
Kishódos
Kisszekeres
Magosliget
Milota
Nagyszekeres
Olcsvaapáti
Rozsály
Szamosújlak
Tiszacsécse
Tivadar
Túrricse
Zajta

Cégénydányád
Csegöld
Fülesd
Gyügye
Kérsemjén
Kisnamény
Kölcse
Mánd
Nagyar
Nábrád
Panyola
Sonkád
Szatmárcseke
Tiszakóród
Tunyogmatolcs
Uszka
Zsarolyán

Csaholc
Darnó
Gacsály
Hermánszeg
Kisar
Kispalád
Kömörő
Méhtelek
Nagyhódos
Nemesborzova
Penyige
Szamossályi
Tiszabecs
Tisztaberek
Túristvándi
Vámosoroszi

16/3. Kisvárdai Járásbíróság
Ajak
Dombrád
Fényeslitke
Jéke
Komoró
Mezőladány
Nyírtass

Anarcs
Döge
Győröcske
Kékcse
Lövőpetri
Nyírkarász
Pap

Benk
Eperjeske
Gyulaháza
Kisvárda
Mándok
Nyírlövő
Pátroha

4
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Rétközberencs
Tiszabezdéd
Tiszaszentmárton
Újdombrád
Zsurk

Szabolcsbáka
Tiszakanyár
Tornyospálca
Újkenéz

Szabolcsveresmart
Tiszamogyorós
Tuzsér
Záhony

16/4. Mátészalkai Járásbíróság
Csenger
Fábiánháza
Győrtelek
Kántorjánosi
Mátészalka
Nagyecsed
Nyírmeggyes
Ököritófülpös
Pátyod
Szamosangyalos
Szamosszeg
Tyukod
Vállaj

Csengersima
Fülpösdaróc
Hodász
Kocsord
Mérk
Nyírcsaholy
Nyírparasznya
Őr
Porcsalma
Szamosbecs
Szamostatárfalva
Ura

Csengerújfalu
Géberjén
Jármi
Komlódtótfalu
Nagydobos
Nyírkáta
Ópályi
Papos
Rápolt
Szamoskér
Tiborszállás
Vaja

16/5. Nyírbátori Járásbíróság
Bátorliget
Máriapócs
Nyírbogát
Nyírgelse
Nyírmihálydi
Ömböly
Pócspetri

Encsencs
Nyírbátor
Nyírcsászári
Nyírgyulaj
Nyírpilis
Penészlek
Terem

Kisléta
Nyírbéltek
Nyírderzs
Nyírlugos
Nyírvasvári
Piricse

16/6. Vásárosnaményi Járásbíróság
Aranyosapáti
Beregsurány
Gemzse
Hetefejércse
Kisvarsány
Mátyus
Olcsva
Tákos
Tiszaszalka
Vásárosnamény

Barabás
Csaroda
Gulács
Ilk
Lónya
Nagyvarsány
Pusztadobos
Tiszaadony
Tiszavid

Beregdaróc
Gelénes
Gyüre
Jánd
Márokpapi
Nyírmada
Tarpa
Tiszakerecseny
Vámosatya

16/7. Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd)
17/1. Szekszárdi Járásbíróság
Alsónána
Bátaszék
Fadd
Kistormás
Őcsény
Sióagárd
Szekszárd

Alsónyék
Bogyiszló
Fácánkert
Kölesd
Pörböly
Szálka
Tolna

Báta
Decs
Harc
Medina
Sárpilis
Szedres
Várdomb

5
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17/2. Bonyhádi Járásbíróság
Aparhant
Bonyhádvarasd
Grábóc
Kakasd
Kismányok
Mórágy
Murga
Tevel
Zomba

Bátaapáti
Cikó
Györe
Kéty
Kisvejke
Mőcsény
Nagymányok
Váralja

Bonyhád
Felsőnána
Izmény
Kisdorog
Lengyel
Mucsfa
Nagyvejke
Závod

17/3. Dombóvári Járásbíróság
Attala
Dalmand
Gyulaj
Kaposszekcső
Lápafő
Várong

Csibrák
Dombóvár
Jágónak
Kocsola
Nak

Csikóstőttős
Döbrököz
Kapospula
Kurd
Szakcs

17/4. Paksi Járásbíróság
Bikács
Dunaszentgyörgy
Kajdacs
Németkér
Pusztahencse

Bölcske
Gerjen
Madocsa
Paks
Sárszentlőrinc

Dunaföldvár
Györköny
Nagydorog
Pálfa
Tengelic

17/5. Tamási Járásbíróság
Belecska
Értény
Gyönk
Kalaznó
Koppányszántó
Mucsi
Nagyszokoly
Pincehely
Szakadát
Tamási
Újireg

Diósberény
Felsőnyék
Hőgyész
Keszőhidegkút
Magyarkeszi
Nagykónyi
Ozora
Regöly
Szakály
Tolnanémedi
Varsád

Dúzs
Fürged
Iregszemcse
Kisszékely
Miszla
Nagyszékely
Pári
Simontornya
Szárazd
Udvari

17/6. Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Tolna megye
18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely)
18/1. Szombathelyi Járásbíróság
Acsád
Balogunyom
Bucsu
Csempeszkopács
Egervölgy
Gersekarát
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nárai
Olaszfa
Perenye

Alsóújlak
Bérbaltavár
Csehi
Csipkerek
Felsőcsatár
Gyanógeregye
Horvátlövő
Kisunyom
Nagytilaj
Nemesbőd
Oszkó
Petőmihályfa

Andrásfa
Bozzai
Csehimindszent
Dozmat
Gencsapáti
Győrvár
Ják
Meszlen
Narda
Nemeskolta
Pácsony
Pornóapáti

6
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Püspökmolnári
Rum
Sé
Sorokpolány
Szentpéterfa
Táplánszentkereszt
Vasasszonyfa
Vasszécseny
Vát

Rábahidvég
Salköveskút
Sorkifalud
Söpte
Szombathely
Telekes
Vaskeresztes
Vasszilvágy
Vép

Rábatöttös
Sárfimizdó
Sorkikápolna
Szemenye
Tanakajd
Torony
Vassurány
Vasvár
Zsennye

18/2. Körmendi Járásbíróság
Alsószölnök
Csákánydoroszló
Döbörhegy
Egyházasrádóc
Felsőszölnök
Halogy
Hegyhátsál
Ispánk
Kemestaródfa
Kétvölgy
Körmend
Magyarszecsőd
Nádasd
Nagyrákos
Orfalu
Pankasz
Rádóckölked
Szaknyér
Szarvaskend
Szőce
Velemér

Apátistvánfalva
Csörötnek
Döröske
Felsőjánosfa
Gasztony
Harasztifalu
Hegyhátszentjakab
Ivánc
Kercaszomor
Kisrákos
Magyarlak
Magyarszombatfa
Nagykölked
Nemesmedves
Őrimagyarósd
Pinkamindszent
Rátót
Szakonyfalu
Szatta
Vasalja
Viszák

Bajánsenye
Daraboshegy
Egyházashollós
Felsőmarác
Halastó
Hegyháthodász
Hegyhátszentmárton
Katafa
Kerkáskápolna
Kondorfa
Magyarnádalja
Molnaszecsőd
Nagymizdó
Nemesrempehollós
Őriszentpéter
Rábagyarmat
Rönök
Szalafő
Szentgotthárd
Vasszentmihály

18/3. Kőszegi Járásbíróság
Bozsok
Csepreg
Iklanberény
Kőszegdoroszló
Lukácsháza
Ólmod
Tormásliget

Bük
Gyöngyösfalu
Kiszsidány
Kőszegpaty
Lócs
Peresznye
Tömörd

Cák
Horvátzsidány
Kőszeg
Kőszegszerdahely
Nemescsó
Pusztacsó
Velem

18/4. Sárvári Járásbíróság
Bejcgyertyános
Bő
Celldömölk
Csénye
Egyházashetye
Hegyfalu
Jákfa
Káld
Kemenesmagasi
Kemenessömjén
Kenyeri
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagysimonyi
Nemesládony
Ostffyasszonyfa
Pecöl
Rábapaty

Boba
Bögöt
Chernelházadamonya
Csönge
Gérce
Hosszúpereszteg
Jánosháza
Keléd
Kemenesmihályfa
Kemenesszentmárton
Kissomlyó
Megyehid
Mesteri
Nemeskeresztúr
Nick
Ölbő
Porpác
Répcelak

7

Borgáta
Bögöte
Csánig
Duka
Gór
Ikervár
Karakó
Kemeneskápolna
Kemenespálfa
Kenéz
Köcsk
Mersevát
Nagygeresd
Nemeskocs
Nyőgér
Pápoc
Pósfa
Répceszentgyörgy
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Sajtoskál
Sitke
Szergény
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Zsédeny

Sárvár
Sótony
Tokorcs
Vasegerszeg
Vásárosmiske

Simaság
Szeleste
Tompaládony
Vashosszúfalu
Vönöck

18/5. Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Vas megye
19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém)
19/1. Veszprémi Járásbíróság
Alsóörs
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonszepezd
Barnag
Csajág
Eplény
Hárskút
Jásd
Litér
Mencshely
Nemesvámos
Ősi
Papkeszi
Pula
Szentgál
Tagyon
Tótvázsony
Veszprém
Vöröstó

Aszófő
Balatoncsicsó
Balatonfűzfő
Balatonszőlős
Bánd
Csopak
Felsőörs
Herend
Királyszentistván
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Öskü
Pécsely
Sóly
Szentjakabfa
Tés
Várpalota
Veszprémfajsz
Zánka

Balatonakali
Balatonfőkajár
Balatonkenese
Balatonudvari
Berhida
Dörgicse
Hajmáskér
Hidegkút
Küngös
Márkó
Nagyvázsony
Örvényes
Paloznak
Pétfürdő
Szentantalfa
Szentkirályszabadja
Tihany
Vászoly
Vilonya

19/2. Ajkai Járásbíróság
Adorjánháza
Borszörcsök
Dabrony
Egeralja
Iszkáz
Kerta
Kislőd
Kolontár
Nagypirit
Oroszi
Somlójenő
Somlóvecse
Úrkút

Ajka
Csehbánya
Devecser
Farkasgyepű
Kamond
Kisberzseny
Kispirit
Magyarpolány
Noszlop
Öcs
Somlószőlős
Szőc
Városlőd

Apácatorna
Csögle
Doba
Halimba
Karakószörcsök
Kiscsősz
Kisszőlős
Nagyalásony
Nyirád
Pusztamiske
Somlóvásárhely
Tüskevár
Vid

19/3. Pápai Járásbíróság
Adásztevel
Bakonypölöske
Bakonyszücs
Békás
Döbrönte
Gecse
Kemeneshőgyész
Külsővat

Bakonyjákó
Bakonyság
Bakonytamási
Csót
Egyházaskesző
Gic
Kemenesszentpéter
Lovászpatona

8

Bakonykoppány
Bakonyszentiván
Béb
Dáka
Ganna
Homokbödöge
Kup
Magyargencs
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Malomsok
Mezőlak
Nagydém
Nemesgörzsöny
Nóráp
Pápadereske
Pápateszér
Vanyola
Vinár

Marcalgergelyi
Mihályháza
Nagygyimót
Nemesszalók
Nyárád
Pápakovácsi
Takácsi
Vaszar

Marcaltő
Nagyacsád
Nagytevel
Németbánya
Pápa
Pápasalamon
Ugod
Várkesző

19/4. Tapolcai Járásbíróság
Ábrahámhegy
Balatonederics
Bazsi
Dabronc
Gyulakeszi
Hetyefő
Káptalanfa
Kisapáti
Lesencefalu
Megyer
Nemesgulács
Raposka
Salföld
Sümegprága
Szigliget
Ukk
Vigántpetend
Zalahaláp

Badacsonytomaj
Balatonhenye
Bodorfa
Gógánfa
Hegyesd
Hosztót
Káptalantóti
Kővágóörs
Lesenceistvánd
Mindszentkálla
Nemeshany
Révfülöp
Sáska
Szentbékkálla
Taliándörögd
Uzsa
Zalaerdőd
Zalameggyes

Badacsonytördemic
Balatonrendes
Csabrendek
Gyepükaján
Hegymagas
Kapolcs
Kékkút
Köveskál
Lesencetomaj
Monostorapáti
Nemesvita
Rigács
Sümeg
Szentimrefalva
Tapolca
Veszprémgalsa
Zalagyömörő
Zalaszegvár

19/5. Zirci Járásbíróság
Bakonybél
Bakonyszentkirály
Csetény
Nagyesztergár
Porva

Bakonynána
Borzavár
Dudar
Olaszfalu
Szápár

Bakonyoszlop
Csesznek
Lókút
Pénzesgyőr
Zirc

19/6. Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Veszprém megye
20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg)
20/1. Zalaegerszegi Járásbíróság
Alibánfa
Babosdöbréte
Baktüttös
Bocfölde
Bucsuszentlászló
Csonkahegyhát
Egervár
Gősfa
Hagyárosbörönd
Kávás
Kisbucsa
Kustánszeg
Milejszeg
Nagykutas
Nemesapáti

Almásháza
Bagod
Becsvölgye
Boncodfölde
Csatár
Csöde
Gellénháza
Gutorfölde
Hottó
Kemendollár
Kiskutas
Lakhegy
Misefa
Nagylengyel
Nemeshetés

Alsónemesapáti
Bak
Bezeréd
Böde
Csertalakos
Dobronhegy
Gombosszeg
Gyűrűs
Iborfia
Keménfa
Kispáli
Lickóvadamos
Nagykapornak
Nagypáli
Nemesrádó

9
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Nemessándorháza
Orbányosfa
Pacsa
Pethőhenye
Pölöske
Salomvár
Szentkozmadombja
Teskánd
Vasboldogasszony
Zalaboldogfa
Zalaháshágy
Zalalövő
Zalaszentlőrinc

Nemesszentandrás
Ormándlak
Padár
Petrikeresztúr
Pusztaederics
Sárhida
Szentpéterfölde
Tilaj
Vaspör
Zalacséb
Zalaigrice
Zalaszentgyörgy
Zalaszentmihály

Németfalu
Ozmánbük
Pálfiszeg
Pókaszepetk
Pusztaszentlászló
Söjtör
Szentpéterúr
Tófej
Vöckönd
Zalaegerszeg
Zalaistvánd
Zalaszentiván
Zalatárnok

20/2. Keszthelyi Járásbíróság
Alsópáhok
Bókaháza
Döbröce
Esztergályhorváti
Gyenesdiás
Karmacs
Kisgörbő
Mihályfa
Óhid
Sármellék
Szalapa
Türje
Vindornyafok
Vonyarcvashegy
Zalacsány
Zalaszentgrót
Zalavár

Balatongyörök
Cserszegtomaj
Dötk
Felsőpáhok
Hévíz
Kehidakustány
Kisvásárhely
Nagygörbő
Pakod
Sénye
Szentgyörgyvár
Vállus
Vindornyalak
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszentlászló
Zalavég

Batyk
Dióskál
Egeraracsa
Gétye
Kallósd
Keszthely
Ligetfalva
Nemesbük
Rezi
Sümegcsehi
Tekenye
Várvölgy
Vindornyaszőlős
Zalabér
Zalaszántó
Zalaszentmárton

20/3. Lenti Járásbíróság
Alsószenterzsébet
Belsősárd
Csömödér
Gáborjánháza
Iklódbördőce
Kerkabarabás
Kerkateskánd
Külsősárd
Lenti
Márokföld
Nova
Pórszombat
Ramocsa
Szentgyörgyvölgy
Szilvágy
Zalabaksa

Baglad
Bödeháza
Dobri
Gosztola
Kálócfa
Kerkafalva
Kissziget
Lendvadedes
Lovászi
Mikekarácsonyfa
Ortaháza
Pördefölde
Resznek
Szécsisziget
Tormafölde
Zalaszombatfa

Barlahida
Csesztreg
Felsőszenterzsébet
Hernyék
Kányavár
Kerkakutas
Kozmadombja
Lendvajakabfa
Magyarföld
Nemesnép
Páka
Pusztaapáti
Rédics
Szijártóháza
Tornyiszentmiklós
Zebecke

20/4. Nagykanizsai Járásbíróság
Alsórajk
Bázakerettye
Bocska
Bucsuta
Eszteregnye
Füzvölgy
Gelse
Homokkomárom

Balatonmagyaród
Becsehely
Borsfa
Csapi
Felsőrajk
Galambok
Gelsesziget
Hosszúvölgy

10

Bánokszentgyörgy
Belezna
Börzönce
Csörnyeföld
Fityeház
Garabonc
Hahót
Kacorlak
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Kerecseny
Kiscsehi
Lasztonya
Liszó
Maróc
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagyrécse
Orosztony
Pölöskefő
Rigyác
Sormás
Szentmargitfalva
Tótszerdahely
Várfölde
Zalakomár
Zalaszabar
Zalaújlak

Kerkaszentkirály
Kisrécse
Letenye
Magyarszentmiklós
Miháld
Murarátka
Nagykanizsa
Nemespátró
Pat
Pötréte
Sand
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zajk
Zalamerenye
Zalaszentbalázs

Kilimán
Kistolmács
Lispeszentadorján
Magyarszerdahely
Molnári
Muraszemenye
Nagyrada
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Tótszentmárton
Valkonya
Zalakaros
Zalasárszeg
Zalaszentjakab

20/5. Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Zala megye”

11
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2015. évi LXI. törvény
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosításáról*

1. §		
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
(a továbbiakban: Eat.) a következő alcímmel és 462/G. §-sal egészül ki:
„A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
462/G. § (1) A huszonöt év feletti és ötvenöt év alatti, a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről
szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7. főcsoport
7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport
8421 számú foglalkozás szerinti munkakörben (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági munkakör), adófizetési
kötelezettséget eredményező munkaviszonyban természetes személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra
tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget
eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg.
A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra
megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más
levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával.
(3) Ha a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem vagy nem kizárólag mezőgazdasági
munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan
részkedvezményt nem érvényesíthet.
(4) Azon hónapra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló a 25. vagy 55. évét betölti, a részkedvezmény nem illeti
meg a kifizetőt.
(5) A (2) bekezdésben foglalt részkedvezmény az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.”
2. §		
Az Eat. 463. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén
a) a 461. §-ban, a 462/B. §-ban, a 462/C. §-ban, a 462/E. §-ban és a 462/G. §-ban meghatározott kedvezmény
legfeljebb 100 ezer forintnak,
b) a 462/F. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezmény legfeljebb 500 ezer forintnak,
c) a 462/F. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezmény legfeljebb 200 ezer forintnak
a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. E bekezdés
alkalmazásában részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben
meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.”
3. §		
Az Eat. 463/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„463/A. § A 461. §-ban, a 462/B–462/D. §-ban és a 462/G. §-ban meghatározott kedvezményeket a költségvetési
szerv kifizető nem érvényesítheti.”
4. §		
Ez a törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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2015. évi LXII. törvény
a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról*
1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
1. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/Z. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/Z. § (1) A reklámadóról szóló törvény alapján a 2014. évben kezdődő adóév adóalapjának megállapítása során
a reklámadó-alap csökkentő tételként figyelembe vett összeg a társasági adókötelezettség megállapítása során
elszámolt elhatárolt veszteségnek minősül.
(2) Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 5. melléklet 2. pontjával megállapított 3. számú
melléklet A) rész 16. pontját – a b) és c) alpontok kivételével – a 2014. évben kezdődő adóévi adókötelezettség
megállapítása során is lehet alkalmazni.”

2. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása
2. §

(1) A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 5. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az adó mértéke a 4. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén
– az adóalap 100 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
– az adóalap 100 millió forintot meghaladó része után 5,3%.
(2) Az adó mértéke a 4. § (2) bekezdés szerinti adóalap esetén az adóalap 5%-a.”

3. §		
Az Rtv. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus
15-ét követően, szétválással jött létre.”
4. §		
Az Rtv. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) A 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany – döntése szerint – e törvénynek a reklámadóhoz kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2015. évi LXII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. törvény) megállapított
rendelkezései hatálybalépése napját (a továbbiakban: Mód. törvény hatálybalépése napja) megelőző napig kezdődő
adóévei első napjától is alkalmazhatja a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti adómértéket.
(2) Ha a 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany a Mód. törvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévre
az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazza, a Mód. törvénnyel megállapított 5. § (1) bekezdés szerinti
adómértéket – a Mód. törvény hatálybalépése napját magában foglaló adóévben – az adóalap olyan hányadára
kell alkalmaznia, amilyen arányt az adóév Mód. törvény hatálybalépése napjától számított naptári napjainak száma
az adóév naptári napjai számában képvisel.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a fizetendő adó
a) az adóalap és a (2) bekezdés szerinti adóalaprész különbözete 12 hónapos időszakra számított összegének
alapulvételével a Mód. törvény hatálybalépése napját megelőzően hatályos 5. § (1) bekezdés szerint meghatározott
adóösszegnek az adóév Mód. törvény hatálybalépése napját megelőző naptári napjaival arányos része, növelve
b) a (2) bekezdés szerinti adóalaprész 12 hónapos időszakra számított összegének alapulvételével a Mód. törvénnyel
megállapított 5. § (1) bekezdés szerint meghatározott adóösszegnek az adóév Mód. törvény hatálybalépése napjától
kezdődő időszak naptári napjaival arányos részével.
(4) A 3. § (1) bekezdés szerinti adóalany a Mód. törvénnyel megállapított 6. § (6) bekezdésének rendelkezését a Mód.
törvény hatálybalépése napját megelőző napig kezdődő adóéveiben fennálló adókötelezettsége megállapítása
során is alkalmazhatja.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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3. Hatályba léptető rendelkezések
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §–4. § e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2015. évi LXIII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei
és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról*

1. §

(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
(a továbbiakban: ingyenes étkezés)
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit
fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el;
d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.”
(2) A Gyvt. 151. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani
(a továbbiakban: kedvezményes étkezés)
a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja
alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;
c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy
az (5) bekezdés b)–d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.
(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Gyvt. 151. §-a a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának
időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) (10) bekezdés szerinti gyermeket,
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott
rokont.
(10b) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy
kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az (5) vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek
valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja
szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze
kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell.”
2. §

(1) A Gyvt.
a)
151. § (2) bekezdés b) pontjában az „és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ”
szövegrész helyébe az „ , illetve a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint
az állami szakképzési és felnőttképzési szerv” szöveg,
b)
151. § (2b) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban” szövegrész
helyébe az „állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által
fenntartott kollégiumban” szöveg,
c)
151. § (2c) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási
intézményben” szövegrész helyébe az „állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben” szöveg
lép.
(2) A Gyvt.
a)
19. § (1) bekezdés a) pontjában az „(5) bekezdésének a) és b) pontjában” szövegrész helyébe az „(5) és
(5a) bekezdésében” szöveg,
b)
151. § (4) bekezdésében az „(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(5) és (5a) bekezdésben” szöveg,
c)
151. § (10) bekezdésében az „(5) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés a) pont ac) alpontja
és az (5a) bekezdés b) pontja” szöveg
lép.

3. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 2. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi LXIV. törvény
a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal
összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény
módosításáról*

1. §		
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő
egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Gyiatv.) 3. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alapprogram éves felhasználásának irányairól és arányairól, a pályázatok elbírálásáról, valamint az egyedi
támogatási igény alapján a támogatás odaítéléséről az erre a célra létrehozott testület javaslatára a miniszter dönt.”
2. §		
Hatályát veszti a Gyiatv.
a)
2. § (2) bekezdése,
b)
7/B. §-a.
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2015. évi LXV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról**

1. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési
feladat, amely
a) óvodai nevelés,
b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
c) általános iskolai nevelés-oktatás,
d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
e) kollégiumi ellátás,
f ) nemzetiségi kollégiumi ellátás,
g) gimnáziumi nevelés-oktatás,
h) szakgimnáziumi nevelés-oktatás,
i) szakközépiskolai nevelés-oktatás,
j) szakiskolai és készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás,
k) nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása,
l) nemzetiség szakgimnáziumi nevelés-oktatása,
m) nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása,
n) Köznevelési és Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatás,
o) felnőttoktatás,
p) alapfokú művészetoktatás,
q) fejlesztő nevelés-oktatás,
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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r) pedagógiai szakszolgálati feladat,
s) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai
nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
t) azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása,
kollégiumi ellátása, akik az e célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak,
u) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés
alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,
v) pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
w) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése
lehet,”
2. §		
Az Nkt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők:
a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig
a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi,
b) az alapfokú nevelés-oktatás szakasza, amely az első évfolyamon kezdődik, a nyolcadik évfolyam végéig tart és két
részre tagolódik:
ba) az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, és
bb) az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső
tagozat,
c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza, amely – a hat és nyolc évfolyammal működő gimnázium kivételével –
a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik, szakközépiskola esetében a tizenharmadik évfolyam végén
fejeződik be,
d) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza, amely az alapfokú nevelés-oktatás
szakasza után kezdődik, és szakgimnáziumban a tizenharmadik vagy a tizennegyedik, szakközépiskolában
a tizenegyedik, szakiskolában a kerettantervben meghatározott évfolyamon fejeződik be.”
3. §		
Az Nkt. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Aki szakiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett és a szakközépiskolában érettségi vizsgát kíván
tenni, annak a (2) bekezdés e) pontjában foglalt tantárgyból nem kell számot adnia a tudásáról.”
4. §		
Az Nkt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A köznevelési rendszer intézményei:
a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)–e) pont alattiak együtt: középiskola],
f ) szakiskola és a készségfejlesztő speciális szakiskola [a továbbiakban a d)–f ) pont alattiak együtt: szakképző iskola;
a továbbiakban a c)–f ) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
g) alapfokú művészeti iskola [a továbbiakban a b)–g) pont alattiak együtt: iskola],
h) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
i) kollégium [a továbbiakban az a)–i) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],
j) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
k) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az a)–k) pont alattiak együtt: köznevelési
intézmény].”
5. §		
Az Nkt. 9. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai
végzettséget tanúsít. Alapfokú iskolai végzettség a Szakképzési Hídprogramban is szerezhető.
(6) A középiskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány, továbbá a szakközépiskolában
iskolai rendszerű szakképzés keretében szerzett Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzését
igazoló bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 77. szám

6919

6. §		
Az Nkt. 10. és 11. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek, ezzel egyidejűleg az Nkt. a következő 11/A. alcímmel
egészül ki:

„10. A szakgimnázium
12. § (1) A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint
általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos
Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is
folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára
történő felkészítés folyik. Szakgimnáziumnak minősül az az intézmény is, amely a szakképzésről szóló törvény szerint
kizárólag a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára készít fel.
(2) A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban
az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódóan tehető szakmai érettségi vizsga,
továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó
szakképesítés szerezhető.
(3) A kilencediktől a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó szakképesítések közös tartalmi elemeit, valamint
az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett.
(4) A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szerzett
tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítés
keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a szakgimnázium a komplex szakmai vizsgára
történő felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.
(5) Ha a művészeti szakgimnázium a tehetséggondozás keretében művészeti szakvizsgára készít fel, a szakképzés
és az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek teljesítése egymástól
függetlenül is folyhat (a továbbiakban: párhuzamos oktatás).
(6) Párhuzamos oktatás esetén a tanuló az alapfokú, továbbá a középfokú iskolai nevelés-oktatás szakasza
és a szakképzés követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti, a szakképzési
kerettantervben meghatározottak szerint a nevelő és oktató munka az ötödik, hetedik vagy a kilencedik évfolyamon
kezdődhet, a tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven óra.

11. A szakközépiskola
13. § (1) A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből
a) három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati
oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint
b) további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam.
(2) Szakközépiskolának minősül az az intézmény is, amely a szakképzésről szóló törvény szerint kizárólag szakmai
elméleti és gyakorlati oktatást folytat a szakképzési évfolyamokon.
(3) A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében a szakképzési
kerettanterv szerint folyhat szakképzés. A közismereti oktatás a szakközépiskolában a szakközépiskolai közismereti
kerettanterv alapján folyik. A szakközépiskolában a szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó további
rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg. A szakközépiskolában, ha a művészeti szakmai
vizsgára készít fel, párhuzamos oktatás is folyhat.
(4) A szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e
az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.
(5) Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakközépiskolába történő felvétel feltétele:
a) a tizennegyedik életév betöltése, és
b) a szakközépiskolában szervezett Szakképzési Hídprogram szerinti tanév teljesítése.

11/A. Szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola
13/A. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából
a) a szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai
vizsgára és nyújt részükre a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket,
b) a készségfejlesztő speciális szakiskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez
való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.
(2) A szakiskolában, készségfejlesztő speciális szakiskolában az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint
meghatározott.”
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7. §		
Az Nkt. 12. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„12. Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok
14. § (1) A Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelésoktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez
szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és
személyiségfejlesztést támogató pedagógiai tevékenységgel.
(2) A Köznevelési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter rendeletben adja ki. A Szakképzési
Hídprogram kerettantervét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az oktatásért felelős miniszter
egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével rendeletben adja ki.
(3) A Köznevelési Hídprogramban közreműködő intézményeket az állami intézményfenntartó központ jelöli ki.
A Szakképzési Hídprogramban közreműködő intézményeket a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter – az általuk fenntartott szakképző iskolák tekintetében – az oktatásért
felelős miniszter véleményének kikérésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével jelöli ki.”
8. §		
Az Nkt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A többcélú intézmény lehet
a) egységes óvoda-bölcsőde,
b) óvoda-bölcsőde,
c) egységes iskola vagy összetett iskola,
d) közös igazgatású köznevelési intézmény,
e) általános művelődési központ,
f ) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI),
g) a szakképzési törvény szerinti szakképzési centrum.”
9. §		
Az Nkt. 41. § (7) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A gyermek, tanuló adatai közül)
„i) a szakképzésről szóló törvény 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítása és a tanulószerződés
megkötésének elősegítése céljából a szakképzésről szóló törvény 87. §-ában meghatározott adat a területileg
illetékes gazdasági kamara részére”
(továbbítható.)
10. §		
Az Nkt. 53. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Megszűnik a tanulói jogviszony)
„d) szakgimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi
vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz
szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,
e) szakképző iskolában, ha
ea) a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő első szakmai vizsgaidőszak utolsó
napján,
eb) a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján,
ec) az államilag elismert szakképesítést szerzett, szakközépiskolában tanuló arról döntött, hogy továbbtanul
az érettségi vizsgára felkészítő tizenkettedik és tizenharmadik évfolyamon, az utolsó évfolyam elvégzését követő
első érettségi vizsgaidőszak utolsó napján,
ed) a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az iskolában nem folyik másik
megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges feltételek
hiányában nem tanulhat tovább,
ee) a Szakképzési Hídprogramban, ha a nem tanköteles tanuló a program követelményeit teljesítette, vagy
a tanulmányait félbehagyta,”
11. §		
Az Nkt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen
teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. Középfokú iskolai tanulmányok
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folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a tanuló, kiskorú
tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi nevelésoktatásba vagy az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás vagy másik szakképesítés megszerzésére
irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van szükség.”
12. §

(1) Az Nkt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,
b) gimnázium és szakképző iskola esetén huszonötödik
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.”
(2) Az Nkt. 60. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy
más sajátos munkarend szerint. Gimnáziumban a nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető
meg az oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. Szakképző iskolában a nappali oktatás
munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel.
A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali
rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie.”

13. §		
Az Nkt. 76. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény és a szakképzési centrum
feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan az állami
intézményfenntartó központot, a szakképzési centrum fenntartóját
a) ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat nem működteti,
b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat működteti,
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ vagy a szakképzési centrum részéről
történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
(6) Az állami intézményfenntartó központ, valamint a szakképzési centrum fenntartója ingyenes vagyonkezelői
vagy ingyenes használati jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben
adhatja, ha a köznevelési intézményt működteti, és a bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.
A bérbeadás az érintett köznevelési intézményben folyó köznevelési feladatellátást akkor nem veszélyezteti, ha nem
gátolja a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben vagy a házirendben meghatározott feladatok végrehajtását.”
14. §		
Az Nkt. 99. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) 2016. szeptember 1-jétől szakközépiskolában a középfokú nevelés-oktatásban a 9–11. évfolyamon
főiskolai szintű végzettséggel és tanári szakképzettséggel is betölthető pedagógus-munkakör, feltéve, hogy
a mesterfokozatú, a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséget és szakképzettséget 2021. szeptember 1-jéig
megszerzi az érintett. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni és pedagógus-munkakörben a szakközépiskolában
továbbra is alkalmazható, de az érettségi vizsgán vizsgáztató tanár nem lehet az, akinek a rá irányadó öregségi
nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van hátra.”
15. §		
Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/D. §-sal egészül ki:
„99/D. § (1) Az e törvény 2016. augusztus 31-éig hatályos rendelkezései szerinti szakközépiskolai, szakiskolai és
speciális szakiskolai nevelés-oktatásban utoljára a 2015/2016. tanévben indítható kilencedik vagy nyelvi előkészítő
évfolyam.
(2) Az e törvény 2016. augusztus 31-éig hatályos rendelkezései szerinti
a) szakközépiskolai nevelés-oktatást szakgimnáziumban,
b) szakiskolai nevelés-oktatást szakközépiskolában,
c) speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatást szakiskolában
kell 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel megszervezni.
(3) A (2) bekezdés szerint kell biztosítani 2016. augusztus 31-étől kifutó jelleggel a korábbi szakiskolai
nevelés-oktatást.
(4) A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységekben
2015. szeptember 1-jétől gimnáziumi alapfeladatot is elláthat. Ahol e törvény az önkormányzati működtetői
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kötelezettséggel kapcsolatosan állami intézményfenntartó központot említ, azon a szakképzési centrum által
ellátott gimnáziumi alapfeladathoz kapcsolódóan a szakképzési centrumot is érteni kell.
(5) Középfokú végzettséget tanúsít a 2016. szeptember 1-jét megelőzően megkezdett szakiskolai tanulmányok
keretében szerzett államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány.
(6) Ha a szakközépiskolai vagy szakiskolai nevelési-oktatási alapfeladatot ellátó köznevelési intézmény, többcélú
intézmény fenntartói jogának az állami intézményfenntartó központtól a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter számára 2015. július 1-jével történő átadása miatt az állami intézményfenntartó központ fenntartásában
maradó köznevelési intézményt, többcélú intézményt át kell szervezni, és az átszervezés miatt vagy azért, mert
az intézményvezetői megbízás lejár, új intézményvezető megbízása válik szükségessé, az oktatásért felelős miniszter
pályázat nélkül adhat legfeljebb egy évre szóló intézményvezetői megbízást az e törvényben az intézményvezetői
megbízásra előírt feltételeknek megfelelő személynek az állami intézményfenntartó központ fenntartásában
maradó, átszervezett köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetésére.”
16. §

(1) Az Nkt. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Nkt. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Nkt. 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

17. §		
Az Nkt.
1.
2. § (1) bekezdésében az „az első szakképzettség” szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló törvényben
meghatározott feltételek szerinti második szakképesítés”,
2.
4. § 31. pontjában a „szakközépiskola és a szakiskola” szövegrész helyébe a „szakképző iskola”,
3.
5. § (3) bekezdésében a „szakiskolában és a szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakképző iskolában”,
a „folyhat” szövegrész helyébe a „folyik”,
4.
5. § (4) bekezdésében a „szakiskolai” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai”,
5.
6. § (1) bekezdésében a „munkakör betöltésére képesít” szövegrész helyébe a „szakképesítés megszerzését is
magában foglalja”,
6.
6. § (2a) bekezdésében a „szakiskolában” szövegrész helyébe a „szakközépiskolában”,
7.
9. § (7) bekezdésében a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban”, a „szakközépiskola”
szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,
8.
21. § (3) bekezdés i) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,
9.
21. § (9) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központnak” szövegrész helyébe az „állami
intézményfenntartó központnak, szakképző iskola esetében az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek”,
10.
35. § (1) bekezdésében az „erkölcstan óra” szövegrész helyébe az „etika óra”, valamint a 35/A. §-ában
az „erkölcstan óra” szövegrészek helyébe az „etika óra”,
11.
36. § (1) bekezdésében a „tevékenységi körének megállapítása” szövegrész helyébe az „alapfeladatának
meghatározása”,
12.
36. § (3) bekezdésében a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”, a „szakiskola” szövegrész
helyébe a „szakközépiskola”,
13.
36. § (4) bekezdés a) pontjában a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”, a „szakiskola”
szövegrész helyébe a „szakközépiskola”,
14.
44. § (9) bekezdésében az „országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő
vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „országos
pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítő eljárásának
lefolytatása céljából a hivatal”,
15.
45. § (7) bekezdésében a „Köznevelési Hídprogram” szövegrész helyébe a „Köznevelési és Szakképzési
Hídprogram”,
16.
57. § (8) bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola”, a „szakközépiskola” szövegrész
helyébe a „szakgimnázium”,
17.
60. § (5) bekezdés a) pontjában a „7. § (1) bekezdés b)–e) és g) pontjában felsorolt” szövegrész helyébe a „7. §
(1) bekezdés b)–f ) és h) pontjában felsorolt”,
18.
60. § (6) bekezdésében a „tizenhat-húsz” szövegrész helyébe a „tizenhat-huszonnégy”,
19.
61. § (5) bekezdésében a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakképző iskolában”,
20.
67. § (5) bekezdésében a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,
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21.

68. § (2) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
kivételével az állami fenntartású köznevelési intézmény, továbbá az egyházi köznevelési intézmény és
a magán köznevelési intézmény” szövegrész helyébe az „Az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által
fenntartott szakképzési centrum kivételével az állami fenntartású, az egyházi és magán köznevelési
intézmény, valamint a többcélú intézmény”,
22.
70. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „és az általános művelődési központban” szövegrész helyébe
az „ , az általános művelődési központban és a szakképzési centrumban”,
23.
74. § (6) bekezdésében a „Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési
képesség hiányát” szövegrész helyébe a „Ha a működtetési képesség hiánya nem támasztható alá”,
24.
76/A. §-ában az „A Központ” szövegrész helyébe az „Az állami intézményfenntartó központ, valamint
a szakképzési centrum fenntartója”,
25.
77. § (2) bekezdés k) pontjában és 83. § (2) bekezdés a) pontjában a „tevékenységi körének” szövegrész
helyébe az „alapfeladatának”,
26.
83. § (4) bekezdés f ) pontjában a „szakközépiskola és szakiskola” szövegrész helyébe a „szakképző iskola”,
27.
94. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „Felhatalmazás” szövegrész helyébe a „Felhatalmazást”,
28.
98. § (6) bekezdésében az „erkölcstan tantárgy” szövegrész helyébe az „etika tantárgy”, az „erkölcstan
oktatásához szükséges” szövegrész helyébe az „etika oktatásához szükséges”,
29.
98. § (10) bekezdésében a „szakiskolában” szövegrész helyébe a „szakközépiskolában”,
30.
5. mellékletének második alcímében az „intézményegységvezető-helyettes” szövegrész helyébe
az „intézményegységvezető-helyettes, gyakorlati oktatásvezető”
szöveg lép.
18. §		
Hatályát veszti az Nkt.
a)
74. § (4) bekezdésében az „ , az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira
és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatás mellett” szövegrész,
b)
74. (5) bekezdésében az „és ezt az érintett köznevelési intézmény működtetési adataira és a működtetéshez
rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással igazolja. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak
részben támasztja alá a működtetési képesség meglétét, a települési önkormányzat kérelme elutasításra
kerül” szövegrész,
c)
74. § (6) bekezdésében az „ , ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények
működtetési adatairól, amelyek működtetését a települési önkormányzat nem tudja vállalni, továbbá
a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről” szövegrész,
d)
74. § (6) bekezdésében az „Amennyiben a települési önkormányzat a mentesülés iránti kérelem
benyújtásakor az érintett köznevelési intézményeknek nem működtetője, úgy az érintett intézmények
működési adatairól az állami intézményfenntartó központ szolgáltat adatot.” szövegrész,
e)
3. mellékletében foglalt táblázat 7. sora.
19. §		
Nem lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2014. évi CV. törvény
30. § 10. pontja.
20. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
A 9. § 2015. július 1-jén lép hatályba.
A 3. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
Az 1. §, a 2. §, a 4–7. §, a 14. §, a 16. § (1) és (2) bekezdése, a 17. § 4–8., 10., 12., 13., 15–17., 20., 28. és 29. pontja,
valamint az 1. és 2. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) A 10. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2015. évi LXV. törvényhez
1. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő sor lép:
1

(A

B

C

A nevelő-oktató munka pedagógiai

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

„
6

9–13. évfolyam középiskolában/
középfokú nevelés-oktatás

középiskolai tanár

egyetemi szintű vagy
mesterfokozatú, a tantárgynak
megfelelő szakos tanár
”

2. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sora helyébe a következő sorok lépnek:
1

(A

B

C

A nevelő-oktató munka pedagógiai

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség)

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

„
10

Alapfokú művészeti iskola és
művészeti szakközépiskola

szakmai tantárgyat tanító tanár

a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú tanár, művészeti
tárgynak megfelelő művész

11

Művészeti szakgimnázium

szakmai tantárgyat tanító tanár

a művészeti tárgynak megfelelő
szakirányú egyetemi szintű vagy
mesterfokozatú tanár, művészeti
tárgynak megfelelő művész
”

2. melléklet a 2015. évi LXV. törvényhez
1. Az Nkt. 4. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:
1

(A

B

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

2

BA

BB

BC

minimum

maximum

átlag)

5

13

9

„
4

Gyógypedagógiai
óvodai csoport, iskolai
osztály, kollégiumi
csoport

”
2. Az Nkt. 4. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:
1

(A

B

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

2

BA

BB

BC

minimum

maximum

átlag)

26

34

28

„
7

Gimnázium és
szakgimnázium

”
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3. Az Nkt. 4. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sora helyébe a következő sorok lépnek:
1

(A

B

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok

2

BA

BB

BC

minimum

maximum

átlag)

„
9

Szakközépiskola elméleti
képzés

16

28

24

10

Szakgimnázium,
szakközépiskola
gyakorlati képzés

6

12

10

”
4. Az Nkt. 4. mellékletében foglalt táblázat 13. és 14. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A
1

B

Intézménytípus/Oktatási forma

2

Osztály- és csoportlétszámok
BA

BB

BC

minimum

maximum

átlag)

„
13

Művészeti
szakgimnázium
közismereti

14

29

23

14

Művészeti
szakgimnázium szakmai
elmélet

6

29

10

”

3. melléklet a 2015. évi LXV. törvényhez
Az Nkt. 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

1

(A

B

C

Pótlék megnevezése

Pótlék alsó határa

Pótlék felső határa)

20

40

„
9

gyakorlati oktatás-vezetői

”
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2015. évi LXVI. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és
az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról*
I. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA
1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény
módosítása
1. §		
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Szht.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképzés költségeihez való hozzájárulást (a továbbiakban: szakképzési hozzájárulás) e törvény szerint kell teljesíteni.
A szakképzési hozzájárulás célja]
„c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározott, az államilag
támogatott létszám tekintetében
ca) a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlat (a továbbiakban: gyakorlatigényes
alapképzési szak),
cb) a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzés (a továbbiakban: duális képzés)
támogatása,”
2. §

(1) Az Szht. 2. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Szakképzési hozzájárulásra kötelezett – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a belföldi székhelyű]
„h) a szakképzésről szóló törvény 43. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott, tanulószerződés
alapján gyakorlati képzést folytató egyéb szervezet (a továbbiakban: Szt. szerinti egyéb szervezet), ha az állami
adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy a szakképzési hozzájárulást az 5. §
a) pont ab) alpontja szerint teljesíti, a választás bejelentését követő hónap első napjától.”
(2) Az Szht. 2. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Nem köteles szakképzési hozzájárulásra)
„f ) az Szt. szerinti egyéb szervezet a szociális hozzájárulási adóalapja után.”

3. §

(1) Az Szht. 3. § a) pontja a következő 3. alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:
gyakorlati képzés:)
„3. az Nftv.-ben meghatározott duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés;”
(2) Az Szht. 3. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„d) nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett: az a hozzájárulásra kötelezett,
amelynek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés után a 8. §
szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt;
e) kis- és középvállalkozás:
ea) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti mikro-, kisés középvállalkozás,
eb) az ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda és közjegyzői iroda,
ec) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
ed) az egyéni cég.”

4. §

(1) Az Szht. 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzési hozzájárulás teljesíthető)
„c) az államilag támogatott létszám tekintetében
ca) gyakorlatigényes alapképzési szak vagy
cb) duális képzés
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött
munkaszerződés alapján kerül sor,”
(2) Az Szht. 5. § e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ea) az 5. § ab) alpontja szerint, havonta legalább – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás esetében együttesen
számított – 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és”
5. §

(1) Az Szht. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképzési hozzájárulást az 5. § szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett
a bruttó kötelezettsége mértékét
a) a 2012. évre vonatkozóan 440 000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján,
b) a 2012. évet követően a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapnormatíva alapján
a gyakorlati képzési normatívák szerint számított összeggel (a továbbiakban: alapcsökkentő tétel) csökkentheti.”
(2) Az Szht. 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakképzési hozzájárulást az 5. § a) pont ab) alpontja szerinti gyakorlati képzés szervezésével teljesítő
hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
alapnormatíva alapján számított összeggel (a továbbiakban: kiegészítő csökkentő tétel) is csökkentheti az alábbiak
szerint:
a) beruházási kiegészítő csökkentő tétellel az aktiválás évében, ha kizárólag a gyakorlati képzés folytatásához
szükséges beruházást hajt végre,
b) a 2. § (1) bekezdés a)–g) pontjában nevesített, nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra
kötelezett
ba) oktatói kiegészítő csökkentő tétellel, ha kis- és középvállalkozásnak minősül,
bb) tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétellel, ha a hozzájárulásra kötelezett a gyakorlati képzést
– a szakképzésről szóló törvényben meghatározott – kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben végzi,
a 9. évfolyamon tanműhelyben oktatott tanulószerződéses tanulók tekintetében.
(1b) Azok az Szt. szerinti egyéb szervezetek, amelyek az 5. § a) pont ab) alpontja szerint az agrárpolitikáért felelős
miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az élelmiszeriparért felelős miniszter, a halgazdálkodásért felelős
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre történő felkészítés keretében
végzett gyakorlati képzés szervezésével teljesítik a hozzájárulási kötelezettségüket – az (1) és (1a) bekezdésben
foglaltaktól eltérően – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapnormatíva 100%-ával
csökkenthetik bruttó kötelezettségük mértékét.”
(3) Az Szht. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az a 2. § (1) bekezdés a)–g) pontjában nevesített hozzájárulásra kötelezett, aki a bruttó kötelezettségét részben
vagy egészben az 5. § a) pont ab) alpontja vagy c) pont cb) alpontja alapján teljesíti, és az (1) és (1a) bekezdés
szerinti csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét,
a) kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét
meghaladó teljes összeget,
b) nem kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét
meghaladó összeget, de legfeljebb az 5. § a) pont ab) alpontja és c) pont cb) alpontja alapján számított
alapcsökkentő tételt
az állami adóhatóságtól – a 9. § (1), (4) és (5) bekezdése szerinti eljárás során – visszaigényelheti.”
(4) Az Szht. 8. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A 2. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott – kivéve az (1b) bekezdésben nevesített – hozzájárulásra
kötelezett esetében kizárólag az 5. § a) pont ab) alpontja és az (1a) bekezdés a) pontja alapján számított csökkentő
tételek vehetők figyelembe a 9. § (1), (4) és (5) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelő visszaigénylésnél.
Az (1b) bekezdésben meghatározott hozzájárulásra kötelezett az (1b) bekezdésben meghatározott összeget
igényelheti vissza a 9. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően.”
(5) Az Szht. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a (2) és a (2c) bekezdés
szerinti visszatérítés.”
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(6) Az Szht. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nonprofit gazdasági társaság hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a (2) és (2c) bekezdés szerinti
visszatérítés, ha az árbevétele nem éri el a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés
után a 8. § szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének 400%-át.”
(7) Az Szht. 8. § (6) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodás tartalmazza:)
„i) a gyakorlati képzés helyszínét.”
(8) Az Szht. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt
jogellenesen felmondja, a tanulószerződés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége
terhére a tanulószerződés megkötésétől a tanulószerződés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét
az adózás rendjéről szóló törvény önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően köteles a szerződés
felmondását követő 15 napon belül az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.”
6. §		
Az Szht. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség azzal, hogy a 8. § (1) bekezdése és az (1a) bekezdés
b) pontja szerinti csökkentő tétel, valamint az 5. § e) pontja szerinti pénzügyileg teljesített időarányos költség
az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a 8. § (2) és (2c) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén
visszaigényelhető.”
7. §		
Az Szht. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami adóhatóság a hozzájárulásra kötelezett szakképzési hozzájárulási alapjáról és mértékéről, a 8. § (1)
és (1a) bekezdése szerinti csökkentő tételről – csökkentő tételenként, létszám és összeg adatok tekintetében –,
a 8. § (1b) bekezdésében meghatározott kötelezettek által visszaigényelt összegről, a hozzájárulásra kötelezett
által bejelentett tanulószerződéses tanulók létszámáról, a tanulószerződéses tanulók után fizetendő szociális
hozzájárulási adóról és a tanuló által fizetendő nyugdíj és egészségügyi járulékról a bevallási időszakot követően,
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hozzájárulások átutalásáról az alapkezelővel kötött megállapodása
alapján adatot szolgáltat az alapkezelőnek.”
8. §		
Az Szht. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész) a központi költségvetésről
szóló törvényben a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz kapcsolódóan meghatározott előirányzata
tartalmazza
a) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntésén alapuló, a 14. § szerinti támogatásra szolgáló
keretösszeget,
b) a költségvetési törvény által előírt európai uniós társfinanszírozási kötelezettség keretében a szakképzési és
felnőttképzési intézkedésekre biztosított keretösszeget,
c) a 16. § szerinti ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatására a költségvetési évre
megállapított keretösszeget,
d) a decentralizált keretösszeget,
e) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák fejlesztésére
felhasználható keretösszeget,
f ) a szakképesítésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák fejlesztésére felhasználható keretösszeget,
g) az állami fenntartású szakképző iskolák felnőttoktatási tevékenységének támogatására szolgáló keretösszeget,
h) a központi keretösszeget,
i) a 19/A. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti feladatokra elkülönített keretösszeget,
j) a hozzájárulásra nem kötelezett, a szakképzésről szóló törvény szerint tanulószerződés kötésére jogosult egyéb
szerv, szervezet normatív támogatását szolgáló keretösszeget.”
9. §

(1) Az Szht. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 12. § szerinti keretösszegek mértékét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter határozza meg.”
(2) Az Szht. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter – a (2) bekezdésben foglaltakon túl –]
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„a) dönt a decentralizált keret megyénkénti felosztásáról, a decentralizált keret terhére kiírandó pályázati célok
prioritásairól, valamint a 12. § a), d), g) és h) pontjában meghatározott keret terhére nyújtandó támogatásokról,”
10. §		
Az Szht. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter döntése alapján – erre irányuló kérelem esetén – a 2. §
(1) bekezdés a)–c) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett részére
a) képzési támogatás nyújtható, ha legalább 50 fő részére munkahelyet teremt,
b) támogatás nyújtható saját tulajdonában álló olyan tanműhely létesítéséhez, amelyben az iskolai rendszerű
szakképzés keretében az 5. § a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint gyakorlati képzés folytatását tervezi,
c) támogatás nyújtható tanműhelyben az 5. § a) pont ab) alpontjában meghatározottak szerint folytatott gyakorlati
képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint a vagyoni értékű jogok közé sorolható
szoftverfelhasználási jogának a megszerzéséhez, és a szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék beszerzéséhez.”
11. §		
Az Szht. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az állam az alaprész terhére támogatást nyújthat a szakképzésben az első szakképesítésre felkészítő,
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, tanulói jogviszonyban lévő, hiány-szakképesítést tanulók részére
ösztöndíj (a továbbiakban: Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj) biztosításával a költségvetési évre megállapított,
a 12. § c) pontja szerint rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig.
(2) A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj folyósításával összefüggő feladatokat a szakképző iskola látja el.”
12. §		
Az Szht. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § A 12. § d) pontja szerinti decentralizált keretből beruházási célú támogatás nyújtható
a) az iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben
aa) a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképzési megállapodással rendelkező szakképzést folytató
intézményben, vagy
ab) a felsőoktatási intézményben a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében
folytatott, szakképesítést vagy szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére,
b) az a) pontban meghatározott iskolai rendszerű képzéssel összefüggésben vagyoni értékű jogok közé sorolható
szoftverfelhasználási jog megszerzésére, illetve szellemi termékek közé sorolható szellemi jogvédelemben részesülő
szoftvertermék beszerzésére.”
13. §		
Az Szht. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Az alaprész központi kerete
a) a 19. §-ban meghatározott szakképzési és felnőttképzési célokra, valamint
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra
használható fel.”
14. §

(1) Az Szht. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek és
a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzésről szóló törvény alapján működtetett fejlesztő-szolgáltató
intézetnek a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztéshez és központi programok
kidolgozásához, valamint az általa szervezett szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok,
szakoktatók, gyakorlati oktatók továbbképzéséhez, az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez.”
(2) Az Szht. 19. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az (5)–(7) és a (9)–(17) bekezdés alapján kapott támogatásokat egyéb bevételként kell elszámolni.
(9) Az alaprész központi keretéből – kérelemre – támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv, az országos gazdasági érdekképviseletek, a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésében közreműködő
közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképzés és felnőttképzés fejlesztéssel összefüggő feladataik
ellátásához, valamint – pályázat útján – országos szakmai tanulmányi versenyek szervezéséhez.”
(3) Az Szht. 19. §-a a következő (11)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, a szakképzés
fejlesztésében közreműködő közalapítványok és szakmai szervezetek részére a szakképző intézményben tanulók
lemorzsolódásának csökkentését, illetve a lemorzsolódott tanulók képzésbe történő visszavezetését célzó
programok megvalósításához.
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(12) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható szakképzési és felnőttképzési kutatási, fejlesztési célú
tevékenységre az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.
(13) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható szakképzési, illetve felnőttképzési célú uniós finanszírozású
program előfinanszírozására az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére.
(14) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható a Kormány döntésén alapuló szakképzéssel, illetve
felnőttképzéssel összefüggő központi program megvalósításához.
(15) Az alaprész központi keretéből támogatható
a) a pályaorientáció, a szakképző iskolai általános műveltséget megalapozó oktatás kerettanterveinek kialakítása és
fejlesztése,
b) a szakképző iskolai beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgájának előkészítéséhez, szervezéséhez kapcsolódó,
valamint a szakképző iskolákat érintő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása,
c) a szakképző iskolai tanulói létszámarány alapján az alapkészségek teljes körű mérése,
d) a szakképző iskolákra vonatkozó adatfeldolgozás tekintetében az információs rendszer fejlesztése.
(16) Az oktatásért felelős miniszternek a (15) bekezdésben meghatározott feladatai ellátásához szükséges forrás
biztosítására az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter évente külön megállapodást köthet.
(17) Az alaprész központi keretéből támogatás nyújtható a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
törvény szerinti szomszédos államban működő, magyar nyelvű szakképző iskolában folytatott képzésnek az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv koordinációjával megvalósuló fejlesztésére.”
15. §		
Az Szht. 19/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az állami szakképzési és felnőttképzési szervet
a) a pályázati eljárás keretében nyújtott támogatások esetén a pályáztatás lebonyolításával összefüggő feladatai
ellátására a pályázati támogatási keretösszegből a keretösszeg 1%-a illeti meg,
b) az alaprész eredeti költségvetési kiadási előirányzatának
ba) 0,3%-a illeti meg az alaprészből nyújtható szakképzési és felnőttképzési célú támogatások jogszabályban
meghatározott ellenőrzési feladatai ellátására,
bb) 0,2%-a illeti meg a saját munkavállalók képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatai ellátására,
bc) 0,6%-a illeti meg az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmények felnőttképzési törvény alapján
megvalósított képzéseinek ellenőrzésével összefüggő feladatai ellátására,
bd) 0,5%-a illeti meg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács működtetési, valamint a szakképzési és
felnőttképzési szaklapok szerkesztésével és kiadásával összefüggő feladatai ellátására.
(3) A WorldSkills és EuroSkills versenyeken érmet szerző magyar versenyzőket – az eredmények elismeréseként,
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – díjazás illeti meg.”
16. §

(1) Az Szht. 20. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alaprészből nyújtott támogatásról kötött támogatási szerződés tartalmazza:)
„i) a beruházási célú támogatásoknál, ha biztosítékként jelzálog alapítása előírt, a jelzálogjog megszűnésének
feltételeit,”
(2) Az Szht. 20. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alaprészből nyújtott támogatásról kötött támogatási szerződés tartalmazza:)
„k) mindazt, amit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előír.”

17. §

(1) Az Szht. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a 8. § (1) és (1a) bekezdése szerinti gyakorlati képzési normatívák mértékét, az alap és a kiegészítő csökkentő
tétel számításának szabályait, valamint az elszámolhatóság feltételeit,”
(2) Az Szht. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjra, az ösztöndíjban részesíthetők körére, az ösztöndíj mértékére,
feltételeire, folyósítására, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban felmerült költségek térítésére, valamint
az ösztöndíjban részesülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztató oktatását végző tanárok díjazására,
az elszámolásra és az ellenőrzésre vonatkozó szabályokat,”
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(3) Az Szht. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős
miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg
a) az alaprészből a 12. § d), h), i) és j) pontja szerinti célra nyújtott támogatásokkal összefüggésben a támogatás
és díjazás mértékére, feltételeire, folyósítására, valamint a támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és
ellenőrzésre, továbbá a támogatásra irányuló pályázatok kiírására és elbírálására vonatkozó szabályokat,
b) az alaprészből felnőttképzési célra nyújtott támogatások részletes szabályait,
c) a 31. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás részletes szabályait,
d) a saját munkavállalók képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályait,
e) az alaprészből a 14. § alapján nyújtott támogatások mértékére, feltételeire, folyósítására, elszámolására és
ellenőrzésére vonatkozó szabályokat,
f ) az alaprészből a 12. § g) pontja szerinti célra nyújtott támogatás részletes szabályait.”
18. §		
Az Szht. a következő 28/B. §-sal egészül ki:
„28/B. § Az alaprészből a szakképzésről szóló törvény 2014. december 31-én hatályos 43. § (2) bekezdés
c) pontja alapján tanulószerződés megkötésére jogosult szervezet által 2014. augusztus 31-éig megkötött
tanulószerződésekre a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvény hatálybalépését
megelőző napon hatályos 15. § szerint nyújtható támogatás a tanulószerződések megszűnéséig.”
19. §

(1) Az Szht.
a)
1. § a) pontjában a „szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe a „szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény)” szöveg,
b)
5. § a) pontjában a „szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján” szövegrész helyébe
a „szakképző iskolában vagy szakképzési megállapodás alapján, költségvetési hozzájárulással nem állami
szakképző iskolában” szöveg,
c)
5. § a) pont aa) alpontjában az „a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola)”
szövegrész helyébe az „a szakképzésről szóló törvényben meghatározott szakképző iskola (a továbbiakban:
szakképző iskola)” szöveg,
d)
5. § e) pont eb) alpontjában az „a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az állami
szakképzési és felnőttképzési szervhez” szöveg,
e)
8. § (6) bekezdés c) pontjában az „a szakképző iskola szakmai programjában” szövegrész helyébe az „az adott
szakképesítésre kiadott szakképzési kerettantervben” szöveg,
f)
9. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg
a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak” szövegrész helyébe a „maga állapítja meg,
elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak,
vagy igényli vissza a 8. § (2) bekezdése szerint figyelembe vehető összeget” szöveg,
g)
9. § (6) bekezdésében az „A kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató” szövegrész
helyébe az „A kettős könyvvitelt vezető, egészségügyi szolgáltató” szöveg,
h)
15. §-ában a „12. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „12. § j) pontjában” szöveg,
i)
19. § (4) bekezdésében az „Az (1)–(3) és a (10) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (10) és (17) bekezdés”
szöveg,
j)
19. § (10) bekezdésében az „az (1)–(3) bekezdés szerint” szövegrész helyébe az „a 17. § szerinti” szöveg
lép.
(2) Az Szht.
a)
5. § d) pontjában a „képzés – ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket – jogszabályban” szövegrész
helyébe a „ , valamint egyes – a közúti közlekedéssel összefüggő – hatósági képzéseknek a saját
munkavállalók képzésére vonatkozó költségek elszámolásának részletes szabályairól szóló miniszteri
rendeletben” szöveg,
b)
8. § (5) bekezdésében a „nem érvényesítheti az (1) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe a „nem
érvényesítheti az (1) és (1a) bekezdésben foglaltakat” szöveg,
c)
8. § (7) bekezdésében az „(1) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdésben
foglaltakat” szöveg,
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d)

9. § (1) bekezdés b) pontjában a „8. § (1) bekezdése szerinti csökkentő tétel” szövegrész helyébe a „8. § (1) és
(1a) bekezdése szerinti csökkentő tétel” szöveg

lép.
20. §

(1) Hatályát veszti az Szht.
a)
13. § (3) bekezdés c) pontja,
b)
19. § (1)–(3) bekezdése,
c)
19/A. § (4)–(6) bekezdése,
d)
20. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontjában az „önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén törzskönyvi
nyilvántartási számát,” szövegrész,
e)
20. § (3) bekezdés d), f ) és j) pontja,
f)
22. § (1) bekezdésében a „támogatást, valamint a 19. § (1)–(3) bekezdése alapján pályázat útján kapott”
szövegrész,
g)
22. § (2) bekezdése,
h)
26. § (5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Szht.
a)
2. § (1) bekezdés a) pontjában a „kivéve a szakképzésről szóló törvény szerinti, szakképzési feladatot ellátó
nonprofit gazdasági társaságot,” szövegrész,
b)
5. § a) pont aa) alpontjában a „nappali oktatás munkarendje szerint szervezett” szövegrész,
c)
12. § j) pontja,
d)
8. § (2a) és (2b) bekezdése,
e)
15. §-a.

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
21. §		
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai
rendszerű szakképzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja
a szakképző iskolai tanulók számára.”
22. §

(1) Az Szt. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. első és második szakképesítés: az OKJ-ban szereplő, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett első és
második államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására
képesít;”
(2) Az Szt. 2. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„10. gazdálkodó szervezet: jogszabályban meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett;”
(3) Az Szt. 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„24. harmadik és további szakképesítés: az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden
olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít,
és már kettő meglévő, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg;”
(4) Az Szt. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„28. modulzáró vizsga: az iskolarendszeren kívüli képzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként
a szakképzést folytató intézmény, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy a szakképesítésért felelős
miniszter által jogszabályban kijelölt, az irányítása alá tartozó intézmény vagy a felügyelete alá tartozó szerv
irányítása alatt álló intézmény által megszervezett olyan vizsga, kompetenciamérés, amely annak megállapítására
irányul, hogy a vizsgára jelentkező a szakmai és vizsgakövetelmény egyes követelménymoduljaiban előírt szakmai
kompetenciákat elsajátította-e;”
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(5) Az Szt. 2. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„40. szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyakból és a szakgimnáziumban tanult szakképesítés szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból
álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározott
szakképesítés megszerzését is magában foglalja;”
(6) Az Szt. 2. § 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„50. kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely: kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,
a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől térben vagy időben teljesen elkülönített, a nyilvántartást vezető szerv
által a gyakorlati képzés időtartama alatt kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített, állandó
tanműhely-vezetői felügyelettel működő, legalább nyolc tanuló képzésére alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati
képzőhely, ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati
képzésben.”
23. §

(1) Az Szt. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai képzés]
„a) a Szakképzési Hídprogram keretében megszerezhető részszakképesítés megszerzésére,”
[irányul.]
(2) Az Szt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E törvény hatálya kiterjed az általános iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakközépiskolában,
a szakgimnáziumban és a szakiskolában folyó pályaorientációra, a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási
szolgáltatásban részt vevőkre és a pályaorientációs tanácsadást nyújtókra, továbbá a pályakövetési rendszert
működtető szervre és azokra, akiknek a pályakövetési rendszerrel szemben adatszolgáltatási kötelezettségük áll
fenn.”

24. §		
Az Szt. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Iskolai rendszerű szakképzés a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakképző iskolában vagy
szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézményben folytatható.
(2) A szakképzés szakképző iskolán kívül megszervezhető
a) az állami felnőttképzési intézményben, és
b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató
intézményben is.
(3) A szakképző iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében – az e törvényben meghatározott
esetekben – térségi integrált szakképző központ keretében működik.
(4) Jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság szakképző
iskola fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati
képzést.”
25. §		
Az Szt. 2. alcíme a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítésben és az ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai
képzésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés
a) – a (2) bekezdés szerinti miniszter, a honvédelemért felelős miniszter vagy a rendészetért felelős miniszter által
alapított és fenntartott szakképző iskola, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott szakképző
iskola kivételével – kizárólag a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott
köznevelési intézményben,
b) – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az OKJ-ban az agrárágazatba sorolt
szakképesítések és az ezeket megalapozó szakközépiskolai ágazatok tekintetében a (2) bekezdés szerinti miniszter
egyetértésével kötött szakképzési megállapodás alapján – nem állami fenntartó által fenntartott köznevelési
intézményben
folyhat.
(2) Az OKJ-ban az agrárágazatba sorolt szakképesítésben és az ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai
képzésben államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzés az agrárpolitikáért felelős miniszter, az élelmiszerláncfelügyeletért felelős miniszter, az élelmiszeriparért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter,
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a földügyért felelős miniszter, a halgazdálkodásért felelős miniszter, az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter,
a környezetvédelemért felelős miniszter, a természetvédelemért felelős miniszter, a térképészetért felelős miniszter
vagy a vadgazdálkodásért felelős miniszter hozzájárulása nélkül kizárólag az általa alapított és fenntartott szakképző
iskolában folyhat. Az e bekezdés szerinti miniszter által fenntartott szakképző iskola az e bekezdés szerinti miniszter
jogszabályban meghatározott feladatkörébe tartozó szakképesítés megszerzésére irányuló képzésen és az ezeket
megalapozó ágazati szakközépiskolai képzésen túli szakképzést csak az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
hozzájárulásával indíthat.
(3) Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény a szakképesítésért felelős miniszter
hozzájárulásával folytathat államilag támogatott iskolai rendszerű szakképzést, ha a 2014/2015. tanévben
az OKJ-ban az agrárágazatba sorolt szakképzést indított.
4/B. § (1) A felelősségi körébe tartozó szakképzési feladatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
az általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei keretében
látja el. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter megyénként legfeljebb három, a fővárosban legfeljebb
tíz, költségvetési szervként működő szakképzési centrumot hozhat létre.
(2) A szakképzési centrum kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem
köznevelési tevékenységet is elláthat.
(3) A szakképzési centrum alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási helye a szakképző iskolai feladatot ellátó
tagintézményének címe. A szakképzési centrum tagintézménye több telephelyen is működhet. A több telephelyen
működő tagintézmény esetében valamennyi telephelyen biztosítani kell a tagintézmény vezetőjének jogszabályban
meghatározott köznevelési feladatai helyettesítés útján történő ellátását.
(4) A szakképzési centrumnak a szakképző iskolai osztályban tanulók hivatalos októberi statisztikai létszám alapján,
három tanítási év átlagában számított létszáma legalább kétezer fő.
(5) A szakképzési centrum élén főigazgató áll, helyettesei a szakmai főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgatóhelyettes. A szakképzési centrum tagintézménye élén igazgató áll, akinek helyettese igazgató-helyettesi megbízást
kap. A főigazgatót és a gazdasági főigazgató-helyettest a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
nevezi ki. A szakmai főigazgató-helyettest a szakképzési centrum főigazgatója nevezi ki. A szakképzési centrum
főigazgatójának és szakmai főigazgató-helyettesének az nevezhető ki, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott feltételeken túl legalább hároméves szakképzési vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves
szakképzési intézményfenntartói vagy szakképzési igazgatási, közigazgatási tapasztalattal rendelkezik.
(6) A szakképzési centrumban tagintézmény-vezetői megbízást az kaphat, aki a tagintézmény által ellátott
feladatoknak megfelelő típusú önálló köznevelési intézmény, többcélú intézmény intézményvezetői megbízásához
előírt feltételeknek megfelel. A szakképzési centrum tagintézmény-vezetőjét a munkáltató az oktatásért felelős
miniszter egyetértésével bízza meg. Az oktatásért felelős miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén
tagadhatja meg.
(7) A szakképzési centrum tagintézmény-vezetője intézményvezetői, a tagintézményvezető-helyettese
intézményvezető-helyettesi illetménypótlékra jogosult.
(8) E törvény szakképző iskolára vonatkozó rendelkezéseit a szakképzési centrumra is alkalmazni kell.”
26. §		
Az Szt. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakközépiskolai képzés
kilencedik-tizenegyedik évfolyamán szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá az iskolai tanműhelyben
folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhető szakmai gyakorlati képzésre adja ki. A kerettantervnek
biztosítania kell, hogy a szakközépiskolában a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához a kilencediktizenegyedik évfolyamon együttesen rendelkezésre álló időkeret harminchárom százaléka a Nemzeti
alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.
(3) A szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakgimnáziumokban
a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon ágazatonként és szakképesítésenként a szakmai elméleti, továbbá a szakmai
gyakorlati, valamint szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamon a szakmai elméleti,
továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra adja ki. A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakgimnáziumokban
a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások megtartásához együttesen rendelkezésre
álló időkeret legalább hatvan százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon
rendelkezésre.”
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(1) Az Szt. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt, vagy érettségi vizsgán teljesítette
az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítésre meghatározott valamennyi követelményt.”
(2) Az Szt. 9. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Komplex szakmai vizsgát kiskorú személy kizárólag iskolai rendszerű szakképzés keretében tehet, kivéve, ha
az adott szakképesítés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg.”

28. §		
Az Szt. 10. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a képzési szakaszok lezárásaként
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelő modulzáró vizsgát szervez.
A szakképzést folytató intézmény a modulzáró vizsgát akkor szervezi, ha a modulzáró vizsgára jelentkező kizárólag
az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben. A modulzáró vizsgát
minden egyéb esetben a 12. § (2) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt intézmény szervezi. A modulzáró vizsga
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint összevontan is megszervezhető.
(1a) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a modulzáró vizsga vizsgafeladatait
a) a szakképzést folytató intézmény a szakmai és vizsgakövetelményekben, valamint a képzési programban,
b) a 12. § (2) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt intézmény, szerv a szakmai és vizsgakövetelményekben
foglaltaknak megfelelően biztosítja.”
29. §		
Az Szt. 15. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„15. A szakgimnáziumban folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok
21. § Az OKJ szerint iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés-ráépülés esetén a szakképzési
évfolyamok száma nem lehet több négy szakképzési évfolyamnál.
22. § (1) A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú
szakképesítése a szakgimnázium pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak
szerint a tanulmányokba beszámítható, amelynek mértékéről és tartalmáról a kerettantervben meghatározottak
figyelembevételével az iskola igazgatója határoz.
(2) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola
befejező évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első
félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha
az érettségi végzettség megszerzésére az e bekezdésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem
szerzi meg.
(3) Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat nevelés-oktatás a szakgimnáziumban, ha a szakgimnázium olyan
tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki – figyelembe véve a (2) bekezdésben foglaltakat – teljesítette
a szakképzési évfolyamra történő belépés követelményeit.”
30. §		
Az Szt. 16. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„16. A szakközépiskolában folyó szakképzésre vonatkozó különös szabályok
23. § (1) Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakközépiskola szakképzési évfolyamain,
ha a szakközépiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakközépiskolai kilencediktizenegyedik évfolyamra vonatkozó közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik
évfolyamát eredményesen teljesítette.
(2) Az (1) bekezdés szerint szervezett szakközépiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma a közismereti
kerettantervben előírt követelményeket teljesítő tanuló, valamint a gimnáziumban szerzett érettségivel vagy nem
szakirányú szakmai érettségivel rendelkező tanuló esetén az OKJ-ban az adott szakképesítésre meghatározottnál
eggyel kevesebb.
(3) Azon tanuló részére, aki szakirányú szakmai érettségi végzettséget szerzett, a szakközépiskolai képzés
– a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint – a (2) bekezdésben meghatározott időnél rövidebb
idő alatt is megszervezhető.
(4) Ha a szakközépiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma
– a felkészítési időtől függően – az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól.
24. § (1) A szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzésben csak iskolai rendszerű
képzésben államilag elismert szakképesítést szerzett tanuló folytathatja tanulmányait.
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(2) Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés megszerzése céljából
a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésbe
bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti
szakirányú iskolai rendszerű képzésben szerzett szakképesítéssel, az e szakképesítéssel betölthető munkakörben
szerzett legalább ötéves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.”
31. §		
Az Szt. a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:
„VIII/A. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM
24/A. § (1) A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint részszakképesítés
megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható.
(2) Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és legfeljebb hat általános
iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a Szakképzési Hídprogramban folytatja. E határidő egy
évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik
életévében kezdte meg, az első évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem
tudta teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta.
(3) A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való belépés időpontjáig
legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be.
(4) A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg.
(5) A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola alapfokú iskolai végzettséget
igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanuló számára.
(6) A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni képességeihez
igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány
rendeletében meghatározottak szerint.
(7) A Szakképzési Hídprogram kerettantervét az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter véleményének kikérésével a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
rendeletben határozza meg.
(8) Szakképzési Hídprogram szakközépiskolai és szakiskolai feladatot ellátó intézményben – a szakképzésért
és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon – szervezhető. A Szakképzési
Hídprogramban közreműködő intézményeket – a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével és az oktatásért felelős miniszter véleményének kikérésével
a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jelöli ki.
(9) A 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott iskolák esetén a Szakképzési Hídprogramban
közreműködő intézményeket a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével és az oktatásért felelős
miniszter véleményének kikérésével a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jelöli ki.”
32. §

(1) Az Szt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakképző iskolában az iskolai rendszerű szakképzésben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést
a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján és e törvénynek a szakmai elméleti és gyakorlati képzésre
vonatkozó rendelkezései szerint kell megszervezni. A nemzeti köznevelésről szóló törvénynek az osztály- és
csoportlétszámokat meghatározó mellékletében a szakgimnáziumi, szakközépiskolai gyakorlati képzésre
megállapított minimális csoportlétszám-feltételeket a tanulószerződés alapján és az együttműködési megállapodás
alapján, iskolai tanműhelyen kívül folyó gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében nem kell alkalmazni, azzal,
hogy a maximális csoportlétszám legfeljebb négy fővel lehet magasabb.”
(2) Az Szt. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképző iskolában a tanuló részszakképesítésre nem iskolázható be, kivéve, ha a felkészítés a Szakképzési
Hídprogram keretében, valamint a szakiskolában részszakképesítés megszerzésére irányul.”
(3) Az Szt. 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állam által fenntartott szakképző iskolában, annak tagintézményében és a szakképzési centrum
tagintézményében gyakorlati oktatásvezetőt kell foglalkoztatni.”
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33. §

(1) Az Szt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést
– az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult
szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.”
(2) Az Szt. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggő szakmai gyakorlat és az összefüggő
szakmai gyakorlaton keletkezett mulasztás pótlása kivételével – csak a tanév szorgalmi időszakában szervezhető
meg. Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt – a szakmai gyakorlat igazolatlan mulasztásának pótlása
kivételével – gyakorlati képzés nem szervezhető.”
(3) Az Szt. 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A szakgimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon tanulószerződés
alapján folyó gyakorlati képzés keretében megilletik mindazon jogok, amelyet
a) az érdekvédelem tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló törvény, valamint
b) az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei tekintetében a munkavédelemre
vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletei
biztosítanak a munkavállaló részére. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón
a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a tanulószerződéses jogviszonyt kell érteni.”

34. §

(1) Az Szt. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzés első szakképzési
évfolyamán elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakképző iskola és
a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai
és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, a február első tanítási
napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban.”
(2) Az Szt. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szintvizsgát annak a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben részt vevő tanulónak kötelező tennie, aki
nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt
a szakmai képzésben, és nem rendelkezik érettségi végzettséggel.”

35. §

(1) Az Szt. 29. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével,
függetlenül az oktatás munkarendjétől – ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati
képzés a szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven
keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként
három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél
egy tanévvel hosszabb ideig,
b) a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történő felkészítés hat tanéven keresztül,
c) a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére a 24. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott kétéves,
érettségire történő középiskolai felkészítésben három tanév,
d) a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló érettségi
vizsga,
e) a szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból
tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga,
f ) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben az első és második komplex szakmai vizsga és mindkét
komplex szakmai vizsga esetén első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
(1a) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott javító-, pótlóvizsga ingyenes, bármely szakképző intézmény
korábbi tanulója részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is.”
(2) Az Szt. 29. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően
kezdhető meg.
(7) Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban
szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít
második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon
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való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó,
kapcsolódó – szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában, iskolai
rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.
(8) A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel, a záróvizsga és a részszakképesítés megszerzésére irányuló
komplex szakmai vizsga ingyenes, melyet az (1) bekezdés szerinti ingyenesség számításakor figyelmen kívül kell
hagyni.”
36. §

(1) Az Szt. 30. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szakképző iskolában szakmai elméleti tárgy oktatására közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban
vagy óraadóként határozott időre foglalkoztatható az a pedagógus végzettséggel nem rendelkező szakember
is, aki az előírt felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ha a munkakör pedagógus szakképzettséggel rendelkezővel
nem tölthető be. A nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott állandó saját alkalmazotti létszámra
vonatkozó feltétel teljesítésének vizsgálatakor a szakképző iskola alapfeladatának ellátásához szükséges számított
alkalmazotti létszámából – legfeljebb harmincszázalékos mértékben csökkentve – le kell vonni az e bekezdés szerint
betöltött alkalmazotti létszámot.”
(2) Az Szt. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szakember bekapcsolódhat a pedagógus-életpálya előmeneteli és
illetményrendszerébe a következő eltérésekkel:
a) a szakember besorolásánál a munkakör betöltéséhez előírt felsőfokú végzettség megszerzése után
munkavégzésre irányuló jogviszonyban szakirányú, nem pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlatot be kell
számítani,
b) a szakembert, ha a munkakör betöltéséhez előírt felsőfokú végzettség megszerzése után munkavégzésre
irányuló jogviszonyban legalább két év szakirányú, nem pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik,
minősítési eljárás nélkül a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott pedagógus I. fokozatba kell
sorolni,
c) az a) és b) pont szerinti szakembernek a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott pedagógus II.
fokozat eléréséhez az előírt gyakorlat teljesítésén túl meg kell szereznie a pedagógus végzettséget vagy szakirányú
továbbképzésben alap- vagy mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettséget.”

37. §		
Az Szt. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § A szakképző iskolában szakmai elméleti tantárgy oktatására előírt képesítésűnek tekinthető az a szakember,
aki rendelkezik a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési
tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel.”
38. §

(1) Az Szt. 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki)
„a) megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kivétellel –
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,”
(2) Az Szt. 31. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Mentesül az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelménye alól
az a gyakorlati oktató, aki
a) az oktatott, állam által elismert
aa) szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai
gyakorlattal, vagy
ab) szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal
rendelkezik, vagy
b) a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért
és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat
gyakorlati képzést, vagy
c) a hatvanadik életévét betöltötte.
(4) Új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenése esetén teljesítettnek kell tekinteni
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató
az új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének
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első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és az (1) bekezdésben foglalt egyéb
követelményeknek megfelel.”
39. §		
Az Szt. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami fenntartó által fenntartott szakképző intézmény – a 34/A. § (1) bekezdésében meghatározott
korlátozással – ellátja a felnőttoktatás keretében folyó szakképzés feladatait.”
40. §		
Az Szt. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető.”
41. §

(1) Az Szt. XI. Fejezete a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter – a 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel –,
a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskola a nappali
rendszerben kizárólag általuk oktatható szakképesítések és azokat megalapozó szakközépiskolai ágazatok
tekintetében kizárólagos jogosultsággal végezhet felnőttoktatást.
(2) A nem állami fenntartó által fenntartott szakképző iskolában folyó felnőttoktatásban részt vevők létszáma
nem haladhatja meg a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók – hivatalos októberi statisztikai létszám
alapján három tanítási év átlagában számított – létszámát. A felnőttoktatásban részt vevők létszámába nem
számít bele a 84. § (5) bekezdés szerinti döntésben foglaltakat meghaladó, állami intézményfenntartótól kizárólag
felnőttoktatás céljára átvett keretszámmal megegyező létszám.
(3) A szakképzési centrum saját, heti negyven órás munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottját a napi
munkaidőn és a nemzeti köznevelésről szóló törvény 62. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott időkereten túli
órákra – kizárólag a felnőttoktatás esti, levelező munkarend szerint megszervezett osztályainak óráira vonatkozóan –
megbízási jogviszonyban alkalmazhatja óraadóként. Az ilyen további foglalkoztatás keretében foglalkoztatott
óraadókra nem kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az óraadókra vonatkozóan meghatározott
óraszámkorlátot.
(4) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte,
új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”
(2) Az Szt. 34/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben – az érettségi vizsga keretében
megszerezhető szakképesítés kivételével – az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés
megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”

42. §		
Az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor)
„a) az elméleti képzési napokon, ha az elméleti képzési órák száma az adott napon a négy tanórát meghaladja,”
43. §		
Az Szt. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt,
a tanuló értékelését és a tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzés során.”
44. §		
Az Szt. 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés – a 26. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési
intézményben, iskolai oktatás keretében részt vevő tanulóval köthető.
(2) Tanulószerződés a tanulóval – a 29. § (1b) bekezdésében foglalt kivétellel – az adott képzés első szakképzési
évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal, az első és a második, állam által elismert szakképesítésre történő
felkészítés céljából folyó, költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető. A szakképzési évfolyam
kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdő időpontját is érteni kell.”
45. §

(1) Az Szt. 43. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet)
„c) a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter által fenntartott szakképző iskola az agrárpolitikáért,
az erdőgazdálkodásért, az élelmiszeriparért, a halgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
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szakképesítésre történő felkészítés keretében részt vevő tanulója tekintetében, ha a tanuló a szakképző iskola
termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében vesz részt gyakorlati képzésben.”
(2) Az Szt. 43. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló gyakorlati képzést szervező szervezet székhelye
vagy a gyakorlati képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes gazdasági kamara vezeti (a továbbiakban:
nyilvántartást vezető szerv).
(4) A nyilvántartásba kérelmére az a gazdálkodó szervezet vagy – a (2) bekezdésben meghatározott – egyéb
szervezet vehető fel, amely rendelkezik a gyakorlati képzés folytatására jogszabályban meghatározott személyi
és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezően alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott szakképzési
kerettantervet.”
(3) Az Szt. 43. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyilvántartást vezető szerv annak figyelembevételével állapítja meg, hogy a gyakorlati képzést szervező
gazdálkodó szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelye a 2. § 50. pontja alapján iskolán kívüli
gyakorlati képzőhelynek tekinthető-e, hogy a tanműhely jogi, szervezeti, tanügy-igazgatási szempontból, valamint
eszközei és felszerelései tekintetében a szakképző iskolától ténylegesen elkülönül-e.
(6) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tanulószerződések száma nem haladhatja meg a 4/A. § (2) bekezdése szerinti
miniszter által fenntartott valamennyi szakképző iskola tanulói összlétszámának tizenöt százalékát.”
46. §		
Az Szt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartás tartalmazza
a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati
képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó,
egyéb szervezet nyilvántartási számát, képviselőjének és a gyakorlati képzésért felelős személy nevét,
b) azon szakképesítésnek a megnevezését és azonosító számát, amelyekre a gyakorlati képzőhely a felkészítést
nyújtja,
c) a nyilvántartásba vétel időpontját,
d) a nyilvántartásba-vételi eljárást lefolytató, illetékes gazdasági kamara nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,
továbbá a nyilvántartásba-vételi eljárásban részt vevő szakértő nevét,
e) a gyakorlati képzést szervező szervezet által gyakorlati képzésre egy időben fogadható tanulók maximális
létszámát szakképesítésenkénti csoportosításban,
f ) a hatályos, az 54. § szerint szüneteltetett, a megszűnt tanulószerződést és együttműködési megállapodást,
továbbá ezeknek a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben
előírt adatait,
g) a 2. § 50. pontjában meghatározott tanműhely címét, a tanműhelyben oktatható azon szakképesítés
megnevezését és azonosító számát, amelyre a gyakorlati képzést szervező a felkészítést nyújtja,
h) a teljesítési megbízott szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati képzési helyszínét
vagy helyszíneit, adószámát, képviselőjének nevét, az együttműködés időtartamát,
i) a nyilvántartás adataiban történt változással érintett adatokat, a változás időpontját, hatályát, a b), e) és
g) pontban meghatározott új adat esetén a c) pont szerinti adatot.”
47. §		
Az Szt. 45. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a (8) bekezdésben foglaltak kivételével,
a gyakorlati képzést szervező szervezet köteles a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül
a nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni.
(8) A nyilvántartásban szereplő adatok kiegészítésére, bővítésére irányuló kérelem esetén az (1)–(5) bekezdést
alkalmazni kell.
(9) A nyilvántartásba-vételi eljárás illetékmentes.”
48. §		
Az Szt. 46. §-a a következő (1b)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A gazdasági kamara minden év június 15-ig, de legkésőbb a folyó tanév összefüggő szakmai gyakorlatának
kezdete előtt kiadja a 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolást – a már megkötött tanulószerződés
hatályosságának figyelembevételével –
a) a folyó tanév szorgalmi időszakára,
b) a következő tanévre,
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c) az a) és a b) pontban meghatározott időszakra vagy
d) az a) és a b) pontban meghatározott időszakok megfelelő részidőszakára
vonatkozóan.
(1c) Ha a 49. § (1) bekezdés c)–g) pontja alapján megszűnik a tanulószerződés és a megszűnést követően nem
biztosított a megfelelő képzőhely, a gazdasági kamara kiállítja az (1a) bekezdésben meghatározott igazolást
az iskola számára.
(1d) A gazdasági kamara által az (1a) bekezdés szerint kiállított igazolás az abban meghatározott tanév végéig vagy
visszavonásig érvényes. Ha az igazolás kiállítását követően, az abban megjelölt időpontot megelőzően a tanuló
tanulószerződést köt, a gazdasági kamara visszavonja az igazolást.”
49. §

(1) Az Szt. 48. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„a) a gyakorlati képzést szervező szervezet adatait (nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai
számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet nyilvántartási számát, törvényes
képviselőjének nevét),
b) a tanuló természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési
nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, elérhetőségét), a 29. § (1b) bekezdésében meghatározott tanuló által kötött
tanulószerződés esetén a 87. § (3) bekezdés c) pontja szerinti adatot, valamint törvényes képviselőjének nevét,
lakcímét és elérhetőségét,”
(2) Az Szt. 48. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„e) a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelős személy nevét, és – szakiskolai tanuló esetén –
azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e,
f ) a tanulót e törvény alapján megillető pénzbeli juttatás összegét, kifizetésének időpontját és – figyelemmel a 63. §
(7) bekezdésében foglaltakra – azt a fizetési számlaszámot, amelyre a pénzbeli juttatást átutalják vagy befizetik,”
(3) Az Szt. 48. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„h) a gyakorlati képzést szervező szervezet által a tanuló számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon és
kedvezményeken felül – a 68. § (2) bekezdése alapján biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését,
azok mértékét és nyújtásának feltételeit,”
(4) Az Szt. 48. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A tanulószerződés tartalmazza)
„i) a tanulói pénzbeli juttatásból történő terhek levonására vonatkozó tájékoztatást, a tanulói pénzbeli juttatással
kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt,
j) a teljesítési megbízott szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati képzési helyszínét
vagy helyszíneit, adószámát, képviselőjének nevét, a tanuló teljesítési megbízotthoz történő átirányításának
időtartamát.”

50. §		
Az Szt. 49. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanulószerződés megszűnik)
„a) ha a tanuló a befejező szakképző évfolyamot sikeresen teljesíti, az első, második szakképesítés esetén a második
komplex szakmai vizsga utolsó napján,”
51. §

(1) Az Szt. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tanuló gyakorlati képzése a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet közötti együttműködési
megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha
a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
b) a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak a szorgalmi
időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
c) a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért
– a művészeti szakképesítések kivételével – a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező
szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre
előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,
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d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
e) a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.”
(2) Az Szt. 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Attól a tanévtől, amelyben az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítő gyakorlati képzés aránya – a művészeti
szakképesítések kivételével – meghaladja az arra a tanévre a szakképzési kerettantervben előírt gyakorlati képzési
idő negyven százalékát, együttműködési megállapodás nem köthető, kivéve az (1) bekezdés e) pontja szerinti
esetben.”
(3) Az Szt. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően a nyilvántartást
vezető szervvel együttműködve, folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét
a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél,
valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a szakképzési kerettantervnek megfelelően történjen.
A szakképző iskola a gyakorlati képzés megkezdését megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és
tárgyi feltételeinek meglétéről a gyakorlati képzést folytató szervezet részére.”
52. §

(1) Az Szt. 57. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:)
„d) a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását, e feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást
az együttműködési megállapodást kötő felek részéről,”
(2) Az Szt. 57. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:)
„g) a tanulókat e törvény szerint megillető juttatások biztosításának a rendjét, a tanuló felelősségbiztosításának
költségviselőjét,
h) azt, hogy a gyakorlati képzési idő egyes szakaszaiban hol valósul meg a gyakorlati képzés, és – szakiskolai tanuló
esetén – azt, hogy a gyakorlati képzés helye kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely-e, továbbá ki
gondoskodik a tanulók felügyeletéről,”
(3) Az Szt. 57. §-a a következő i)–k) ponttal egészül ki:
(Az együttműködési megállapodás a következőket tartalmazza:)
„i) az együttműködési megállapodást kötő felek között a gyakorlati képzési költségek viselésének, megosztásának
és átadásának módját,
j) a szakképző iskola nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az együttműködés keretében megszervezett képzés
az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali, az esti vagy a levelező oktatás, vagy az oktatás egyéb sajátos
munkarendjében, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban folyik,
k) ha az együttműködési megállapodás nem állami fenntartású szakképző iskolával jön létre, a szakképző iskola
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képzés megszervezésére szakképzési megállapodás alapján, az állam által
költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzés keretében kerül sor.”

53. §		
Az Szt. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenőrzi a tanulóval tanulói jogviszonyban
álló szakképző iskola, a tanuló, kiskorú tanuló esetében a szülő (gyám) megkeresése alapján vagy egyébként
hivatalból. Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskolák közül legalább egynek a képviselője, amellyel
a gyakorlati képzésen részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban áll. A szakképző iskola, ha nem ért egyet az ellenőrzés
megállapításaival vagy az ellenőrzésről hozott határozattal, azokra észrevételt tehet. A szakképző iskola
képviselőjének az ellenőrzés során tett észrevételét az ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett
észrevételét a határozat záradékaként csatolni kell.”
54. §

(1) Az Szt. 63. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzbeli juttatást köteles fizetni)
„b) a gyakorlati képzést folytató szervezet az 56. §-ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben együttműködési
megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére.”
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(2) Az Szt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam
további féléveiben – a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével – az előző félévre
megállapított tanulói pénzbeli juttatáshoz képest emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati
képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.”
(3) Az Szt. 63. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi
mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben
tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének
a) 100%-a, a nappali oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
b) 60%-a, az esti oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén,
c) 20%-a, a levelező oktatás munkarendje szerint folyó képzés esetén.”
55. §		
Az Szt. 64. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a tanuló részére.”
56. §		
Az Szt. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában
csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.”
57. §		
Az Szt. 72. § (2) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter)
„e) kidolgoztatja és kiadja
ea) a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá a kilencedik évfolyamon
a tanműhelyben folyó szakmai gyakorlatra, továbbá a tizedik és tizenegyedik évfolyamon a tanműhelyben folyó
gyakorlatra és a gyakorlati képzést folytató szervezetnél szervezett szakmai gyakorlati képzésre,
eb) a szakgimnáziumokban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon ágazatonként és szakképesítésenként a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra, valamint
ec) a szakgimnáziumokban szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamokra a szakmai
elmélet, továbbá a szakmai gyakorlat
kötelező szakképzési kerettanterveit,
f ) kezdeményezi a közismereti tárgyak oktatásához a szakközépiskolákban, továbbá a szakgimnáziumokban
kötelezően alkalmazandó ágazatonként differenciált kerettantervek elkészítését és kiadását az oktatásért felelős
miniszternél,”
58. §		
Az Szt. 79. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Tanács huszonegy tagból áll.
(3) A Tanács
a) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter képviselőjéből,
b) a szakképzésben érdekelt civil szervezetek által javasolt összesen egy személyből,
c) a szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás területén elismert egy-egy (összesen három) szakértőből,
d) a szakképzés és felnőttképzés területén működő szakmai társadalmi és érdek-képviseleti szervezetek összesen
hat képviselőjéből,
e) az NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói és munkavállalói szövetségek egy-egy (összesen
kettő) képviselőjéből,
f ) az országos gazdasági kamarák egy-egy (összesen kettő) képviselőjéből,
g) a nem állami intézményfenntartók kettő, valamint állami intézményfenntartóként a 4/A. § (2) bekezdése szerinti
miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter
egy-egy (összesen négy) képviselőjéből
áll.
(4) A Tanács elnökét – a tagok közül – és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter kéri fel. A tagok
névsorát a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé.”
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59. §		
Az Szt. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Képesítési Bizottság létszáma harminc fő, tagjai a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter, az oktatásért felelős miniszter, a gazdasági kamara, az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetek,
valamint az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarák által delegált képviselők. A Nemzeti Képesítési Bizottság
szakmacsoportonként albizottságokat hoz létre.”
60. §		
Az Szt. 81. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bizottság a szakképzést érintő (3) bekezdés szerinti javaslatát a javaslattal érintett tanévet megelőző évben
március utolsó munkanapjáig teszi meg elsősorban a munkaerő-piaci kereslet, a hiány-szakképesítések és a 82. §
a) pontjában meghatározott szakképzés-fejlesztési koncepciója alapján.”
61. §		
Az Szt. 83. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bizottság létszáma öt fő.
(2) A bizottság az NGTT-ben képviselettel rendelkező országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok
szervezetei (kettő fő), a területi gazdasági kamarák (kettő fő) és a foglalkoztatási feladatkörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal (egy fő) képviselőiből áll.”
62. §		
Az Szt. 84. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5b) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a bizottság 81. § (3)–(5) bekezdése szerinti és a szakképesítésért
felelős miniszter (5a) bekezdés szerinti, megyénként és a fővárosra tett javaslatában foglalt keretszámoknak
a megyén, a fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására – az (5c) bekezdés szerinti szakképesítések és
szakközépiskolai ágazatok kivételével – az érintett tanévet megelőző év április utolsó munkanapjáig tesz javaslatot.”
63. §

(1) Az Szt. 86. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A foglalkoztatottakról a pályakövetési rendszer működtetéséhez – a pályakövetésről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint – a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szervnek adatot szolgáltat
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (5a) bekezdésében,
b) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §
(2) bekezdés d) pontjában,
c) az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv
a köznevelési információs rendszerben
meghatározott adatokról. A pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv az adatokat kezelheti,
feldolgozhatja és konkrét személyhez kapcsolás nélkül összekapcsolhatja a komplex szakmai vizsgákról kiadott
bizonyítványok és az oktatási azonosítók adatbázisával.”
(2) Az Szt. 86. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter részére
a felelősségi körébe tartozó szakképesítésekre és ezeket megalapozó ágazati szakközépiskolai képzésekre
vonatkozóan a szakképesítésért felelős miniszter megkeresését követő 15 napon belül személyazonosításra
alkalmatlan pályakövetési adatokat szolgáltat.”

64. §		
Az Szt. 87. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 46. § (1a) bekezdésében meghatározott igazolás kiállítása, valamint a tanulószerződés megkötésének
elősegítése céljából a szakképző iskola minden évben legkésőbb március utolsó munkanapjáig továbbítja
a tanulóira vonatkozóan az illetékes gazdasági kamara részére
a) a 48. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott adatokat,
b) a tanuló
ba) által választott szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek, pályaalkalmassági
követelményeknek a tanuló által történő teljesítésére,
bb) évfolyamára,
bc) szintvizsgájára,
bd) érettségijére
vonatkozó adatokat, valamint
c) a 29. § (1b) bekezdésében meghatározott tanuló esetén az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített
iskolai rendszerű szakképzésben való ingyenes részvételre jogosító körülményre vonatkozó adatot.
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(4) A szakképző iskola a (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást követő öt munkanapon
belül tájékoztatja az illetékes gazdasági kamarát a megváltozott adatokról.”
65. §

(1) Az Szt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba-vételi
eljárásnak a részletes szabályait, a nyilvántartásba vétel részletes feltételeit, valamint a 26. § (1) bekezdésében
meghatározott, a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló
tanműhelyként történő nyilvántartásba vétel részletes feltételeit,”
(2) Az Szt. 88. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megyénként és a fővárosra tekintettel rendeletben határozza meg azon
szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét és keretszámait, amelyekre vonatkozóan a szakképző iskola
fenntartója a 84. § (5) bekezdése szerint költségvetési hozzájárulásra jogosult, valamint azon szakképesítéseket,
amelyekre a bizottság a 82. § b) pontja alapján tesz javaslatot.”
(3) Az Szt. 88. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a Szakképzési Hídprogramban résztvevő
tanuló ösztöndíjának mértékére, feltételeire, folyósítására, az ösztöndíj folyósításával kapcsolatban felmerült
költségek térítésére, az elszámolásra és az ellenőrzésre, valamint a Szakképzési Hídprogramban résztvevő
pedagógusok pótlékára vonatkozó szabályokat.”
(4) Az Szt. 88. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szakképző iskolákban oktató, felsőfokú végzettséggel nem rendelkező
gyakorlati oktatók besorolásának és előmenetelének részletes szabályait rendeletben határozza meg.”

66. §

(1) Az Szt. 89. § e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b), e), f) és g) pont tekintetében
a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg]
„e) a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre és a szakmai gyakorlati képzésre
vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,
f ) a szakgimnáziumban a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon ágazatonként és szakképesítésenként a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,
g) a szakgimnáziumban szakképesítésenként az érettségi vizsgát követő szakképzési évfolyamokra a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelező szakképzési kerettanterveket,”
(2) Az Szt. 89. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b), e), f) és g) pont tekintetében
a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg]
„i) a 31. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vendéglátóipari egységeket.”
(3) Az Szt. 89. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, hogy – a b), e), f) és g) pont tekintetében
a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével – rendeletben határozza meg]
„j) a Szakképzési Hídprogram megszervezésének feltételeit, a Szakképzési Hídprogramban folytatott képzéshez
szükséges szakképzési kerettanterveket, valamint a Szakképzési Hídprogramba történő bekapcsolódás
részletes szabályait az oktatásért felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
véleményének kikérésével.”

67. §

(1) Az Szt. 92. §-a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2016/2017-es tanévtől szakképzés kizárólag szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai formában
indítható.
(2b) E törvény 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti
a) szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzést szakgimnáziumban,
b) szakiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzést szakközépiskolában,
c) speciális szakiskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzést szakiskolában
kell 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel megszervezni.”
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(2) Az Szt. 92. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A (11) bekezdésben meghatározott esetben a (3) bekezdés b) pontja szerinti térségi integrált szakképző
központ tagja lehet az állami intézményfenntartó és szakképző iskolája, valamint az állami szakképzési és
felnőttképzési szerv által fenntartott szakképző iskola. A szakképző iskola állami fenntartója több térségi integrált
szakképző központ tagja is lehet.”
(3) Az Szt. 92. § (36) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(36) A 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakképző iskola fenntartója a 2013/2014-es tanév előtt
indult képzéseket és a 2013/2014-es tanévre 2013. szeptember 1-je előtt beiskolázott tanulókat érintő képzéseket
a szakképző iskola fenntartói jogainak az agrárpolitikáért felelős miniszternek történő átadása és szakképzési
megállapodás megkötése nélkül is befejezheti.”
(4) Az Szt. 92. §-a a következő (37) bekezdéssel egészül ki:
„(37) A 2013/2014-es, a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os tanévben szakközépiskolába beiskolázott tanuló által
a kötelező szakmai érettségi vizsgatárgyból letett érettségi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül.”
68. §

(1) Az Szt. 92/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha az Szt. 2. § (6) bekezdése szerint vagy a Kt. 89/B. § (13) bekezdése szerint létrejött gazdasági társaság
az uniós támogatás kedvezményezettje és legalább egy tulajdonosa olyan önkormányzat, amely 2012.
december 31-ig szakképző iskola fenntartója volt, – eltérő megállapodás hiányában – 2013. január 1-jét
követően is a gazdasági társaság a 92. § (6) bekezdése szerint kijelölt jogi személy. Ebben az esetben az állami
intézményfenntartó központ és a szakképzési centrum fenntartója köteles együttműködni a fenntartási
kötelezettség teljesítése érdekében az e bekezdés szerinti gazdasági társasággal és a térségi integrált szakképző
központ tagjaival, azonban az uniós támogatásban részesült projekt fenntartási kötelezettségével összefüggésben
költségviselésre nem kötelezhető.”
(2) Az Szt. 92/A. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E törvény 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti
a) szakmai érettségi végzettséget utoljára a 2015/2016. tanévben induló szakközépiskolai képzésben részt vevő tanulók,
b) szakiskolai végzettséget utoljára a 2015/16. tanévben induló szakiskolai képzésben részt vevő tanulók
szerezhetnek.”

69. §

(1) Az Szt. 92/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti szakképzési feladat- és intézményátadás nem minősül a nemzeti köznevelésről szóló
törvény szerinti intézményátszervezésnek.”
(2) Az Szt. 92/B. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaság a térségi integrált szakképző központ
feladatait és az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási kötelezettségeit 2015. július 1-jei
hatállyal átadja a szakképzési centrum részére.
4) A szakképzési centrum által 2015. július 1-jével átvett közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon
– ideértve a tan- és egyéb eszközöket, felszereléseket – a közfeladat-átvételhez kapcsolódó megállapodás alapjául
szolgáló leltár szerint a közfeladatot átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat
átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban
történő megszűnésének időpontjáig. A vagyonkezelői jog a szakképzési centrumot a térségi integrált szakképző
központ esetében az önkormányzati tulajdoni hányad tekintetében illeti meg. E bekezdést nem kell alkalmazni
a 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter fenntartásában lévő köznevelési intézmény és a kizárólag nem állami, nem
önkormányzati részvétellel létrejött térségi integrált szakképző központ által ellátott közfeladathoz kapcsolódó,
valamint az olyan ingatlan és ingó vagyonra, amely tekintetében a szakképzési centrumot az Nkt. 76. §-a alapján
ingyenes vagyonkezelés, illetve ingyenes használat illeti meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti vagyonkezelés részletes szabályairól, továbbá a térségi integrált szakképző központ
feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és
az ingatlan, illetve ingó vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást köt. A megállapodás
megkötésének hiánya nem akadálya az ingatlan, illetve ingó vagyon használatbavételének. Ha a megállapodás
a felek között az e bekezdésben meghatározott határnapig nem jön létre, vagy nem teljeskörűen jön létre,
a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter közigazgatási hatósági határozata alapján kerül sor. A határozat ellen fellebbezésnek nincs
helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható. A szakképzési centrum és az ingatlan,
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illetve ingó vagyon tulajdonosa a megállapodást a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által hozott
határozatnak megfelelő tartalommal, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 napon belül köti meg.
(6) A (4) bekezdés szerinti ingatlan és ingó vagyon az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §
(1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esik.
(7) 2015. július 1-jét követően új térségi integrált szakképző központ nem hozható létre.
(8) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a szakképzési centrum tekintetében nyilvános pályázati
kiírás nélkül adhat intézményvezetői, tagintézmény-vezetői megbízást, ha az a közfeladat átvétele miatt szükséges.
A megbízás a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb a 2015/2016-os tanév végéig szólhat.”
70. §		
Az Szt. 55. alcíme a következő 92/D. §-sal egészül ki:
„92/D. § A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 2015. augusztus
31-ét követően olyan személy is részt vehet, aki a gazdasági kamarának 2015. augusztus 31-ig írásban leadott
nyilatkozatában vállalja, hogy legkésőbb 2016. szeptember 1-jéig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett
mesterképzést és a 31. § (1) bekezdésében foglalt egyéb követelményeknek megfelel.”
71. §

(1) Az Szt.
a)
2. § 16. pontjában a „szóló törvényben” szövegrész helyébe a „szóló 2011. évi CXC. törvényben
(a továbbiakban: nemzeti köznevelésről szóló törvény)” szöveg,
b)
2. § 26. pontjában a „szakképesítésért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter (a továbbiakban:
szakképesítésért felelős miniszter)” szöveg,
c)
2. alcím címében a „fenntartása és” szövegrész helyébe a „fenntartása, a szakképzési centrum, és” szöveg,
d)
5. § (7) bekezdésében az „(1)–(5) vagy (14)–(15) bekezdés” szövegrész helyébe az „e törvény” szöveg,
a „(3) bekezdésben meghatározott számítás szerinti tanulói” szövegrész helyébe a „szakképző iskolai
osztályban tanulók – három tanítási év átlagában számított – hivatalos októberi statisztikai” szöveg,
e)
6. § (3) bekezdés e) pontjában a „szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány
által rendeletben kijelölt miniszter megnevezését (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter).
Szakképesítésért felelős miniszternek szakképesítésenként egy miniszter nevezhető meg” szövegrész helyébe
a „szakképesítésért felelős miniszter megnevezését” szöveg,
f)
6. § (4) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe a „Szakképesítésért felelős miniszternek szakképesítésenként
egy miniszter nevezhető meg. A” szöveg,
g)
12. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „szakmai” szövegrész helyébe a „komplex szakmai” szöveg,
h)
47. § (2) bekezdésében az „augusztus 15-ig” szövegrész helyébe a „május 31-ig” szöveg,
i)
59. § (3) bekezdésében a „névjegyzéken” szövegrész helyébe a „névjegyzékben” szöveg,
j)
84. § (5c) bekezdésében az „az 5. § (14) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a 4/A. § (2) bekezdése
szerinti miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések és ezeket megalapozó szakközépiskolai
ágazatok” szöveg,
k)
84. § (5d) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg,
l)
92. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „2017. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig, de
legfeljebb a fenntartási időszak végéig” szöveg,
m)
92. § (3) bekezdés b) pontjában a „(3)” szövegrész helyébe a „(7)” szöveg,
n)
92. § (17) bekezdésében a „30. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „31. § (1) bekezdésében” szöveg,
o)
92. § (14b) bekezdésében az „5. §-ban” szövegrész helyébe az „5. § (7) bekezdésében” szöveg
lép.
(2) Az Szt.
a)
2. § 37. pontjában, 28. § (3) bekezdésében, 29. § (1) bekezdés a) pontjában, 48. § (1) bekezdés e) pontjában és
57. § h) pontjában a „szakiskolai” szövegrész helyébe a „szakközépiskolai vagy szakiskolai” szöveg,
b)
2. § 37. pontjában a „szakközépiskolákban” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg,
c)
29. § (1) bekezdés a) pontjában, 84. § (5b) bekezdésében, 86. § (10) bekezdésében és 88. § (5) bekezdésében
a „szakközépiskolai” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumi” szöveg,
d)
4/A. § (1) és (2) bekezdésében a „szakközépiskolai” szövegrészek helyébe a „szakgimnáziumi” szöveg,
e)
28. § (5) bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola és a szakiskola” szöveg,
f)
29. § (1) bekezdésében a „szakközépiskolában” szövegrészek helyébe a „szakgimnáziumban” szöveg
lép.
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(3) Az Szt. 82. § b) pontjában a „szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról” szövegrész helyébe a „Szabóky Adolf Szakképzési
Ösztöndíjról” szöveg lép.
72. §

(1) Hatályát veszti az Szt.
a)
5. § (1)–(5), (11), (14) és (15) bekezdése,
b)
12. § (1) bekezdés b) pontjában az „– a 4. § (2) bekezdésében meghatározott –” szövegrész,
c)
92. § (3) bekezdés a) pontjában az „az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint,” szövegrész,
d)
92. § (8) bekezdésében az „az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint,” szövegrész,
e)
92. § (9), (11)–(14), (21)–(23), (25), (26), (29), (30), (34) és (35) bekezdése,
f)
92/A. § (2)–(9) bekezdése,
g)
57. alcíme.
(2) Hatályát veszti az Szt.
a)
8. § (6) bekezdése,
b)
27. § (3) bekezdése,
c)
33. § (7) bekezdése,
d)
43. § (2) bekezdés b) pontja,
e)
78. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, b) pont ba) és bb) alpontja,
f)
79. § (7) bekezdése,
g)
82. § e) pontja.
(3) Hatályát veszti az Szt. 2. § 36. pontja.

3. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
73. §

(1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal
egészül ki:
(E törvény hatálya kiterjed)
„j) az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató, c) pontban meghatározott jogalanyoknak
ja) a 17/B. §-ban meghatározott hirdetésre és tájékoztatásra, valamint
jb) a 21. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra
irányuló tevékenységére.”
(2) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyoknak
az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló
tevékenysége, amely az (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével]
„c) támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés,”
[lehet.]
(3) Az Fktv. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E törvény hatálya – a 23. § (1)–(3) bekezdésében, a 25. §-ban és a 26. § a) és d) pontjában foglaltak kivételével,
a (7) és (8) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem terjed ki
a) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért és a katasztrófák elleni védekezésért, valamint
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó
aa) hivatásos beosztások betöltésére jogosító, egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre,
ab) nem hivatásos munkakörök betöltésére jogosító, kényszerintézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására is
felkészítő egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre,
b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok képzési tevékenységére, ha az nem minősül a (2) és
(3) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységnek, továbbá e jogalanyoknak az OKJ szerinti szakképesítés
megszerzésére irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő
vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére,
c) a belső egyházi jogi személyre és a belső egyházi jogi személy által létesített és fenntartott egyházi intézményre,
kivéve, ha a szakképzésről szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény hatálya alá tartozik, és e törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységet folytat, vagy az alapítása
kizárólag ilyen tevékenység folytatása céljából történik,
d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre,
e) az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre,
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f ) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezett továbbképzésre,
g) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésekre,
h) a hatósági jellegű képzésekre,
i) az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának keretében
– a 3. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – szervezett képzéseire,
j) a Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az igazságszolgáltatásban
közreműködő más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
nem jogi tárgyú szakmai képzésekre,
k) a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri
rendeletben, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri
rendeletben, a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri
rendeletben, továbbá a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri
rendeletben meghatározott képzésekre,
l) az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős szerv által az igazságügyi szolgálatok, valamint
az igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül kapcsolódó más
személyek részére szervezett jogi tárgyú és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem
jogi tárgyú szakmai képzésekre.”
74. §

(1) Az Fktv. 2. §-a a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„5a. egyéb nyelvi képzés: bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés;”
(2) Az Fktv. 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„8. előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai
vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység
követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén
a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített nyelvi képzettségi szint –
alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;”
(3) Az Fktv. 2. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„18. képzési forma: az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzések esetén egyéni felkészítés, csoportos
képzés és távoktatás, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kontaktórás képzés esetén csoportos képzés és egyéni
felkészítés;”
(4) Az Fktv. 2. §-a a következő 19a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„19a. kombinált nyelvi képzés: az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen belüli
összekapcsolásával megvalósuló nyelvi képzés;”
(5) Az Fktv. 2. §-a a következő 20a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„20a. kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra;”
(6) Az Fktv. 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„22. modul: a képzési program olyan képzési tananyagegysége, amely egy logikailag összetartozó ismeretanyagnak
önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, mérhető kimenetű, önállóan
is tanítható része, amely további tananyagegységekre bontható, és a modul ismeretanyagának elsajátítását
követően a képzésben részt vevő személy képes lesz az ismereteket, készségeket, képességeket, tulajdonságokat
meghatározott szinten alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasználni;”
(7) Az Fktv. 2. §-a a következő 23a–23d. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23a. nyelvi képzettségi szint: a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi
programkövetelményben meghatározott szintje;
23b. nyelvi képzés fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés;
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23c. nyelvi képzés szintje: általános nyelvi képzés esetén a „KER” ajánlott hatfokozatú rendszer szintjei, amelyek
további bemeneti és kimeneti követelmények által meghatározott képzési szintekre bonthatók, egyéb nyelvi képzés
esetén a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi programkövetelményben meghatározott,
„KER” szintekhez köthető szintjei;
23d. nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy az 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés esetén
kontaktórás képzés vagy távoktatás;”
(8) Az Fktv. 2. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„26. támogatott képzés: részben vagy egészben a 23. § (1) bekezdésében szereplő források terhére megvalósuló
képzés;”
(9) Az Fktv. 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„27. távoktatás: az oktatásnak az a formája, amelynél a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés
esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített
iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás vegyes
képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált
alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon – nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában
kontaktórákon – vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő
és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon,
amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon –
megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden
fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti.”
75. §		
Az Fktv. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját
szervezeti rendszerének keretén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére – az oktatókkal kötött
megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével – más jogalannyal
nem állapodhat meg.”
76. §		
Az Fktv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Engedély – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – annak az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
jogalanynak adható,
a) amely rendelkezik
aa) a 12. §-ban meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési szakértő
vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programmal,
ab) a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben meghatározott
személyi és tárgyi feltételekkel,
ac) a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási
rendszerrel,
ad) felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, és
ae) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
b) amely tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg,
c) amely igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és
d) amelynek létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban
a tevékenységei között az oktatás vagy képzés szerepel.”
77. §		
Az Fktv. 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A szakképzésről szóló törvény szerinti modulzáró vizsgát a felnőttképzést folytató intézmény szervezi, ha
a jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben.
A modulzáró vizsgát minden egyéb esetben a hatóság vagy a szakképzésről szóló törvény 12. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott intézmény szervezi.”
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(1) Az Fktv. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képzési programnak tartalmaznia kell:)
„c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját,”
(2) Az Fktv. 12. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képzési programnak tartalmaznia kell:)
„e) az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés,
távoktatás szerinti formájának, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvi képzés esetén a nyelvi képzés típusának,
valamint formájának megjelölését,
f ) a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és – ha
a tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést – a gyakorlati óraszámot,”

79. §		
Az Fktv. 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell:)
„a) a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezését,
nyilvántartásba-vételi számát, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés OKJ
számát,”
80. §

(1) Az Fktv. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A felnőttképzést folytató intézmény OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
a modulzáró vizsgával összefüggésben a hatóság részére
a) a szakképesítés és a modulok megnevezéséről,
b) a modulzáró vizsga napjáról, kezdő időpontjáról és helyszínéről,
c) a vizsgán részt vevők számáról
elektronikus úton adatokat szolgáltat.”
(2) Az Fktv. 15. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A felnőttképzést folytató intézmény)
„c) az (1a) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a modulzáró vizsga kezdő napját
megelőző harmadik napig”
(köteles eleget tenni.)
(3) Az Fktv. 15. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A hatóság a támogató részére – a támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése céljából – elektronikus
hozzáférést biztosít a támogatott képzés (1) és (2) bekezdésben meghatározott adataihoz. A támogató az adatokat
a támogatás felhasználásának ellenőrzésére meghatározott időtartamig kezelheti.
(10) A felnőttképzést folytató intézmény és a felnőttképzési tevékenységet folytatni kívánó 1. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott jogalany a tervezett képzéseiről – a képzés indítását legalább harminc nappal
megelőzően – önkéntes adatszolgáltatást teljesíthet a hatóság részére elektronikus úton. A hatóság a beérkezett
adatokat a képzés iránt érdeklődők tájékoztatása érdekében a honlapján közzéteszi. A hatóság a határidőn túl
beérkezett adatokat nem köteles közzétenni.
(11) A (10) bekezdés szerinti önkéntes adatszolgáltatás
a) a képzés megnevezését, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés
azonosító számát és megnevezését,
b) a képzés tervezett első képzési napját, valamint
c) a képzés befejezésének tervezett időpontját
tartalmazza.”

81. §		
Az Fktv. 10. alcíme a következő 17/A. és 17/B. §-sal egészül ki:
„17/A. § A felnőttképzést folytató intézménynek úgy kell kialakítania a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, hogy a hirdetésekben és tájékoztatókban az engedély
alapján folytatott képzései – a képzésekhez tartozó nyilvántartási szám feltüntetésével – elkülönüljenek azoktól
a képzésektől, amelyeket nem e törvény hatálya alá tartozó képzésként valósít meg.
17/B. § Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény az 1. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott bármely vagy az általa meghirdetett OKJ szerinti képzésre vonatkozó engedéllyel nem rendelkezik,

6952

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 77. szám

a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely megegyezik bármely
OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével vagy olyan OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével, amelyre
az intézménynek nincs engedélye és
b) hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem tartalmazhatnak utalást OKJ szerinti szakképesítés
megszerzésének lehetőségére vagy olyan OKJ szerinti szakképesítés megszerzésének lehetőségére, amelyre
az intézménynek nincs engedélye.”
82. §		
Az Fktv. V. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

„V. FEJEZET
ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK”
83. §

(1) Az Fktv. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatóság a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások megtartását – szakértői
bizottság bevonásával – ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén. A hatóság az ellenőrzést szükség szerint, de
kétévenként legalább egy alkalommal, az engedély megszerzését megelőzően képzési tevékenységet nem folytató
intézmények esetén az engedély első két évében évente legalább egy alkalommal köteles lefolytatni. A hatóság
ellenőrzési tevékenysége során képzési tevékenységet nem folytató intézménynek tekinti azokat az intézményeket,
amelyek az engedély megszerzését megelőző két évben az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást (a továbbiakban: OSAP) nem
teljesítettek.”
(2) Az Fktv. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti szakértői bizottság tagjait a hatóság által vezetett felnőttképzési szakértői és a kamara
által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki a hatóság, azzal,
hogy az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzések ellenőrzése során felnőttképzési programszakértő, az 1. §
(2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzések ellenőrzése során felnőttképzési szakértő rendelhető ki. Ha
a kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban nincs olyan szakértő, aki a felnőttképzési
szakterülete szerint az engedélyezési eljárás során kirendelhető, vagy a kirendelhető szakértők tekintetében
miniszteri rendeletben meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, a hatóság a szakértői bizottság tagjait kizárólag
a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki.”
(3) Az Fktv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany
a) a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, vele szemben a hatóság a kötelező legkisebb munkabér
egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azonban a (11) bekezdésben foglalt
súlyosabban minősülő jogszabálysértési esetekben a bírság mértéke nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb
munkabér havi összegének nyolcszorosánál,
b) engedély nélkül végez képzést, vele szemben a hatóság
ba) az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összege
hússzorosának megfelelő összegű bírságot szab ki,
bb) az 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének
nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azzal, hogy ha az engedély nélkül folytatott képzés
időtartama meghaladja a három hónapot, vagy a képzésben részt vevők száma a száz főt, a bírság mértéke
a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tízszerese.”
(4) Az Fktv. 20. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény a 17/B. §-ban meghatározott
rendelkezéseket megsérti, a hatóság vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege hússzorosának
megfelelő összegű bírságot szab ki.”

84. §		
Az Fktv. 23. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az európai uniós források kivételével a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat érintő pályázati
kiírások kizárólag a hatóság véleményének kikérésével jelentethetők meg. A hatóság az eljárás során azt vizsgálja,
hogy a pályázati kiírás tervezete az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak megfelel-e. A pályázati
kiírás érvénytelen, ha a pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetének (7) bekezdés szerinti határidőben történő
megküldését elmulasztja.
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(7) A pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetét – a megjelenés várható időpontját legalább tizenöt nappal
megelőzően – a (6) bekezdés szerinti véleményezés érdekében elektronikus úton megküldi a hatóság részére.
A hatóság a pályázati kiírás tervezetét a beérkezést követő tíz napon belül véleményezi, véleményét elektronikus
úton közli a pályázat kiírójával. A pályázat megjelentethető, ha a hatóság a határidő lejártáig nem közli
a véleményét.”
85. §		
Az Fktv. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős
szervet rendeletben jelölje ki.”
86. §		
Az Fktv. 16. alcíme a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § E törvénynek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI. törvénnyel (a továbbiakban:
Mód. tv.) megállapított rendelkezéseit – e törvénynek a Mód. tv.-vel megállapított 2. § 2. pontja és 17/B. §-a
kivételével – a Mód. tv. hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekben nem kell alkalmazni.”
87. §

(1) Az Fktv.
a)
1. § (2) bekezdés a) pontjában a „szakképzésről szóló törvény” szövegrész helyébe a „szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény)” szöveg,
b)
1. § (6) bekezdésében a „23. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „23. § (1) bekezdésében”
szöveg,
c)
1. § (7) és (8) bekezdésében a „d)–j) pontjában” szövegrész helyébe a „d)–l) pontjában” szöveg,
d)
2. § 2. pontjában a „23. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „23. § (1) bekezdésében” szöveg,
e)
3. § (6) bekezdésében az „a gazdasági társaságokról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet”
szöveg,
f)
3. § (7) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó 1. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott jogalany, amelynek vezető tisztségviselője olyan gazdasági társaság” szövegrész
helyébe a „Ptk. szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet, amelynek vezető tisztségviselője olyan
Ptk. szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet” szöveg,
g)
4. § (3) bekezdésében az „1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés folytatására irányul, amelynek
szakképesítése szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában” szövegrész helyébe az „1. § (2) bekezdés
a) és b) pontja szerinti képzés folytatására irányul, amely szakképesítés szakmacsoportjának vagy egyéb
szakmai képzés szakmacsoportjának valamely szakképesítése szerepel az intézmény hatályos működési
engedélyében” szöveg,
h)
5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „valamint a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá
tartozó jogalanyok” szövegrész helyébe a „vagy a Ptk. szerinti jogi személyek” szöveg,
i)
5. § (1) bekezdés b) pontjában a „képzési programok” szövegrész helyébe a „képzések” szöveg,
j)
9. § (4) bekezdésében a „négyéves időtartamra szól” szövegrész helyébe a „visszavonásig, de legfeljebb
négyéves időtartamra érvényes” szöveg,
k)
18. § (5) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg,
l)
20. § (1) és (9) bekezdésében az „a felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe az „az 1. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany” szöveg,
m)
20. § (8) bekezdésében az „a felnőttképzést folytató intézmény” szövegrészek helyébe az „az 1. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott jogalany” szöveg,
n)
31. § (3) bekezdésében a „23. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „központi
költségvetés, valamint az európai uniós” szöveg
lép.
(2) Az Fktv. 21. § (4) bekezdésében az „A felnőttképzést folytató intézmény” szövegrész helyébe az „Az iskolarendszeren
kívüli képzési tevékenységet folytató, az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany” szöveg lép.
(3) Az Fktv.
a)
5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „szakképesítés azonosítási számával” szövegrész
helyébe a „szakképesítés azonosító számával, részszakképesítést is tartalmazó szakképesítés esetén
a részszakképesítés azonosító számával” szöveg,
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b)
c)
d)
e)
f)

15. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés c) pontja és
az (1a) bekezdés” szöveg,
15. § (3) bekezdés a) pontjában a „képzés első képzési napját megelőző harmadik napig” szövegrész helyébe
a „képzés első napján” szöveg,
19. § (3) bekezdés a) pontjában a „nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának” szövegrész helyébe a „nyelvi
képzés szintjének, fajtájának, típusának, formájának” szöveg,
20. § (11) bekezdés d) pontjában a „17. §-ban” szövegrész helyébe a „17. §-ban és a 17/A. §-ban” szöveg,
20. § (11) bekezdés e) pontjában a „15. §-ban” szövegrész helyébe a „15. § (1) bekezdés b)–e) pontjában és
(1a)–(3) bekezdésében” szöveg

lép.
88. §

(1) Hatályát veszti az Fktv.
a)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra,” szövegrész,
b)
18. § (4) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,” szövegrész,
c)
23. § (1) bekezdés b) pontja,
d)
28. § (2) bekezdés a) pontjában a „körét,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Fktv. 19. § (1) bekezdésében az „ , általános nyelvi és támogatott egyéb” szövegrész.

II. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÁGAZATI
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK
4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
89. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdése a következő h) ponttal
egészül ki:
[A 96. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vett adatokból]
„h) az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a pályakövetési rendszer működtetése céljából a d) pont”
[szerinti adatok igénylésére jogosultak.]

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
90. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A munkáltató és a kifizető [ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozót és a biztosított
mezőgazdasági őstermelőt, valamint a Tbj. 56/A. §-a szerinti kötelezettet is] – adóazonosító számának, nevének,
elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának
közlésével – az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét, születési
idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát, a heti
munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot
kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési
családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező
bejelenteni. A bejelentést
a) a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése
előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon
belül, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő
napon kell teljesíteni,
b) a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését, a biztosítás megszűnését követően folyósított
ellátás kezdő és befejező időpontját közvetlenül követő 8 napon belül kell teljesíteni,
c) ha a foglalkoztató személyében jogutódlás következik be, a jogutód munkáltató, kifizető köteles a jogutódlással
érintett, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–c) és f )–g) pontjai, valamint (2) bekezdése szerinti biztosított személyre
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vonatkozóan teljesíteni, a bejelentési határidőkre az a) és b) pontot, a bejelentendő adatok körére e bekezdést kell
alkalmazni, azzal, hogy a bejelentésben fel kell tüntetni a jogelőd nevét, elnevezését és adószámát, a jogutódlás
tényét és napját, továbbá a jogutód nevét, elnevezését, adószámát és a jogutód megalakulása napját is.”
(2) Az Art. 16. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az állami adóhatóság a (4) és (4b) bekezdésben meghatározott, a munkáltató vagy a kifizető által
elektronikusan bejelentett adatok közül a foglalkoztatott biztosított családi és utónevét, adóazonosító jelét,
születési idejét, biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát,
a heti munkaidejét, a FEOR-számát, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló
okiratot kibocsátó intézmény nevét és az okirat számát azok beérkezését követően elektronikus úton haladéktalanul
megküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési rendszert működtető nyilvántartása részére.
A nyomtatványon teljesített munkáltatói, kifizetői bejelentéseket az állami adóhatóság soron kívül feldolgozza
és elektronikus dokumentum formájában továbbítja az állami szakképzési és felnőttképzési szerv pályakövetési
rendszert működtető nyilvántartásának.”

6. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása
91. §

(1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6/F. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás)
„a) által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy
személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott,
az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő személy rendelkezik
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai
gyakorlattal, valamint nyelvismerettel (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy),”
(2) A Kertv. 6/F. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás)
„c) vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni
vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető
beosztású munkavállalója, tevékenységért felelős személye, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző
öt éven belül az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések
megsértése vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak
az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység végzésétől,”
(3) A Kertv.
a)
4. § (2) bekezdés a) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg,
b)
6/C. § (2) bekezdés b) és c) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg,
c)
6/E. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg,
d)
6/F. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyéni vállalkozás” szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozó” szöveg
lép.
(4) Hatályát veszti
a)
a Kertv. 12. § (4) bekezdés a) pontja,
b)
az utazásszervezői szakmai minősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM rendelet,
c)
a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok
munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet.

7. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény
módosítása
92. §		
Nem lép hatályba a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi
XCIX. törvény 365. §-a és 366. §-a.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatályba léptető rendelkezések
93. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép
hatályba.
(2) A 48. §, 64. § és a 72. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 3. § (1) bekezdése, a 4. § (1) bekezdése, a 78. §, a 79. §, a 82. §, a 83. § (3) és (4) bekezdése és a 87. §
(2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 91. § e törvény kihirdetését követő kilencvenedik napon lép hatályba.
(5) A 61. § 2015. október 1-jén lép hatályba.
(6) A 20. § (2) bekezdése 2015. december 31-én lép hatályba.
(7) A 2. §, a 3. § (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5–7. §, a 11. §, a 17. § (1) és (2) bekezdése, a 19. § (2) bekezdése,
a 22. § (4) bekezdése, a 28. §, a 63. §, a 71. § (3) bekezdése, a 73. § (2) bekezdése, a 74. § (1)–(5) és (7)–(9) bekezdése,
a 76. §, a 77. §, a 80. §, a 83. § (1) és (2) bekezdése, a 84. §, a 87. § (3) bekezdése, a 88. § (2) bekezdése, a 89. § és
a 90. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(8) A 26. §, az 57. §, a 65. § (3) bekezdése, a 66. § (1) és (3) bekezdése 2016. július 1-jén lép hatályba.
(9) A 23. §, a 29–31. §, a 32. § (1) és (2) bekezdése, a 33. § (1) és (3) bekezdése, a 34. §, a 36. §, a 67. § (1) és (2) bekezdése,
a 71. § (2) bekezdése és a 72. § (3) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(10) A 22. § (5) bekezdése, a 27. § (1) bekezdése és a 41. § (2) bekezdése 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

9. Az Európai Unió jogának való megfelelés
94. §		
Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2015. évi LXVII. törvény
a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról*

1. §		
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 11/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„11/A. § (1) Kizárólag az Európai Unióban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező géntechnológiával
módosított termék hozható forgalomba.
(2)
Géntechnológiával módosított termék forgalomba hozatalának engedélyezésére vagy a forgalomba hozatali
engedély megújítására vonatkozó eljárás (a továbbiakban együtt: forgalomba hozatali engedélyezési eljárás) során
a géntechnológiai hatóság az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglaltak szerint az Európai
Bizottsághoz fordulhat annak érdekében, hogy a forgalomba hozatali engedély hatálya a termesztés tekintetében
Magyarországra vagy annak egy részére ne terjedjen ki (a továbbiakban: engedély területi korlátozására vonatkozó
kérés).
(3) Amennyiben a kérelmező megerősíti, hogy a forgalomba hozatali engedély hatályát továbbra is ki kívánja
terjeszteni Magyarország területére, vagy a géntechnológiai hatóság nem nyújtott be az engedély területi
korlátozására vonatkozó kérést, és a (4) vagy (5) bekezdésben foglalt indokokra tekintettel szükséges az engedély
területi korlátozása, a géntechnológiai hatóság a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás lezárását megelőzően
* A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján fogadta el.
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az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglaltak szerint értesíti az Európai Bizottságot, hogy
a géntechnológiával módosított szervezet, illetve növényfaj vagy jelleg alapján meghatározott géntechnológiával
módosított szervezetek csoportjának termesztését meg kívánja tiltani.
(4) A géntechnológiával módosított szervezet, illetve növényfaj vagy jelleg alapján meghatározott
géntechnológiával módosított szervezetek csoportjának magyarországi vagy annak egy részére kiterjedő
termesztése a következő indokok alapján tiltható meg:
a) környezetpolitikai célok,
b) városi és vidéki területrendezés,
c) földhasználat,
d) társadalmi-gazdasági hatások,
e) a géntechnológiával módosított szervezetek más termékekben való előfordulásának elkerülése,
f ) agrárpolitikai célok,
g) közrend.
(5) A (4) bekezdésben felsorolt indokoktól eltérő okból a termesztési tilalom akkor vezethető be, ha az a természeti
erőforrások, a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok
védelme érdekében szükséges és arányos a tilalom alapjául szolgáló, elérni kívánt céllal.
(6) A (4) bekezdés g) pontjában meghatározott indokra csak más indokkal együttesen lehet hivatkozni.
A (4) bekezdés a) pontjában foglalt indok csak az engedélyezési eljárás során értékelt környezeti kockázatoktól
eltérő szempontokon alapulhat.
(7) Az agrárpolitikáért felelős miniszter a géntechnológiával módosított szervezet, illetve növényfaj vagy jelleg
alapján meghatározott géntechnológiával módosított szervezetek csoportjának magyarországi vagy annak egy
részére kiterjedő termesztését – az Európai Bizottság (3) bekezdés szerinti értesítését követő 75 napos várakozási
idő leteltét követően, de legkorábban a forgalomba hozatali engedély hatálybalépésének napján – rendeletben
tiltja meg. Az agrárpolitikáért felelős miniszter a rendeletben a termesztési tilalommal érintett géntechnológiával
módosított szervezet, illetve növényfaj vagy jelleg alapján meghatározott géntechnológiával módosított
szervezetek csoportjának tárolásával, szállításával, forgalmazásával kapcsolatban speciális előírásokat vagy
a termesztési tilalom betartásához szükséges egyéb biztonsági intézkedéseket állapíthat meg.
(8) A termesztési tilalom alá vont géntechnológiával módosított szervezet szaporítóanyagként kiskereskedelmi
forgalomba nem hozható.
(9) Az élelmiszerként vagy takarmányként felhasználható géntechnológiával módosított szervezetek,
a géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó vagy abból álló, illetve abból előállított élelmiszerek
és takarmányok forgalomba hozatalának engedélyezésére az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusának rendelkezéseit kell alkalmazni.”
2. §		
A Gtv. 11/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állami elismerésről, illetve a fajtaelismerésről szóló határozat nem adható ki, ha
a) a géntechnológiával módosított szervezet, illetve növényfaj vagy jelleg alapján meghatározott géntechnológiával
módosított szervezetek csoportjának
aa) magyarországi termesztésére a géntechnológiával módosított termék forgalomba hozatali engedélyének
hatálya nem terjed ki,
ab) magyarországi termesztését a 11/A. § (7) bekezdése alapján az agrárpolitikáért felelős miniszter megtiltotta,
vagy
b) a géntechnológiával módosított szervezet forgalomba hozatalát a 11/B. § (2) bekezdése alapján korlátozták vagy
megtiltották.”
3. §		
A Gtv. 21/B. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben a termesztési engedély iránti kérelmet a 11/A. § (7) bekezdése szerinti várakozási idő alatt nyújtja
be a kérelmező, a termesztési hatóság az engedélyezési eljárást a várakozási idő tartamára felfüggeszti.”
4. §		
A Gtv. 34. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a termesztési
tilalommal érintett géntechnológiával módosított szervezetek, illetve növényfaj vagy jelleg alapján meghatározott
géntechnológiával módosított szervezetek csoportjának körét és a termesztési tilalom elrendelése alapján
szükséges tárolási, szállítási, forgalmazási vagy egyéb biztonsági intézkedésekre vonatkozó előírásokat.”
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5. §		
A Gtv. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § (1) A géntechnológiai hatóság a 2015. április 2-a előtt benyújtott, a forgalomba hozatal engedélyezésére vagy
a forgalomba hozatali engedély megújítására vonatkozó, még el nem bírált kérelem, valamint a már engedélyezett
géntechnológiával módosított termék esetén 2015. október 3-ig kezdeményezi az engedélyezési eljárást lefolytató
tagállami hatóságnál vagy az Európai Bizottságnál a kérelem vagy az engedély termesztés tekintetében történő,
Magyarország területére vagy annak egy részére kiterjedő korlátozását.
(2) Amennyiben a kérelmező megerősíti, hogy a forgalomba hozatali engedély hatályát továbbra is ki kívánja
terjeszteni Magyarország területére, vagy a géntechnológiai hatóság nem nyújtott be az engedély területi
korlátozására vonatkozó kérést, a 11/A. § (3)–(7) bekezdésében foglaltak szerint tiltható meg a géntechnológiával
módosított szervezet, illetve növényfaj vagy jelleg alapján meghatározott géntechnológiával módosított
szervezetek csoportjának magyarországi vagy annak egy részére kiterjedő termesztése.”
6. §		
A Gtv. 38. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„d) a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k)
területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő
módosításáról szóló, 2015. március 11-i 2015/412/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
7. §		
A Gtv.
a)
15. § (1) bekezdésében a „szerint szabadon forgalmazható” szövegrész helyébe a „szerinti forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkező” szöveg,
b)
22. § (2) bekezdés a)–c) pontjában a „védzáradéki eljárás alá vont” szövegrész helyébe a „termesztési tilalom
vagy védzáradéki eljárás alá vont” szöveg,
c)
22. § (3) bekezdés b) pontjában a „11/B. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „11/A. § (7) bekezdése vagy
11/B. § (3) bekezdése” szöveg
lép.
8. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
Ez a törvény a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k)
területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő
módosításáról szóló, 2015. március 11-i 2015/412/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 138/2015. (VI. 4.) Korm. rendelete
a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai
Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való
kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 13/A–13/C. §-sal egészül ki:
„13/A. § A géntechnológiai hatóság a Tv. 11/A. § (2) bekezdése szerinti kérést
a) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentésnek
a Bizottság által a tagállamoknak történő továbbításának napjától, vagy
b) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének
(6) bekezdése vagy 18. cikkének (6) bekezdése szerinti véleménye kézhezvételétől
számított 45 napon belül a kapcsolattartó szerven keresztül nyújtja be a Bizottsághoz.
13/B. (1) Amennyiben a géntechnológiával módosított termék forgalomba hozatalának engedélyezésére
vagy a forgalomba hozatali engedély megújítására vonatkozó eljárást a géntechnológiai hatóság folytatja
le ezen alcímben foglaltak szerint, és valamely tagállam a 13/A. § szerint meghatározott határidőn belül
kéréssel fordul a Bizottsághoz annak érdekében, hogy a forgalomba hozatali engedély hatálya a termesztés
tekintetében területének egy részére vagy egészére ne terjedjen ki, az engedélyezési eljárás határideje 15 nappal
meghosszabbodik.
(2) Amennyiben a kérelmező az (1) bekezdés szerinti tagállami kérés Bizottság által történő megküldésétől számított
30 napon belül – a tagállami kérésnek megfelelően – módosítja az engedély iránti kérelmének területi hatályát,
vagy nem erősíti meg az engedély iránti kérelemben korábban megjelölt területi hatályt, a géntechnológiai hatóság
a forgalomba hozatali engedélyt a tagállami kérésnek megfelelően adja meg.
(3) Amennyiben a forgalomba hozatali engedély területi hatályát a géntechnológiai hatóság a (2) bekezdésben
foglaltak szerint korlátozta, és a korlátozással érintett tagállam kéri az engedély hatálya területének egészére
vagy egy részére való kiterjesztését, a géntechnológiai hatóság a tagállam kérésének megfelelően módosítja
a forgalomba hozatali engedélyt, és erről tájékoztatja a hasznosítót, valamint a kapcsolattartó szerven keresztül
a Bizottságot és a többi tagállamot.
13/C. § (1) A géntechnológiai hatóság a Tv. 11/A. § (3) bekezdése szerinti eljárás során a Bizottság számára megküldi
az agrárpolitikáért felelős miniszter termesztési tilalom bevezetéséről szóló rendeletének tervezetét, megjelölve,
hogy mely indokra vagy indokokra figyelemmel kerül sor a termesztési tilalom bevezetésére.
(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter termesztési tilalomról szóló rendeletét a géntechnológiai hatóság a rendelet
kihirdetését követően haladéktalanul
a) megküldi a hasznosítónak, valamint a kapcsolattartó szerven keresztül a Bizottságnak és a többi tagállamnak,
valamint
b) honlapján közzéteszi.
(3) A géntechnológiai hatóság a termesztési tilalom megszüntetéséről haladéktalanul értesíti a hasznosítót, valamint
a kapcsolattartó szerven keresztül a Bizottságot és a többi tagállamot.”
2. §		
Az R. a 21. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
21/A. § A géntechnológiai hatóság a Tv. 37. §-a szerinti eljárása során a 13/A. és 13/C. §-ban foglaltak megfelelő
alkalmazásával jár el.”
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3. §		
Az R. 22. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek
környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről, valamint
az azt módosító]
„bc) az Európai Parlament és a Tanács 2015/412/EU irányelve,”
[a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint (3)–(4),
(8) és (10) bekezdéseiben adott felhatalmazások alapján megalkotott kormányrendelettel és miniszteri rendeletekkel
együtt,]
4. §		
Az R.
a)
1. § (4) bekezdésében
aa)
a „21/B. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „III. fejezete” szöveg,
ab)
az „a minisztert” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős minisztert” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdésében a „kapcsolattartó szerven” szövegrész helyébe a „kapcsolattartó szerven
(a továbbiakban: kapcsolattartó szerv)” szöveg,
c)
12/A. § (2) bekezdésében a „18. § (1) bekezdésében meghatározott kapcsolattartó szerven” szövegrész
helyébe a „kapcsolattartó szerven” szöveg,
d)
15. § (4) bekezdésében a „18. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartó szerven” szövegrész helyébe
a „kapcsolattartó szerven” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k)
területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő
módosításáról szóló, 2015. március 11-i 2015/412/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

6961

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 77. szám

IV.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2015. (VI. 4.) MNB rendelete
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz,
valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről
szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
szóló 2014. évi XL. törvény 46. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz,
valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló
58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2014. évi XL. törvény 16. § (6) bekezdése szerinti másolat iránti kérelem előterjesztésére szolgáló – az MNB
honlapján e rendelkezés hatálybalépését követő munkanapon közzétett – ajánlott formanyomtatványt a pénzügyi
intézmény az MNB általi közzétételt követő 5 munkanapon belül „Elszámolási és forintosítási információk”
cím alatt a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elérhetővé teszi, továbbá a 2014. évi
XL. törvény 16. § (4) bekezdése szerinti másolatra jogosult személy (a továbbiakban: másolatra jogosult) kérésére
elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a másolatra jogosult részére
megküldi. E kötelezettség nem terheli a pénzügyi intézményt, amennyiben nem rendelkezik olyan fogyasztói
kölcsönszerződéssel, amely vonatkozásában a 2014. évi XL. törvény 16. § (4) bekezdése szerinti másolatküldési
kötelezettség terhelheti. A pénzügyi intézmény az elszámolás másolatát az erre irányuló kérelem benyújtásától
számított 5 munkanapon belül az 5a. melléklet szerinti szerkezetű és tartalmú tájékoztató levélhez mellékelve
tértivevényes levélben küldi meg vagy egyéb igazolható módon adja át a másolatra jogosult részére. Tértivevényes
levél küldése esetén a megküldés időpontjának a másolat postára adásának időpontját kell tekinteni.”
2. §		
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 5a. melléklettel egészül ki.
3. §		
A Rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 16/2015. (VI. 4.) MNB rendelethez
„5a. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A 4. § (5) bekezdés szerinti, a másolatra jogosult részére megküldendő tájékoztató levél
formai és tartalmi követelményei
Másolatra jogosult neve:
Másolatra jogosult címe:
Szerződésszám/tartozásazonosító:
Tisztelt <másolatra jogosult neve>!
Elszámolás másolata iránt benyújtott kérelme alapján, a 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: Elszámolási
törvény) előírt kötelezettségünknek eleget téve, ezúton, jelen levelünk mellékleteként megküldjük a fenti számon
nyilvántartott fogyasztói kölcsönszerződéshez/fogyasztói kölcsönszerződésből eredő tartozáshoz <a megfelelő
szövegrész alkalmazandó> kapcsolódó elszámolás másolatát.
Tájékoztatjuk, hogy – az elszámolás címzettje mellett – Ön is jogosult az elszámolás vitatására, amennyiben
az elszámolással érintett szerződésben hitelfelvevőként (adósként, adóstársként) vagy lízingbevevőként szerződő fél
(volt).
A másolatra jogosult kezes és zálogkötelezett számára ezzel szemben az Elszámolási törvény nem biztosít
lehetőséget az elszámolás vitatására.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Elszámolási törvény rendelkezései értelmében az elszámoláson címzettként nem
szerepelt, azonban az elszámolás vitatására jogosult személy vonatkozásában is abban az időpontban kell
kézbesítettnek tekinteni az elszámolást, amely időpontban az elszámolás az elszámoláson címzettként megjelölt
fogyasztó számára kézbesítettnek tekintendő. Ily módon az elszámolással kapcsolatban – az elszámolásban
található, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatásban foglaltak szerint – a másolatra jogosultnak is az elszámolás
címzettje számára nyitva álló határidőn belül van lehetősége panasztételre. Abban az esetben azonban, ha a panasz
benyújtására nyitva álló határidő a fentiek szerint 2015. május 18. napját megelőzően már megkezdődött vagy
eltelt, a másolatra jogosult esetében a panasztételi határidőt e naptól kell számítani.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az eredeti elszámolást a címzett fogyasztó részére …………………. <az elszámolás
postára adásának időpontja> napján küldtük meg.
Amennyiben Ön jogosult az elszámolás vitatására, és a másolatban megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú
elszámolásra tart igényt, az elszámolás teljes körű levezetését, valamint az elszámolás során figyelembe vett
valamennyi adatot tartalmazó részletes elszámolást az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük az Ön
részére, továbbá az eredeti elszámolás kézbesítésének időpontjáról, illetőleg a panasztételre nyitva álló határidőről
erre irányuló kérésére ugyancsak tájékoztatást adunk.
<helység, levél keltének dátuma>
		

<pénzügyi intézmény megnevezése>”
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2. melléklet a 16/2015. (VI. 4.) MNB rendelethez
„8. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni
jogorvoslat szabályairól
Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói
kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás,
kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól
Ha az elszámolás címzettjeként szereplő fogyasztó (a továbbiakban: címzett) a pénzügyi intézménynek
az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást/
szerződésmódosulást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást, illetve módosított szerződést a pénzügyi
intézménytől és szerinte annak elszámolási, illetve szerződésmódosítási kötelezettsége fennáll, továbbá ha
panaszát annak elkésettsége miatt a pénzügyi intézmény érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat
a Pénzügyi Békéltető Testülethez.
Az elszámolás vitatására jogosult az is, aki az elszámolásnak nem címzettje, de a szerződésben hitelfelvevőként vagy
lízingbevevőként (kötelezettként) szerződő fél (a továbbiakban: elszámolás vitatására jogosult), és az elszámolás
másolatának kérésére jogosult. Az elszámolást az elszámolás vitatásra jogosult vonatkozásában is abban
az időpontban kell kézbesítettnek tekinteni, amely időpontban az az elszámoláson címzettként megjelölt számára
kézbesítettnek tekintendő. Erről a pénzügyi intézmény tájékoztatást köteles adni.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását a címzettként elszámolást kapott fogyasztó, illetve az elszámolás vitatására
jogosult, másolattal rendelkező hitelfelvevő (lízingbevevő) kötelezett (a továbbiakban együtt: fogyasztó) a panaszát
elutasító, pénzügyi intézmény által küldött válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti.
Ha a jogosultak bármelyike a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított
30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást.
Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.
A Pénzügyi Békéltető Testület az elszámolás és szerződésmódosulással kapcsolatos jogvitákban három
nyomtatványt rendszeresített. A nyomtatványok elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1539 Budapest BKKP Pf. 670; Telefon:
+36-1 489-9700), illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi intézmények, valamint a Magyar Nemzeti
Bank (http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.
1. Amennyiben a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt elutasította,
azonban a fogyasztó az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, a benyújtott kérelemben be kell
mutatnia a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen
az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével a pénzügyi intézmény
által küldött elszámolást és módosított szerződést ellenőrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható. Erre
az esetre a „151. Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány alkalmazandó. Amennyiben
a kérelem nem tartalmazza a számítási hiba bemutatását és annak okát sem jelöli meg a kérelmező, a Pénzügyi
Békéltető Testület a kérelmet hiánypótlásra visszaküldheti és határidő tűzésével felszólíthatja a kérelmezőt a jelzett
hiányok pótlására. Ha a hiányosságok pótlása az adott határidőre nem történik meg vagy a hiányt a kérelmező nem
pótolta, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasíthatja és az eljárást megszüntetheti.
2. Ha a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította
el, hogy az elkésett, a fogyasztó jogorvoslattal élhet, amennyiben megítélése szerint panaszát határidőben
nyújtotta be, azt mégis elutasította a pénzügyi intézmény annak érdemi vizsgálata nélkül. Kérheti, hogy a Pénzügyi
Békéltető Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és kötelezze a pénzügyi intézményt arra,
hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében
a kérelmezőnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan
dokumentumot, amellyel állításait alátámasztja. Erre az esetre a „152. Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában”
c. nyomtatvány alkalmazandó.
3. Ha a fogyasztó nem kapott elszámolást vagy a szerződésmódosulásról szóló tájékoztatót, az elszámolási/
szerződésmódosítási kötelezettség fennállásának megállapítása érdekében kezdeményezhet eljárást,
a „153. Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában” c. nyomtatvány benyújtásával.
Ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség mely jogszabály
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alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melyből megállapítható, hogy
mely fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában és miért van elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettsége
a pénzügyi intézménynek.
Ugyanazon szerződés alapján indult és folyamatban lévő eljárás esetén a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmeket
együtt bírálja el, ezért a kérelmező, amennyiben tudomással bír arról, hogy rajta kívül más jogosult is eljárást indított
a Pénzügyi Békéltető Testület előtt, erről a Pénzügyi Békéltető Testületet a kérelemben tájékoztatja.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de a felek saját költségeiket maguk viselik, az eljárással
kapcsolatban esetlegesen felmerült kérelmezői költségek megtérítésére nincs mód. A kérelmező magát
személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását írásban folytatja le és 90 napon belül befejezi. Ez a határidő a hiánytalan és
teljes kérelem beérkezésétől kezdődik. A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet és annak mellékleteit az érintett
pénzügyi intézménynek megküldi és felhívja arra, hogy 15 napon belül válasziratban érdemben nyilatkozzon
a kérelemben foglaltakra, továbbá esetleges egyezségi ajánlatát közölje, és a teljes válaszát küldje meg
a kérelmezőnek postai úton. Az eljárásban a Pénzügyi Békéltető Testület akkor tart meghallgatást, ha megítélése
szerint az ügy körülményei azt indokolják.
A Pénzügyi Békéltető Testület törekszik arra, hogy a felek megállapodást kössenek, közöttük egyezség jöjjön létre.
Ha ez sikerül, és az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a Pénzügyi Békéltető Testület az egyezséget jóváhagyja,
egyéb esetekben a kérelmet elutasítja és az eljárást megszűnteti, vagy kötelezést tartalmazó határozatot hoz
a pénzügyi intézményre vonatkozóan. A döntés mindkét fél számára kötelező.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető vagy kötelezést tartalmazó határozatával szemben, annak
érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye. Ha jogorvoslati
jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg
az illetékes bíróság e kérelem tárgyában jogerős döntést nem hoz. A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban,
a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék
illetékességi területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságon – történik.
E jogorvoslat is kérelem formájában kezdeményezhető és az e célra rendszeresített nyomtatványokon nyújtható
be a Pénzügyi Békéltető Testülethez, de az adott ügyben illetékes bíróságnak kell címezni. A nyomtatványok
elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető
Testülettől, illetve letölthetők az elszámolásra kötelezett pénzügyi intézmények, valamint a Magyar Nemzeti Bank
(http://mnb.hu) és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapjáról (http://penzugyibekeltetotestulet.hu) is.”
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 30/2015. (VI. 4.) EMMI rendelete
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló
2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes
állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet
(a továbbiakban: ISM rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alapprogramból a (2) bekezdésben meghatározott célokra nyilvános vagy meghívásos pályázat, továbbá
egyedi támogatási igény elbírálása alapján adható támogatás a felhasználás célja szerint országos, regionális vagy
helyi programra.”
2. §

(1) Az ISM rendelet 3. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A támogatási keretösszegek legfeljebb 5%-a fordítható az egyedi támogatási igényekre.”
(2) Az ISM rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egyedi támogatási igény csak akkor támogatható, ha
a) az a régiók közötti ifjúsági együttműködésre vonatkozik,
b) a célja országos jelentőségű kísérleti projekt megvalósítása, vagy
c) a célja nemzetközi források bekapcsolása a helyi vagy a regionális ifjúsági munka támogatásába.”

3. §		
Az ISM rendelet
a)
1. §-ában és 6. § c) pontjában az „a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram” szövegrész helyébe az „az Alapprogram”
szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében az „Alapprogram” szövegrész helyébe az „Intézet” szöveg,
c)
6. §-ában az „a Gyermek és Ifjúsági Alapprogrammal” szövegrész helyébe az „az Alapprogrammal” szöveg,
d)
6. § a) pontjában az „a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramból” szövegrész helyébe az „az Alapprogramból”
szöveg
lép.
4. §		
Hatályát veszti az ISM rendelet
a)
13. § (2) és (3) bekezdése,
b)
14. §-a és az azt megelőző alcím címe.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2015. (VI. 4.) NFM rendelete
a „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 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 „NISTEMA” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2016. december 31-ig az Eszterháza Kulturális, Kutató- és
Fesztiválközpontot jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásával összefüggő
egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
5. prioritásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozat
által a Környezet és Energia Operatív Program 5. prioritásán jóváhagyott 13,95 milliárd forint összegű
többletkötelezettség-vállalást a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek
előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat 116–208. sorában meghatározott projektek támogatási szerződésének megkötése
érdekében kell felhasználni,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal”
2. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
5.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
C:3 mezőjében a „63,58” szövegrész helyébe a „77,53” szöveg,
ab)
D:3 mezőjében a „156,59” szövegrész helyébe a „170,54” szöveg,
ac)
A:4–D:4 mezőjében a „62,86” szövegrész helyébe a „76,81” szöveg,
b)
5.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
A:3 mezőjében a „170,41” szövegrész helyébe a „170,38” szöveg,
bb)
B:3 mezőjében a „46,81” szövegrész helyébe a „61,79” szöveg,
bc)
C:3 mezőjében a „218,22” szövegrész helyébe a „232,17” szöveg,
c)
5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében a „17,08” szövegrész helyébe a „31,03” szöveg,
d)
5.3.3. pontjában a „62,86” szövegrész helyébe a „76,81” szöveg
lép.
3. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt
projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1290/2015. (V. 5.)
Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet
az 1371/2015. (VI. 4.) Korm. határozathoz

1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz
Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 116–208. sorral egészül ki:

(1.)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(Kapcsolódó
operatív program
neve)

(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást
igénylő neve)

„

(F)
[Kiemelt projekt
projekt támogatási
összege legfeljebb
(Mrd Ft)]

KEOP

5.7.0.

117.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A szentendrei Ferences
Gimnázium energetikai
korszerűsítése

Ferences
Rendtartomány

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A pécsi Collegium
Seraphicum energetikai
korszerűsítése

Ferences
Rendtartomány

0,15

118.

KEOP

Szent Angéla Ferences
Általános Iskola és
Gimnázium energetikai
korszerűsítése

Ferences
Rendtartomány

0,15

(H)

(Projekt rövid
bemutatása)

(Projekt megvalósításával
összefüggő feltételek)

A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
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116.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

(G)

119.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Magyar Pálos Rend
épületeinek energetikai
korszerűsítése

Magyar Pálos Rend
Első Remete Szent
Pál Rendje

0,15

Sarutlan Kármelita
Rendtartomány
Kunszentmártoni
Rendházának energetikai
korszerűsítése

Sarutlan Kármelita
Rendtartomány

0,15

A miskolci Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium és
Kollégium energetikai
korszerűsítése

Jézus Társasága
Magyarországi
Rendtartomány

0,15

120.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

121.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
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123.

KEOP

KEOP

0,15

5.7.0.

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Pécsi Szent Mór Katolikus
Iskolaközpont Papnövelde
Pécsi Egyházmegye
utcai épületének
energetikai korszerűsítése

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Szekszárdi Szent József
Katolikus Általános Iskola
és Siklósi Szent Imre
Pécsi Egyházmegye
Katolikus Általános Iskola
energetikai korszerűsítése

0,15
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124.

KEOP

Ciszterci Rend ZircPilis-PásztóSzentgotthárd
Egyesített Apátsága
Zirc
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122.

Az egri Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium energetikai
korszerűsítése

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához

125.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Szentannai Sámuel
Szentannai Sámuel
Gimnázium,
Gimnázium,
Mezőgazdasági
Mezőgazdasági Szakképző
Szakképző Iskola és
Iskola és Kollégium és
Kollégium és
Kenderesi Mezőgazdasági
Kenderesi
Szakképző Iskola
Mezőgazdasági
épületeinek energetikai
Szakképző Iskola
korszerűsítése

0,15

FM ASzK – Mátra
Erdészeti, Mezőgazdasági
és Vadgazdálkodási
Szakképző Iskolája és
Kollégiuma energetikai
korszerűsítése 1.

FM ASzK – Mátra
Erdészeti,
Mezőgazdasági és
Vadgazdálkodási
Szakképző Iskolája
és Kollégiuma

0,15

FM DASzK Csapó Dániel
Középiskola energetikai
korszerűsítése

FM DASzK Csapó
Dániel Középiskola

0,15

126.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

127.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
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128.

129.

KEOP

KEOP

5.7.0.

FM DASzK Vépi
Középiskolája,
Mezőgazdasági Szakképző
Iskolája és Kollégiuma

FM DASzK Vépi
Középiskolája,
Mezőgazdasági
Szakképző Iskolája
és Kollégiuma

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

FM Török János
Mezőgazdasági és
Egészségügyi Szakképző
Iskola energetikai
korszerűsítése

FM Török János
Mezőgazdasági és
Egészségügyi
Szakképző Iskola

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Vay Ádám
Vay Ádám Gimnázium,
Gimnázium,
Mezőgazdasági Szakképző
Mezőgazdasági
Iskola és Kollégium
Szakképző Iskola és
energetikai korszerűsítése
Kollégium

0,15
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130.

KEOP

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
nyílászáró cseréjével.
31-ig nem lépnek hatályba,
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus

nyílászáró cseréjével.

Ferencvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
épületének energetikai
korszerűsítése

Ferencvárosi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal

0,15

131.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

132.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Bakáts Téri Ének-Zene
Általános Iskola
épületének energetikai
korszerűsítése

Bakáts Téri ÉnekZenei Általános
Iskola

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Ferencvárosi Művelődési
Központ épületének
energetikai korszerűsítése

Ferencvárosi
Művelődési
Központ és
Intézményei

0,15

133.

KEOP

31-ig nem lépnek hatályba,
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
nyílászáró cseréjével.
31-ig nem lépnek hatályba,
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134.

135.

KEOP

KEOP

5.7.0.

Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefváros
Önkormányzat Hungária
körúti Háziorvosi Rendelő
épületének energetikai
korszerűsítése

Budapest Főváros
VIII. kerület
Józsefváros
Önkormányzat

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefváros
Önkormányzat Szigony
utcai Háziorvosi Rendelő
épületének energetikai
korszerűsítése

Budapest Főváros
VIII. kerület
Józsefváros
Önkormányzat

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Pesterzsébet
Önkormányzat épületének
energetikai korszerűsítése

Pesterzsébet
Önkormányzat

0,15
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136.

KEOP

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
A projekt célja a
tudomásul veszi, hogy az
projektben érintett
irányító hatóság egyoldalúan
energetikai
eláll a támogatási
jellemzőinek és
szerződéstől, ha
besorolásának javítása
a) a projekt megvalósításához
az épülethatároló
szükséges vállalkozói
szerkezeteinek
szerződések 2015. augusztus
hőszigetelésével, illetve
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy

137.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Országos Korányi Tbc és
Pulmonológiai Intézet
energetikai korszerűsítése

138.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
Ercsi Város Önkormányzat
jelentőségű
Közösségi Épületének
épületenergetikai
energetikai korszerűsítése
fejlesztése

139.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem J épületének
energetikai korszerűsítése

Országos Korányi
Tbc és
Pulmonológiai
Intézet

0,15

Ercsi Város
Önkormányzata

0,15

Budapesti Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem

0,15

b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
A projekt célja a
tudomásul veszi, hogy az
projektben érintett
irányító hatóság egyoldalúan
energetikai
eláll a támogatási
jellemzőinek és
szerződéstől, ha
besorolásának javítása a) a projekt megvalósításához
az épülethatároló
szükséges vállalkozói
szerkezeteinek
szerződések 2015. augusztus
hőszigetelésével, illetve 31-ig nem lépnek hatályba,
vagy
nyílászáró cseréjével.
b) a projekt záró elszámolási
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KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem R épületének
energetikai korszerűsítése

Budapesti Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem

0,15

141.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem A épületének
energetikai korszerűsítése

Budapesti Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem

0,15

142.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt Árpád Fejedelem Általános
jelentőségű
Iskola és Szakiskola
épületenergetikai
épületének energetikai
fejlesztése
korszerűsítése

Előszállás Község
Önkormányzata

0,15
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140.

csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
A projekt célja a
irányító hatóság egyoldalúan
projektben érintett
eláll a támogatási
energetikai
szerződéstől, ha
jellemzőinek és
a) a projekt megvalósításához
besorolásának javítása
szükséges vállalkozói
az épülethatároló
szerződések 2015. augusztus
szerkezeteinek
31-ig nem lépnek hatályba,
hőszigetelésével, illetve
vagy
nyílászáró cseréjével.
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem

143.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Monor Város
Önkormányzatának
energetikai korszerűsítése

Monor Város
Önkormányzata

0,15

Gesztenyefasori Általános
Iskola épületének
energetikai korszerűsítése

Lajoskomárom
Nagyközség
Önkormányzat

0,15

Bene Ferenc Sportcsarnok
energetikai fejlesztése

Balatonkeresztúr
Község
Önkormányzat

0,15

144.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

145.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
A projekt célja a
irányító hatóság egyoldalúan
projektben érintett
eláll a támogatási
energetikai
szerződéstől, ha
jellemzőinek és
a) a projekt megvalósításához
besorolásának javítása
szükséges vállalkozói
az épülethatároló
szerződések 2015. augusztus
szerkezeteinek
31-ig nem lépnek hatályba,
hőszigetelésével, illetve
vagy
nyílászáró cseréjével. b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
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146.

147.

KEOP

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
Árpád Fejedelem Általános
Dunavarsány Város
jelentőségű
Iskola energetikai
Önkormányzata
épületenergetikai
fejlesztése
fejlesztése

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Erkel Ferenc Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény energetikai
fejlesztése

Dunavarsány Város
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nagy Gyula Általános
Iskola energetikai
korszerűsítése

Gyöngyössolymos
Város
Önkormányzata

0,15
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148.

KEOP

15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.

149.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

150.

KEOP

5.7.0.

151.

KEOP

152.

KEOP

Berzsenyi Dániel
Gimnázium épületének
energetikai korszerűsítése

Celldömölk Város
Önkormányzata

0,15

Középületek kiemelt
Csepregi Óvoda és
jelentőségű
Bölcsőde Közös Igazgatású
épületenergetikai
Köznevelési Intézmény
fejlesztése
energetikai korszerűsítése

Csepreg Város
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nádasdy Tamás Általános
iskola tornacsarnokának
energetikai korszerűsítése

Sárvár Város
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt

Jankó János Általános

Tótkomlós Város

0,15

A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
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jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Iskola és Gimnázium
energetikai korszerűsítése

Önkormányzata

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Szlovák Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és
Óvoda épületének
energetikai korszerűsítése

Tótkomlós Város
Önkormányzata

0,15

154.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Végegyháza Művelődési
Ház energetikai
korszerűsítése

Végegyháza
Község
Önkormányzata

0,15

155.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű

Egyesített Szent István és
Szent László Kórház –

Egyesített Szent
István és Szent

0,15
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153.

projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az

épületenergetikai
fejlesztése

156.

KEOP

Rendelőintézet épületeinek
energetikai korszerűsítése
I.

László Kórház –
Rendelőintézet

5.7.0.

Egyesített Szent István és
Középületek kiemelt
Szent László Kórház –
jelentőségű
Rendelőintézet épületeinek
épületenergetikai
energetikai korszerűsítése
fejlesztése
II.

Egyesített Szent
István és Szent
László Kórház –
Rendelőintézet

0,15

Egyesített Szent
István és Szent
László Kórház –
Rendelőintézet

0,15

Lenti Város
Önkormányzata

0,15

157.

KEOP

5.7.0.

Egyesített Szent István és
Középületek kiemelt
Szent László Kórház –
jelentőségű
Rendelőintézet épületeinek
épületenergetikai
energetikai korszerűsítése
fejlesztése
III.

158.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai

Gönczi Ferenc Gimnázium
és Szakközépiskola
épületének energetikai

energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
nyílászáró cseréjével.
31-ig nem lépnek hatályba,
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
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159.

KEOP

korszerűsítése

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Szerencs Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Szerencs Város
Önkormányzata

0,15

Bagod Község
Önkormányzata

0,15

Kapuvár Városi
Önkormányzat

0,15

160.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
Fekete István Általános
jelentőségű
Iskola és Óvoda épületének
épületenergetikai
energetikai korszerűsítése
fejlesztése

161.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Király-tó Óvoda és
Bölcsőde épületének
energetikai korszerűsítése

jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
nyílászáró cseréjével.
31-ig nem lépnek hatályba,
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
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fejlesztése

162.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Felsőszentiván Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Felsőszentiván
Község
Önkormányzata

0,15

163.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Gamás Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Gamás Község
Önkormányzata

0,15

164.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Szentpéterszeg Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Szentpéterszeg
Község
Önkormányzata

0,15

besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
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Barcs Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Barcs Város
Önkormányzata

0,15

KEOP

5.7.0.

166.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Izsófalva Nagyközség
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Izsófalva
Nagyközség
Önkormányzata

0,15

167.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nagyhegyes Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Nagyhegyes
Község
Önkormányzata

0,15
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165.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához

168.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nagyvázsony Község
Önkormányzatának
energetikai korszerűsítése

Nagyvázsony
Község
Önkormányzata

0,15

169.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
Kossuth Lajos Alapfokú
jelentőségű
Művészeti Általános iskola
épületenergetikai
épületének energetikai
fejlesztése
korszerűsítése

Tiszalök Város
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Bakonycsernye
Község
Önkormányzata

0,15

170.

KEOP

Bakonycsernye Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
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KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Tiszasziget Község
Önkormányzat laktanya
épületének energetikai
korszerűsítése

Tiszasziget Község
Önkormányzata

0,15

172.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Gerendás Község
Közművelődési Intézmény
épületének energetikai
korszerűsítése

Gerendás Község
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Deszk Község
Sportcsarnok épületének
energetikai korszerűsítése

Deszk Község
Önkormányzata

0,15

173.

KEOP
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171.

hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
nyílászáró cseréjével.
31-ig nem lépnek hatályba,
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus

nyílászáró cseréjével.

174.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

175.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Kétsoprony Község
Sportcsarnok épületének
energetikai korszerűsítése

Kétsoprony Község
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Zoltánfy István Általános
Iskola épületének
energetikai korszerűsítése

Deszk Község
Önkormányzata

0,15

176.

KEOP

Tiszasziget Községház
Tiszasziget Község
Önkormányzata

Tiszasziget Község
Önkormányzata

0,15

31-ig nem lépnek hatályba,
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
nyílászáró cseréjével.
31-ig nem lépnek hatályba,
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177.

178.

KEOP

KEOP

5.7.0.

Kübekháza Községház
épületének energetikai
korszerűsítése

Kübekháza Község
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda épületeinek
energetikai korszerűsítése

Telekgerendás
Község
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Szabadkígyós orvosi
rendelő, posta és
gyógyszertár épületeinek
energetikai korszerűsítése

Szabadkígyós
Község
Önkormányzata

0,15

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 77. szám

179.

KEOP

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
A projekt célja a
tudomásul veszi, hogy az
projektben érintett
irányító hatóság egyoldalúan
energetikai
eláll a támogatási
jellemzőinek és
szerződéstől, ha
besorolásának javítása
a) a projekt megvalósításához
az épülethatároló
szükséges vállalkozói
szerkezeteinek
szerződések 2015. augusztus
hőszigetelésével, illetve
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy

180.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Szabadkígyósi Óvoda
épületének energetikai
korszerűsítése

Szabadkígyós
Község
Önkormányzata

0,15

Művelődési Ház
épületének energetikai
korszerűsítése

Telekgerendás
Község
Önkormányzata

0,15

Sportcsarnok épületének
energetikai korszerűsítése

Újszentiván Község
Önkormányzata

0,15

181.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

182.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
A projekt célja a
tudomásul veszi, hogy az
projektben érintett
irányító hatóság egyoldalúan
energetikai
eláll a támogatási
jellemzőinek és
szerződéstől, ha
besorolásának javítása a) a projekt megvalósításához
az épülethatároló
szükséges vállalkozói
szerkezeteinek
szerződések 2015. augusztus
hőszigetelésével, illetve 31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
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KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Egészségház épületének
energetikai korszerűsítése

Gerendás Község
Önkormányzata

0,15

184.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Községház épületének
energetikai korszerűsítése

Szabadkígyós
Község
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

SZKTT Közoktatási
Intézménye Móra Ferenc
Csicsergő Óvoda
épületének energetikai
korszerűsítése

Deszk Község
Önkormányzata

0,15

185.

KEOP
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183.

csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
A projekt célja a
irányító hatóság egyoldalúan
projektben érintett
eláll a támogatási
energetikai
szerződéstől, ha
jellemzőinek és
a) a projekt megvalósításához
besorolásának javítása
szükséges vállalkozói
az épülethatároló
szerződések 2015. augusztus
szerkezeteinek
31-ig nem lépnek hatályba,
hőszigetelésével, illetve
vagy
nyílászáró cseréjével.
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem

186.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Községháza épületének
energetikai korszerűsítése

Kétsoprony Község
Önkormányzata

0,15

Községháza épületének
energetikai korszerűsítése

Kétegyháza
Nagyközség
Önkormányzata

0,15

Községháza épületének
energetikai korszerűsítése

Újszentiván Község
Önkormányzata

0,15

187.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

188.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
A projekt célja a
irányító hatóság egyoldalúan
projektben érintett
eláll a támogatási
energetikai
szerződéstől, ha
jellemzőinek és
a) a projekt megvalósításához
besorolásának javítása
szükséges vállalkozói
az épülethatároló
szerződések 2015. augusztus
szerkezeteinek
31-ig nem lépnek hatályba,
hőszigetelésével, illetve
vagy
nyílászáró cseréjével. b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
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189.

190.

KEOP

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Általános Humán Központ
épületének energetikai
korszerűsítése

Csabaszabadi
Község
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Magyarság Sporttelep
épületének energetikai
korszerűsítése

Dunakeszi Város
Önkormányzata

0,15

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda épületének
energetikai korszerűsítése

Szeged-Csanádi
Egyházmegye

0,15
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191.

KEOP

15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.

192.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Zsombó Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Zsombó Község
Önkormányzata

0,15

193.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nyíregyháza Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Nyíregyháza Város
Önkormányzata

0,15

Baktalórántháza Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Baktalórántháza
Város
Önkormányzata

0,15

Tiszadada Község

Tiszadada Község

0,15

194.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

195.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt

A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
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jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Önkormányzata

Balkány Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Balkány Város
Önkormányzata

0,15

KEOP

5.7.0.

197.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Posta épületének
energetikai korszerűsítése

Kisvárda Város
Önkormányzata

0,15

198.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű

Kisvárda Város
Önkormányzat

Kisvárda Város
Önkormányzata

0,15
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196.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az

199.

KEOP

épületenergetikai
fejlesztése

középületének energetikai
korszerűsítése

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Napkor Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Napkor Község
Önkormányzata

0,15

Fényeslitke Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Fényeslitke Város
Önkormányzata

0,15

Dombrád Város
Önkormányzat
középületének energetikai

Dombrád Város
Önkormányzata

0,15

200.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

201.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai

energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
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202.

KEOP

korszerűsítése

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Tiszakanyár Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Tiszakanyár Város
Önkormányzata

0,15

Kék Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Kék Község
Önkormányzata

0,15

Gyulaháza Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Gyulaháza Község
Önkormányzata

0,15

203.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

204.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
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fejlesztése

205.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nyírtass Község
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Nyírtass Község
Önkormányzata

0,15

206.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Mándok Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Mándok Város
Önkormányzata

0,15

207.

KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Ajak Város Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Ajak Város
Önkormányzata

0,15

besorolásának javítása
szerződéstől, ha
az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A projekt célja a
A támogatást igénylő
projektben érintett
tudomásul veszi, hogy az
energetikai
irányító hatóság egyoldalúan
jellemzőinek és
eláll a támogatási
besorolásának javítása
szerződéstől, ha
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KEOP

5.7.0.

Középületek kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Gárdony Város
Önkormányzat
középületének energetikai
korszerűsítése

Gárdony Város
Önkormányzata

0,15

az épülethatároló
a) a projekt megvalósításához
szerkezeteinek
szükséges vállalkozói
hőszigetelésével, illetve szerződések 2015. augusztus
31-ig nem lépnek hatályba,
nyílászáró cseréjével.
vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
A támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy az
irányító hatóság egyoldalúan
A projekt célja a
eláll a támogatási
projektben érintett
szerződéstől, ha
energetikai
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
szükséges vállalkozói
besorolásának javítása
szerződések 2015. augusztus
az épülethatároló
31-ig nem lépnek hatályba,
szerkezeteinek
vagy
hőszigetelésével, illetve
b) a projekt záró elszámolási
nyílászáró cseréjével.
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december
15-ig.
”
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A miniszterelnök 49/2015. (VI. 4.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Modori László Károlynak,
a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása más vezetői munkakörbe történt
áthelyezésére tekintettel
– 2015. május 15-ei hatállyal – megszűnik.
		

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.

