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Kormányrendeletek

A Kormány 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete
a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában,
valamint 7. és 24. pontjában,
a 11. §, a 13. § (2) bekezdése és a 14. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási,
rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 12. § (1)–(6), (8) és (9) bekezdése, valamint a 14. § a) és e) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,
a 12. § (7) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,
a 13. § (1) bekezdése tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontjában,
a 13. § (3) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
47. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 13. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 14. § b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont
b) alpontjában,
a 14. § c) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.
(2) E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő
képzésére az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

2. A felsőoktatási képesítési jegyzék
2. §

(1) A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat,
valamint felsőoktatási szakképzéseket, melyeken az 1–3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon,
felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban:
MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban:
EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség
tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási
szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd,
illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – az alap- és mesterképzési
szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet [a továbbiakban: 15/2006. (IV. 3.)
OM rendelet], a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet
[a továbbiakban: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet], valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.
(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek
jegyzékét.
(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.
(4) A 3. melléklet – a tanárképzés kivételével – tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető
szakképzettségek jegyzékét. A tanárképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét külön rendelet tartalmazza.
(5) A 4. melléklet tartalmazza a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek jegyzékét.
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3. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség, valamint alapképzési és
mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő
felvételének közös szabályai
3. §

(1) A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási
képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez
(a továbbiakban: miniszter) benyújtja a 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában
foglalt dokumentumot, valamint – a 4. § (2) bekezdés d) pont da)–dc) alpontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés
d) pont da)–dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés megalapozottságát
alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt
követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.
(2) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási intézmény beszerzi a létesítési
dokumentum részét képező további dokumentumokat, véleményeket, majd a létesítési dokumentumot
a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be.
(3) Ha a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, az alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség
felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét a miniszter kezdeményezi, akkor a képzési és kimeneti
követelményekre javaslatot kér a Felsőoktatási Tervezési Testülettől. A kidolgozott képzési és kimeneti
követelmények megküldésével a miniszter felhívja az oktatási hivatalt a létesítési dokumentum részét képező
további dokumentumok, vélemények beszerzésére.
(4) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes
körűen tartalmazza-e a 4. § (2) bekezdése, illetve a 6. § (2) szerinti tartalmakat, és hiányos benyújtás esetén
a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel. Hiánytalan létesítési
dokumentum esetén, a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a kiegészítési
felhívásban meghatározott határidő elteltével – a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével –
a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési
szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek
rendeletben történő kihirdetését.
(5) A felsőoktatási képesítési jegyzékbe új felsőoktatási szakképzés, alapképzési szak, mesterképzési szak, illetve
szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények kidolgozását követően vehető fel. A szakképzés, alapképzési
szak, mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek a miniszter rendeletében történő kihirdetésére
a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételt követően kerülhet sor.
(6) Új felsőoktatási szakképzésnek és szakképzettségnek, valamint új alapképzési szaknak és szakképzettségnek
az 1. és a 2. mellékletben foglalt jegyzékbe való felvételét megelőzően a miniszter teljes körűen felülvizsgálja
az adott képzési terület képzési szerkezetét. A felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel
kezdeményezéséről a miniszter a létesítési dokumentumban foglaltak mérlegelése alapján hoz döntést.

4. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési
jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése
4. §

(1) Felsőoktatási szakképzés és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási
intézmény, gazdálkodó szervezet felsőoktatási intézménnyel együttműködve vagy a miniszter kezdeményezheti.
(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:
a)
a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;
b)
a felsőoktatási szakképzésnek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában és tartalommal
– az MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban – kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit;
c)
a felsőoktatási szakképzés képzési terület szerinti besorolási javaslatát;
d)
a felsőoktatási szakképzés létesítésének indokolását, különösen
da)
a munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális
munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható
foglalkoztatási tendenciákra,
db)
a felsőoktatási szakképzés célját, a képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök
megnevezését, a szakképzettséggel ellátható tevékenységi kört, a munkaterület leírását,
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dc)

e)

f)
g)
h)
5. §

a felsőoktatási képesítés tekintetében az Országos Képesítési Jegyzékbe felvett képesítések
szakmacsoporti rendszerének bemutatását,
dd)
a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv.
12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf ) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének
hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény;
a felsőoktatási szakképzés várható foglalkoztatási területén működő szakmai szervezetek és a munkaadók,
az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét a felsőoktatási szakképzés képesítési
jegyzékbe történő felvételéről, valamint a képzési és kimeneti követelményekről, az abban meghatározott,
a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeiről;
az országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai kamara véleményét;
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét;
a Felsőoktatási Tervezési Testület 5. § (2) bekezdése szerinti véleményét.

(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a képzési és kimeneti követelmény
alapján, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve
az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális
követelményeknek.
(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e
a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvétele.

5. Alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési
jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése
6. §

(1) Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét
felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti.
(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:
a)
a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;
b)
az alapképzési vagy mesterképzési szak – MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott –
képzési és kimeneti követelményeit;
c)
a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;
d)
az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen
da)
a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti
országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú
előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
db)
az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és
oktatáspolitikai szempontokat,
dc)
a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat
bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való
ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,
dd)
a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző
végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító
szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,
de)
a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt
miniszter véleményét,
df )
pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint
a képzési és kimeneti követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével
szerezhető tudás köznevelés rendszerében való szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való
összhangjának bemutatását;
e)
alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének
módosítására vonatkozó álláspontját;
f)
a szakképzettség várható foglalkoztatási területén illetékes országos gazdasági kamara, országos ágazati,
szakmai kamara véleményét;
g)
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét;
h)
a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét;
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i)

az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény
– Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf ) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének
hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

7. §

(1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy
a)
a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,
b)
a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás
követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e
az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra
meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is
figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.
(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e
a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.

8. §

(1) Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási
képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó
eljárás szerint kell lefolytatni.
(2) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésének létesítése esetén a 6. § (2) bekezdés d) pont da),
de), df ) alpontját, e), f ) és h) pontját nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
10. §

(1) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzők a felsőoktatási
alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel
[a továbbiakban: 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet], a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, illetve a 39/2012. (XI. 21.)
EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.
(2) Azon szakiránynak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor önálló szakként a kérelmező felsőoktatási
intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény
kérelme alapján – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően –
az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.
(3) Azon szaknak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott
önálló szakirányként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján
– a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – az oktatási hivatal
nyilvántartásba veszi.
(4) Azon szak, felsőoktatási szakképzés indítását, amelynek megnevezése a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben,
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.)
Korm. rendeletben [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet], valamint a 39/2012. (XI. 21.)
EMMI rendeletben szabályozott szak, felsőoktatási szakképzés megnevezéséhez képest az 5. melléklet szerint
megváltozott, és amely e rendelet hatálybalépésekor korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában
a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján
az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.
(5) A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási
intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően –
nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatályba lépésekor a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési
szak és gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott
képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
(6) Az agrármérnöki osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési
és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet
hatálybalépésekor
a)
a mezőgazdasági mérnöki vagy az állattenyésztő mérnöki vagy a növénytermesztő mérnöki vagy
a környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak és
b)
az agrármérnöki mesterképzési szak
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(8)
(9)
(10)
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a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
Az építész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési
és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet
hatálybalépésekor
a)
az építészmérnöki vagy az építőművészet alapképzési szak és
b)
az ingatlanfejlesztő építészmérnöki vagy a szerkezettervező építészmérnöki vagy a tervező építészmérnöki
vagy az urbanista építészmérnöki vagy a forma- és vizuális környezettervező mérnöki vagy a belsőépítész
környezettervező művész mesterképzési szak
a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
A (2)–(7) bekezdésben szabályozottak szerinti képzésindítás nyilvántartásba vételének kezdeményezésére
legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kerülhet sor.
Az (5)–(6) bekezdés szerinti osztatlan képzésben az alapképzési szakon szerzett krediteket a kreditbeszámítás
általános szabályai szerint kell beszámítani.
Az e rendelet hatálybalépését követően kiadott, az 1–3. mellékletben nem szereplő szakképzettséget igazoló
oklevélben
a)
az Nftv. 15. § (2) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 5-ös,
b)
az Nftv. 15. § (3) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 6-os,
c)
az Nftv. 15. § (4) és (5) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 7-es
szintjére kell besorolni.

11. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az e szakaszon alapuló eljárásban a Rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontját, d) pont da) alpontját és f )–h) pontját,
valamint 6. § (2) bekezdés a) pontját, d) pont da) alpontját és f )–h) pontját nem kell alkalmazni.”
12. §

(1) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Alapfokozat és szakképzettség birtokában tanári szakképzettség az 1. mellékletben meghatározott
tanárszakokon osztatlan tanárképzésben szerezhető. A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeretek
részeként az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő tanári szakon legalább 100 kreditet kell elismerni.
Az alapképzésben a második tanári szakhoz megszerzett differenciált szakmai ismereteket – az annak megfelelő
második tanári szakképzettséghez – 50 kredit beszámításával kell elismerni.”
(2) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szakmai tanárszakon osztott képzésben a képzési idő 5 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 150 kredit.
A képzésben összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit és a képzési idő 4 félév, ha az előzetesen megszerzett
munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat időtartama 2 félév helyett lehet 1 félév.”
(3) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésben, főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon
a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma
60 kredit, két tanárszakon a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Egyetemi szintű,
mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló mesterképzésben – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint – a képzési idő
legfeljebb 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma legfeljebb 120 kredit. Tanító szakképzettség birtokában, ha
a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 100 kredit, akkor a képzési idő 4 félév és a megszerzendő
kreditek száma 120 kredit. Ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 130 kredit, akkor a képzési idő
5 félév és a megszerzendő kreditek száma 150 kredit.”
(4) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján meghatározott tanárképzési mesterszakon az alap- és
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendeletben meghatározott
képzési és kimeneti követelmények szerint szerezhető szakképzettség.”
(5) A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási intézmény akkor jogosult – a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új
képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelettel megállapított – 1. melléklet
szerinti tanárszakok indítása nyilvántartásba vételének kezdeményezésére, ha az adott közismereti tanárszakok,
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(6)

(7)

(8)
(9)

13. §

szakirányok indítását osztatlan képzésben – függetlenül annak általános iskolai vagy középiskolai irányultságára –,
az adott szakmai tanárszakok, szakirányok indítását osztott képzésben az Oktatási Hivatal 2015. szeptember 1-jét
megelőzően már nyilvántartásba vette.”
A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti e rendeletben meghatározott osztott képzésben – a felsőoktatásban szerezhető
képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelettel
megállapított – 1. mellékletben felsorolt tanárszaknak megfelelő tanári mesterszakon 2017 szeptemberében
indulhat először új évfolyam.”
A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 5. § (5) bekezdése szerinti képzésben az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra történő
felvétel feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, a portugál
nyelv és kultúra tanára és az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele
felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra
tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy beás nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.”
A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
a)
5. § (3) bekezdésében a „képzésben is szerezhető” szövegrész helyébe a „képzésben szerezhető meg”,
b)
6. § (8) bekezdésében az „– a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint –” szövegrész
helyébe az „az 1. melléklet szerint”
szöveg lép.

(1) A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló
157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet Mellékletében a „289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti jogi és igazgatási
területen” szövegrész helyébe a „felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe
történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti jogi képzési területen” szöveg lép.
(2) A 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében a „felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint
a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletet” szövegrész helyébe a „felsőoktatásban
szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.)
Korm. rendeletet” szöveg lép.
(3) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A. §
(1) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében” szövegrész helyébe a „felsőoktatásban szerezhető képesítések
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében”
szöveg lép.
(4) A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében
a „felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete” szövegrész helyébe a „felsőfokú végzettséggel és a felsőoktatási alap- és
mesterképzésről szóló jogszabályok” szöveg lép.

14. §		
Hatályát veszti
a)
a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet,
b)
a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdésében az „a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti” szövegrész,
c)
a felsőoktatási szakképzésnek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai
gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
ca)
2. §-a,
cb)
10. §-a és az azt megelőző, a „Felsőoktatási szakképzés szakjegyzékbe történő felvétele” alcím címe,
cc)
11. §-át megelőző, a „Felsőoktatási szakképzés indítása felsőoktatási intézményben” alcím címe,
cd)
20. § (3) és (6) bekezdése,
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d)

e)

a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
da)
20/A. § (2) bekezdésében a „Rendelet 1. számú mellékletéhez kapcsolódóan” szövegrész,
db)
20/A. § (3) bekezdésében a „Rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódóan” szövegrész,
dc)
20/A. § (4) bekezdése,
a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet
ea)
5. § (4) bekezdésében az „is” szövegrész,
eb)
6. § (5) bekezdésében a „legalább” szövegrész,
ec)
7. § (1) bekezdésében a „legfeljebb” szövegrész,
ed)
9. § (1) és (2) bekezdése,
ee)
12. § (4) bekezdése.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez
A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

1.

2.

A

B

C

D

E

F

G

Képzési terület

Képzési terület angol
nyelvű megnevezése

Felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés
angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Felsőoktatási szakképzésben
szerezhető szakképzettség
angol nyelvű megnevezése
Stud-Farmer

EKKR és
MKKR
szint

Agrár

Agricultural Science

3.
4.
5.

Informatika

Computer Science and
Information Technology

6.

ménesgazda

mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés
szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

Agricultural Assistant
Viticulture and Enology

felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens
felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens

gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Business Information
Technology
Information Technology
Engineer

felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens

programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés

Jogi
Gazdaságtudományok

Legal Science
Economic Science

10.

11.

Law
Business Administration and
Management

felsőfokú jogi asszisztens
felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Commerce and Marketing

1. felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi
szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens
marketingkommunikáció szakirányon
3. felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika
szakirányon
1. felsőfokú államháztartási közgazdászasszisztens
2. felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli
közgazdász-asszisztens
3. felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
4. felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

14.
15.

Művészet

Műszaki

Medical and Health
Science
Arts

orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

Medical Diagnostic Analyst

felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens

gyártásszervező felsőoktatási szakképzés
képzőművészeti felsőoktatási szakképzés

Production Assistant
Fine Art Theory

felsőfokú gyártásszervező asszisztens
1. felsőfokú képzőművész-asszisztens
könyvműves szakirányon
2. felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves
és műtárgyvédő szakirányon
felsőfokú színházi rendezőasszisztens
felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens
műszaki mérnökasszisztens

Production Assistant
1. Typographic-assistant
2. Assistant in Furniture
Production and Work of Art
Protection
Stage Directing Assistant
Television Production Assistant
Technical Engineer Assistant

Engineering Science

színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés
televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés
műszaki felsőoktatási szakképzés

Finance and Account

Tourism and Catering

Stage Directing Assistant
Television Production
Engineer Assistant

1. felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus
szakirányon
2. felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó
szakirányon

5
5
5
5

5

5

5
5

5

5

5

5
5
5
5
5
5
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Orvos- és egészségtudomány

Agricultural Engineer Assistant
Viticulture and Enology
Engineer Assistant
Business Information
Technologist Assistant
1. Network Information
Technology Engineer Assistant
2. System Administrator
Engineer Assistant
3. Telecommunication
Technology Assistant
1. Generative Software
Information Technology
Assistant
2. Multimedia Software
Information Technology
Assistant
Paralegal
Business Administration
Assistant
1. Economist Assistant in
Commerce
2. Economist Assistant in
Marketing Communication
3. Economist Assistant in
Logistics
1. Public Finance Economist
Assistant
2. Nonprofit Finance and
Accounting Economist Assistant
3. Banking Economist Assistant
4. Economist Assistant
Specialized in Enterpreneurship
1. Economist Assistant in
Tourism and Catering
Specialized in Tourism
2. Economist Assistant in
Tourism and Catering
Specialized in Catering
Medical Diagnostic Assistant

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

13.

Software Information
Technology

1. felsőfokú hálózati mérnökinformatikusasszisztens
2. felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikusasszisztens
3. felsőfokú telekommunikációs
mérnökinformatikus-asszisztens
1. felsőfokú fejlesztő programtervező
informatikus-asszisztens
2. felsőfokú multimédia programtervező
informatikus-asszistens

jogi felsőoktatási szakképzés
gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

12.

16.
17.
18.

Stud farming

mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés

7.

8.
9.

ménesgazda felsőoktatási szakképzés

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke
A
Képzési Terület

1.

2.
3.

Agrár

B
Képzési terület angol
nyelvű megnevezése

Agricultural Science

C
Alapképzési szak

élelmiszermérnöki
földmérő és földrendező mérnöki

4.
5.

kertészmérnöki
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki

6.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

7.
8.

mezőgazdasági mérnöki
mezőgazdasági szakoktató

9.

szőlész-borász mérnöki

10.

tájrendező és kertépítő mérnöki

11.

természetvédelmi mérnöki

12.

vadgazda mérnöki

13.
14.
15.

Arts and Humanities

Food Engineering
Land Surveying and Land
Management Engineering
Horticultural Engineering
Equine Horse Breeding,
Equestrian Sport Manager
Mechanical Engineering in the
Agriculture and Food Industry
Agricultural Engineering
Agriculture Instruction

anglisztika

Viticulture and Oenology
Engineering
Landscape Management and
Garden Construction
Engineering
Nature Conservation
Engineering
Wildlife Management
Engineering
Rural Development
Engineering
English and American Studies

germanisztika

German Studies

vidékfejlesztési agrármérnöki
Bölcsészettudomány

D
Alapképzési szak angol
nyelvű megnevezése

E
Szakképzettség

élelmiszermérnök
földmérő és földrendező mérnök
kertészmérnök
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
mezőgazdasági mérnök
mezőgazdasági szakoktató
szőlész-borász mérnök
tájrendező---kertépítő mérnök

F
Alapképzésben szerezhető
szakképzettség angol nyelvű
megnevezése
Food Engineer
Land Surveying and Land
Management Engineer
Horticultural Engineer
Horse Breeding, Equestrian
Sport Manager
Mechanical Engineer in the
Agriculture and Food Industry
Agricultural Engineer
Agricultural Instructor
Specialized in Agriculture
Engineer of Viticulture and
Oenology
Landscape and Garden
Engineer

G
EKKR
és
MKKR
szint
6
6
6
6
6
6
6
6
6

természetvédelmi mérnök

Nature Conservation Engineer

6

vadgazda mérnök

Wildlife Management Engineer

6

vidékfejlesztési agrármérnök

Rural Development Engineer

6

anglisztika alapszakos bölcsész

Philologist in English and
American Studies
1.Philologist in German
Studies, Specialized in German
2.Philologist in German
Studies, Specialized in German
as Ethnic Minority Studies
3.Philologist in German
Studies, Specialized in
Netherlandistic Studies
4. Philologist in German
Studies, Specialized in
Scandinavian Studies

6

1. germanisztika, német alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos
bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos
bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos
bölcsész
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2. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

6

7139

keleti nyelvek és kultúrák

Oriental Languages and
Cultures

1. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
altajisztika szakirányon
2. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
arab szakirányon
3. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
hebraisztika szakirányon
4. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
indológia szakirányon
5. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
iranisztika szakirányon
6. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
japán szakirányon
7. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
kínai szakirányon
8. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
koreai szakirányon
9. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
mongol szakirányon
10. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
tibeti szakirányon
11. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
török szakirányon
12. keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
újgörög szakirányon

1. Philologist in Eastern
Languages and Cultures (Altaic
Studies)
2. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Arabian Studies)
3. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Hebrew Studies)
4. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Indology Studies)
5. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Iranian Studies)
6. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Japanese Studies)
7. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Chinese Studies)
8. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Korean Studies)
9. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Mongolian Studies)
10. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Tibetan Studies)
11. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Turkish Studies)
12. Philologist in Eastern
Languages and Cultures
(Modern Greek Studies)

6

17.

közösségszervezés

Community Coordination

1. kulturális közösségszervező
2. ifjúsági közösségszervező
3. humánfejlesztő

6

18.
19.
20.

magyar
néprajz
ókori nyelvek és kultúrák

Hungarian
Ethnography
Ancient Languages and
Cultures

magyar alapszakos bölcsész
néprajz alapszakos bölcsész
1.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
asszíriológia szakirányon
2.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
egyiptológia szakirányon
3.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész,
klasszika-filológia szakirányon

21.
22.
23.

pedagógia
pszichológia
régészet

Pedagogy
Psychology
Archeology

pedagógia alapszakos bölcsész
viselkedéselemező
régészet alapszakos bölcsész

1. Cultural Community
Coordinator
2. Youth Community
Coordinator
3. Human Developer
Expert in Hungarian
Ethnographer
1.Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Assyriology)
2.Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Egyptology)
3.Philologist in Ancient
Languages and Cultures
(Classic Philology)
Philologist in Pedagogy
Human Behaviour Analyst
Philologist in Archaeology

7140

16.

6
6
6
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6
6
6

romanisztika

Romance Philology

1. romanisztika, francia alapszakos bölcsész
2. romanisztika, olasz alapszakos bölcsész
3. romanisztika, portugál alapszakos bölcsész
4. romanisztika, román alapszakos bölcsész
5. romanisztika, román nemzetiségi alapszakos
bölcsész
6. romanisztika, spanyol alapszakos bölcsész

1.Philologist in Romanistics,
Specialized in French Studies;
2.Philologist in Romanistics,
Specialized in Italian Studies;
3.Philologist in Romanistics,
Specialized in Portuguese
Studies;
4.Philologist in Romanistics,
Specialized in Romanian
Studies;
5.Philologist in Romanistics,
Specialized in Romanian as
Ethnic Minority Studies;
6.Philologist in Romanistics,
Specialized in Spanish Studies

6

25.
26.
27.

romológia
szabad bölcsészet
szlavisztika

Roma Studies
Liberal Arts
Slavonic Studies

romológus
alapszakos szabad bölcsész
1. szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész
2. szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész
3. szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész
4. szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész
5. szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész
6. szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos
bölcsész
7. szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész
8. szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos
bölcsész
9. szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész
10. szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos
bölcsész
11. szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész
12. szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos
bölcsész
13. szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész
14. szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos
bölcsész

6
6
6

28.

történelem

History

történelem alapszakos bölcsész

Romologist
Philologist
1.Slavonic Studies, Philologist in
Russian Studies;
2.Slavonic Studies, Philologist in
Bulgarian Studies;
3.Slavonic Studies, Philologist in
Czech Studies;
4.Slavonic Studies, Philologist in
Polish Studies;
5.Slavonic Studies, Philologist in
Croatian Studies;
6.Slavonic Studies, Philologist in
Croatian as Ethnic Minority
Studies;
7.Slavonic Studies, Philologist in
Serbian Studies;
8.Slavonic Studies, Philologist in
Serbian as Ethnic Minority
Studies;
9.Slavonic Studies, Philologist in
Slovakian Studies;
10.Slavonic Studies, Philologist
in Slovakian as Ethnic Minority
Studies;
11.Slavonic Studies Slavistics,
Philologist in Slovenian Studies;
12.Slavonic Studies, Philologist
in Slovenian as Ethnic Minority
Studies;
13.Slavonic Studies, Philologist
in Ukrainian Studies;
14.Slavonic Studies, Philologist
in Ukrainian as Ethnic Minority
Studies
Philologist in History

informatikus könyvtáros

Library and Information
Science
Communication and Media
Science

informatikus könyvtáros

Librarian and Information
Scientist
Expert in Communication

6

29.
30.

Társadalomtudomány

Social Science

kommunikáció és médiatudomány

kommunikátor
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24.

6

6

7141

Informatika

Computer Science and
Information Technology

37.
38.
39.

Jogi

Legal Science

40.

nemzetközi tanulmányok
politikatudományok
szociális munka
szociálpedagógia
szociológia
gazdaságinformatikus

International Relations
Political Science
Social Work
Social Pedagogy
Sociology
Business Informatics

nemzetközi kapcsolatok szakértő
politológus
szociális munkás
szociálpedagógus
szociológia alapszakos szakelőadó
gazdaságinformatikus

International Relations Expert
Political Scientist
Social Worker
Social Pedagogue
Sociologist
Business Informatics Engineer

6
6
6
6
6
6

mérnökinformatikus

Computer Science
Engineering
Computer Science
Judicial Administration

mérnökinformatikus

Computer Science Engineer

6

programtervező informatikus
igazságügyi szervező

Computer Scientist
Judicial Administration
Manager
Employment Relations and
Social Insurance Expert

6
6

Economist in Applied
Economics
Economist in Human Resource
Management
Economist in Business
Administration and
Management
Economist in Commerce and
Marketing
Economist in International
Business
Economist in Finance and
Accounting
Economist in Tourism and
Catering
Vocational Instructor in
Business
Materials Engineer
Biochemical Engineer
Safety Technology Engineer
Energy Engineer
Architectural Engineer
Civil Engineering
Timber Industry Engineer
Mechanical Engineer
Professional Pilot

6

programtervező informatikus
igazságügyi igazgatási

alkalmazott közgazdaságtan

Employment Relations and
Social Insurance
Administration
Applied Economics

42.

emberi erőforrások

Human Resources

43.

gazdálkodási és menedzsment

Business Administration and
Management

44.

kereskedelem és marketing

Commerce and Marketing

45.

nemzetközi gazdálkodás

46.

pénzügy és számvitel

International Business
Economics
Finance and Accounting

47.

turizmus-vendéglátás

Tourism and Catering

48.

üzleti szakoktató

Vocational Instruction

közgazdász kereskedelem és marketing
alapképzési szakon
közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szakon
közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési
szakon
közgazdász turizmus---vendéglátás alapképzési
szakon
üzleti szakoktató

anyagmérnöki
biomérnöki
biztonságtechnikai mérnöki
energetikai mérnöki
építészmérnöki
építőmérnöki
faipari mérnöki
gépészmérnöki
hivatásos repülőgép-vezetői

Materials Engineering
Biochemical Engineering
Safety Engineering
Energy Engineering
Architectural Engineering
Civil Engineering
Timber Industry Engineering
Mechanical Engineering
Professional Pilot

anyagmérnök
biomérnök
biztonságtechnikai mérnöki
energetikai mérnök
építészmérnök
építőmérnök
faipari mérnök
gépészmérnök
hivatásos pilóta

41.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
Gazdaságtudományok

Műszaki

Economic Science

Engineering Science

munkaügyi és társadalombiztosítási szakember
közgazdász alkalmazott közgazdaságtan
alapképzési szakon
közgazdász emberi erőforrások alapképzési
szakon
közgazdász gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szakon

7142

31.
32.
33.
34.
35.
36.

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ipari termék- és formatervező mérnöki

Industrial Design Engineering

ipari termék- és formatervező mérnök

Industrial Design Engineer

6

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

járműmérnöki
könnyűipari mérnöki
környezetmérnöki
közlekedésmérnöki
logisztikai mérnöki
mechatronikai mérnöki
molekuláris bionika mérnöki
műszaki földtudományi
műszaki menedzser
műszaki szakoktató

járműmérnök
könnyűipari mérnök
környezetmérnök
közlekedésmérnök
logisztikai mérnök
mechatronikai mérnök
molekuláris bionikus mérnök
földtudományi mérnök
műszaki menedzser
műszaki szakoktató

Vehicle Engineer
Light Industry Engineer
Environmental Engineer
Transportation Engineer
Logistics Engineer
Mechatronical Engineer
Molecular Bionics Engineer
Earth Science Engineer
Technical Manager
Vocational Technical Instructor

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

69.
70.
71.

vegyészmérnöki
villamosmérnöki
vízügyi üzemeltetési mérnöki

Vehicle Engineering
Light Industrial Engineering
Environmental Engineering
Transportation Engineering
Logistics Engineering
Mechatronical Engineering
Molecular Bionics Engineering
Earth Science Engineering
Technical Management
Vocational Technical
Instruction
Chemical Engineering
Electrical Engineering
Water Operation Engineering

vegyészmérnök
villamosmérnök
vízügyi üzemeltetési mérnök

Chemical Engineer
Electrical Engineer
Water Operation Engineer

6
6
6
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Orvos- és egészségtudomány

Health Science

ápolás és betegellátás

Nursing and Patient Care

1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő

73.

egészségügyi gondozás és prevenció

Health Care and Disease
Prevention

1. népegészségügyi ellenőr
2. védőnő
3. dentálhigiénikus

74.
75.

egészségügyi szervező
orvosi diagnosztikai analitikus

egészségügyi szervező
orvosi diagnosztikai analitikus

1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife
1. Public Health Supervisor,
2. Health Visitor,
3. Dental Hygienest

6

Health Care Manager
Medical Diagnostic Imaging
Analyst
Infant and Early Childhood
Educator
1.Special Needs Educator and
Therapist (Intellectual and
Multiple Disabilities)
2.Special Needs Educator and
Therapist (Hearing
Impairment)
3.Special Needs Educator and
Therapist (Visual Impairment)
4.Special Needs Educator and
Therapist (Speech and
Language Therapy)
5.Special Needs Educator and
Therapist (Behavioural
Disorders)
6. Special Needs Educator
and Therapist (Physical
Disabilities
7.Special Needs Educator and
Therapist (Learning
Disabilities and Difficulties)
8.Special Needs Educator and
Therapist (Autism Spectrum
Disorders)

6
6

6

77.

gyógypedagógia

Health Care Management
Medical Diagnostic Imaging
Analysis
Infant and Early Childhood
Education
Special Needs Education

78.

konduktor

Conductive Education

konduktor

Conductive Teacher

6

79.

óvodapedagógus

Pre-School Teaching

tanító

Primary School Teaching

1. Pre-School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian,
German, Romanian, Serbian,
Slovakian, Slovenian, Roma)
Pre-School Teacher
1. Primary School Teacher
2. Ethnic Minority (Croatian,
German, Romanian, Serbian,
Slovakian, Slovenian, Roma)
Primary School Teacher

6

80.

1.óvodapedagógus;
2.nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben
megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román,
szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigányroma képzési irányultságot]
1.tanító
2.nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a
nemzetiségi (horvát, német, román, szerb,
szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma
képzési irányultságot]

Physical Trainer
1. Recreation Management
and Health Promotion
2. Sports management
Biologist
Physicist
Geographer
Earth Scientist
Chemist

6
6

76.

Pedagógusképzés

Teacher Training

csecsemő- és kisgyermeknevelő

csecsemő- és kisgyermeknevelő
1.gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon
2.gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája
szakirányon
3.gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája
szakirányon
4.gyógypedagógus, logopédia szakirányon
5.gyógypedagógus, pszichopedagógia
szakirányon
6.gyógypedagógus, szomatopedagógia
szakirányon
7.gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon
8.gyógypedagógus, autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon

Sporttudomány

Sport Science

edző
sport- és rekreációszervezés

Physical Training
Sport - and Recreation

szakedző (megjelölve a sportágat)
1. rekreációszervező és egészségfejlesztő
2. sportszervező

83.
84.
85.
86.
87.

Természettudomány

Natural Science

biológia
fizika
földrajz
földtudományi
kémia

Biology
Physics
Geography
Earth Sciences
Chemistry

biológus
fizikus
geográfus
földtudományi kutató
vegyész

6

6

6
6
6
6
6

7143

81.
82.

6
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72.

89.
90.

91.
92.
93.

Művészet

Arts

Environmental Studies

alkalmazott környezetkutató

matematika
alkotóművészet és muzikológia

Mathematics
Musical Creative Arts and
Musicology

matematikus
1. zeneszerző
2. jazz-zeneszerző
3. muzikológus
4. zeneteoretikus
5. zenei asszisztens
6. elektronikus zenei médiaasszisztens
7. alkalmazott zeneszerző

animáció
designkultúra
előadó-művészet

Animation
Designculture
Performance

animációs tervező
designelemző
1. klasszikus zongora előadóművész
2. klasszikus orgona előadóművész
3. klasszikus csembaló előadóművész
4. klasszikus harmonika előadóművész
5. klasszikus hárfa előadóművész
6. klasszikus gitár előadóművész
7. klasszikus lant előadóművész
8. klasszikus cimbalom előadóművész
9. klasszikus hegedű előadóművész
10. klasszikus mélyhegedű előadóművész
11. klasszikus gordonka előadóművész
12. klasszikus gordon előadóművész
13. klasszikus furulya előadóművész
14. klasszikus fuvola előadóművész
15. klasszikus oboa előadóművész
16. klasszikus klarinét előadóművész
17. klasszikus szaxofon előadóművész
18. klasszikus fagott előadóművész
19. klasszikus kürt előadóművész
20. klasszikus trombita előadóművész
21. klasszikus tuba előadóművész
22. klasszikus harsona előadóművész
23. klasszikus ütőhangszeres előadóművész
24. klasszikus ének előadóművész
25. jazz-zongora előadóművész
26. jazzgitár előadóművész
27. jazzbasszusgitár előadóművész
28. jazzbőgő előadóművész
29. jazzszaxofon előadóművész
30. jazztrombita előadóművész
31. jazzharsona előadóművész
32. jazzdob előadóművész
33. jazzének előadóművész
34. zenekar- és kórusvezető előadóművész
35. egyházzene-orgona előadóművész
36. egyházzene-kórusvezető előadóművész
37. népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-csellóütőgardon) előadóművész
38. népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő)
előadóművész
39. népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató)
előadóművész
40. népi cimbalom előadóművész
41. népi ének előadóművész

Expert in Applied
Environmental Studies
Mathematician
1. Composer
2. Jazz Composer
3. Musicologist
4. Music Theoretician
5. Music Assistant
6. Electronic Music Assistant
7. Composer of Applied Music

6

Animator
Designculture Specialist
1. Classical Instrumental Music
Performer (Piano)
2. Classical Instrumental Music
Performer (Organ)
3. Classical Instrumental Music
Performer (Harpsichord)
4. Classical Instrumental Music
Performer (Accordion)
5. Classical Instrumental Music
Performer (Harp)
6. Classical Instrumental Music
Performer (Guitar)
7. Classical Instrumental Music
Performer (Lute)
8. Classical Instrumental Music
Performer (Cimbalom /
Dulcimer)
9. Classical Instrumental Music
Performer (Violin)
10. Classical Instrumental
Music Performer (Viola)
11. Classical Instrumental
Music Performer (Cello)
12. Classical Instrumental
Music Performer (Double Bass)
13. Classical Instrumental
Music Performer (Recorder)
14. Classical Instrumental
Music Performer (Flute)
15. Classical Instrumental
Music Performer (Oboe)
16. Classical Instrumental
Music Performer (Clarinet)
17. Classical Instrumental
Music Performer (Saxophone)
18. Classical Instrumental
Music Performer (Bassoon)
19. Classical Instrumental
Music Performer (Horn)
20. Classical Instrumental
Music Performer (Trumpet)
21. Classical Instrumental
Music Performer (Trombone)
22. Classical Instrumental
Music Performer (Tuba)
23. Classical Instrumental
Music Performer (Percussion)
24. Classical Music Singer
25. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Piano)

6
6
6

6
6
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környezettan
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88.

építőművészet
formatervezés

Architectural Art
Industrial and Product Design

építőművész
formatervező

96.
97.
98.
99.
100.
101.

fotográfia
képzőművészet-elmélet
koreográfus
látványtervezés
média design
mozgókép

Photography
Fine Art Theory
Choreography
Visual Design
Media Design
Motion Picture Studies

fotográfus tervező
képzőművészeti elemző
koreográfus
látványtervező
média designer
1. mozgókép szakos film- és televíziórendező
2. mozgókép szakos vágó
3. mozgókép szakos hangmester
4. gyártásszervező,
5. kameraman
6. dramaturg

102.
103.

táncművész
táncos és próbavezető

táncművész
táncos és próbavezető

104.

tárgyalkotás

Dance
Dance and Rehearsal
Coaching
Object Design

105.
106.
107.

televíziós műsorkészítő
tervezőgrafika
textiltervezés

Television Production
Graphic Design
Textile Design

1. kerámiatervezés
2. üvegtervezés
3. fémművesség
televíziós műsorkészítő
tervezőgrafikus
textiltervező

1. Ceramic Designer
2. Glass Designer
3. Metal Designer
Television Production Expert
Graphic Designer
Textile Designer
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94.
95.

26. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Guitar)
27. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Bass Guitar)
28. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Double Bass)
29. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Saxophone)
30. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Trumpet)
31. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Trombone)
32. Jazz Instrumental
Performer (Jazz Drums)
33. Jazz Music Singer
34. Orchestral and Choral
Conductor
35. Church Music Performer
(Organ)
36. Church Music Performer
(Choral Conducting)
37. Folk Music Performer on
Bowed Strings (ViolinViola/Double Bass-CelloGardon [Percussion Cello])
38. Folk Music Performer on
Plucked Strings (ZitherTambura-Koboz [Historical
Hungarian Lute] /Rotary Lute
[Hurdy-gurdy])
39. Folk Music Performer on
Wind Instruments (RecorderBagpipe/Clarinet-Tarogato
[Hungarian Folk Clarinet])
40. Folk Music Performer on
Cimbalom
41. Folk Song Performer
Architectural Artist
Industrial and Product
Designer
Photographer
Fine Art Theoretician
Choreographer
General Set Designer
Media Designer
1. Motion Picture Director
2. Motion Picture Editor
3. Motion Picture Sound
Director
4. Producer
5. Cameraman
6. Dramaturg
Dancer
Dancer and Coach

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
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110.
111.
112.

Művészetközvetítés

Art Education

drámainstruktor
képalkotás

Drama Instruction
Visual Representation

környezetkultúra
kézműves tárgykultúra
zenekultúra

Environmental Design
Craftsmanship
Musical Culture

drámainstruktor
1. képalkotás alapszakos festő/grafikus
2. mozgóképkultúra- és médiaszakember
környezettervező szakember
kézműves tárgykultúra szakember
zenekultúra szakember

Drama Instructor
1. Visual Representation Artist
2. Film and Media Specialist
Environmental Designer
Craftsman Artist
Musical Culture Expert

6
6
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108.
109.

6
6
6
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Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke
A

B

C

D

E

F

Képzési terület

Képzési terület angol
nyelvű megnevezése

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

Mesterképzési szak, osztatlan szak
angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

G

H

1.

2.
3.
4.
5.

Agrár

Agricultural Science

állatorvosi
agrármérnöki
állattenyésztő mérnöki
élelmiszerbiztonsági és -minőségi
mérnöki
élelmiszermérnöki

6.
7.

erdőmérnöki

8.
9.

kertészmérnöki
környezetgazdálkodási agrármérnöki

10.

mezőgazdasági biotechnológus

11.
12.

mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Veterinary Medicine
Agricultural Engineering
Animal Husbandry Engineering
Food Safety and Quality Engineering
Food Science and Technology
Engineering
Forestry Engineering

okleveles állatorvos doktor
okleveles agrármérnök
okleveles állattenyésztő mérnök
okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi
mérnök
okleveles élelmiszermérnök
okleveles erdőmérnök

okleveles mezőgazdasági biotechnológus

növényorvosi
növénytermesztő mérnöki
ökológiai gazdálkodási mérnöki
szőlész-borász mérnöki

Mechanical Engineering in the
Agriculture and Food Industry
Agricultural Water Management
Engineering
Plant Protection
Crop Production Engineering
Master’s Degree in Organic Farming
Viticulture and Oenology Engineering

okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök
okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási
mérnöki
okleveles növényorvos
okleveles növénytermesztő mérnök
okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök
okleveles szőlész-borász mérnök

tájépítész mérnöki
takarmányozási és takarmánybiztonsági
mérnöki
természetvédelmi mérnöki
vadgazda mérnöki
vidékfejlesztési agrármérnöki
afrikanisztika
alkalmazott nyelvészet

Landscape Architecture
Animal Nutrition and Feed Safety
Engineering
Nature Conservation Engineering
Wildlife Management Engineering
Rural Development Engineering
African Studies
Applied Linguistics

24.
25.
26.
27.
28.

altajisztika
amerikanisztika
andragógia
anglisztika
angol nyelvoktató

29.
30.
31.
32.
33.
34.

arabisztika
asszíriológia
Balkán-tanulmányok
beszédtudomány
bizantológia
bolgár nyelv és irodalom

Altaic Studies
American Studies
Andragogy
English Studies
Instructor of English as a foreign
langauage
Arabic Studies
Assyriology
Balkan Studies
Speech Science
Byzantine Studies
Bulgarian Language and Literature

okleveles tájépítész mérnök
okleveles takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnök
okleveles természetvédelmi mérnök
okleveles vadgazda mérnök
okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
okleveles afrikanisztika szakos bölcsész
okleveles alkalmazott nyelvészet szakos
bölcsész
okleveles altajisztika szakos bölcsész
okleveles amerikanisztika szakos bölcsész
okleveles andragógus
okleveles anglisztika szakos bölcsész
okleveles angol nyelvoktató bölcsész

35.
36.

buddhizmus tanulmányok
cseh nyelv és irodalom

Buddhist Studies
Czech Language and Literature

37.
38.

egyiptológia
elméleti nyelvészet

Egyptology
Theoretical Linguistics

okleveles arabisztika szakos bölcsész
okleveles asszíriológia szakos bölcsész
okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész
okleveles beszédtudomány szakos bölcsész
okleveles bizantológia szakos bölcsész
okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles buddhizmus szakos bölcsész
okleveles cseh nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles egyiptológia szakos bölcsész
okleveles elméleti nyelvész

39.
40.

emberi erőforrás tanácsadó
esztétika

Human Resource Counselling
Aesthetics

okleveles emberi erőforrás tanácsadó
okleveles esztétika szakos bölcsész

19.
20.
21.
22.
23.

Bölcsészettudomány

Arts and Humanities

okleveles kertészmérnök
okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

Veterinary Surgeon
Agricultural Engineer
Animal Husbandry Engineer
Food Safety and Quality
Engineer
Food Science and Technology
Engineer
Forestry Engineer

7
7
7
7

Horticultural Engineer
Agricultural Environmental
Management Engineer
Agricultural Biotechnologist

7
7

Mechanical Engineer in
Agriculture and Food Industry
Agricultural Water
Management Engineer
Plant Protection Engineer
Crop Production Engineer
Organic Farming Engineer
Viticulture and Oenology
Engineer
Landscape Architect
Animal Nutrition and Feed
Safety Engineer
Nature Conservation Engineer
Wildlife Management Engineer
Rural Development Engineer
Philologist in African Studies
Applied Linguist
Altaicist
Philologist in American Studies
Andragogue
Philologist in English Studies
Instructor of English as a
foreign langauage
Philologist in Arabic Studies
Assyriologist
Philologist in Balkan Studies
Philologist in Speech Science
Philologist in Byzantine Studies
Philologist in Bulgarian
Language and Literature
Philologist in Buddhist Studies
Philologist in Czech Language
and Literature
Egyptologist
Philologist in Theoretical
Linguistics
Human Resource Counsellor
Aesthetician

7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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Horticultural Engineering
Agricultural Environmental Management
Engineering
Agricultural Biotechnology

Mesterképzésben, osztatlan EKKR és
képzésben szerezhető
MKKR
szakképzettség angol nyelvű
szint
megnevezése
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3. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Ethics
Film Studies
Philosophy
Finno-Ugric Studies

okleveles etika szakos bölcsész
okleveles filmtudomány szakos bölcsész
okleveles filozófia szakos bölcsész
okleveles finnugrisztika szakos bölcsész

45.
46.

fordító és tolmács
francia nyelv, irodalom és kultúra

Translation and Interpreting
French Language, Literature and Culture

47.
48.

hebraisztika
horvát nyelv és irodalom

Hebrew Studies
Croatian Language and Literature

49.
50.
51.
52.

hungarológia
indológia
iranisztika
irodalom- és kultúratudomány

Hungarian Studies
Indology
Iranian Studies
Literary and Cultural Studies

53.
54.
55.
56.
57.

iszlám tanulmányok
japanológia
klasszika-filológia
koreanisztika
Közép-Európa tanulmányok

Islamic Studies
Japanese Studies
Classical Philology
Korean Studies
Central European Studies

58.
59.

kulturális mediáció
kulturális örökség tanulmányok

Cultural Mediation
Cultural Heritage Studies

60.

Latin-Amerika tanulmányok

Latin American Studies

61.

lengyel nyelv és irodalom

Polish Language and Literature

62.
63.

levéltár
logika és tudományelmélet

Archival Science
Logic and Theory of Science

64.

magyar nyelv és irodalom

65.

mentálhigiénés családtudományi és
családterápiás

Hungarian Language and Literature
Studies
Mental Health-oriented Family Studies
and Family Therapy

okleveles fordító és tolmács
okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
okleveles hebraisztika szakos bölcsész
okleveles horvát nyelv és irodalom szakos
bölcsész
hungarológia szakos bölcsész
okleveles indológia szakos bölcsész
okleveles iranisztika szakos bölcsész
okleveles irodalom- és kultúratudomány
szakos bölcsész
okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész
okleveles japanológia szakos bölcsész
okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész
okleveles koreanisztika szakos bölcsész
okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos
bölcsész
okleveles kulturális mediátor
okleveles kulturális örökség tanulmányok
szakember
okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos
bölcsész
okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles levéltáros
okleveles logika és tudományelmélet szakos
bölcsész
okleveles magyar nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles mentálhigiénés családtudományi és
családterápiás szakember

66.

mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő

mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő

okleveles mentálhigiénés közösség- és
kapcsolatépítő szakember

67.
68.
69.

mongolisztika
művészettörténet
néderlandisztika

Mongolian Studies
Art History
Dutch Language and Culture Studies

okleveles mongolisztika szakos bölcsész
okleveles művészettörténész
okleveles néderlandisztika szakos bölcsész

70.

német nemzetiségi nyelv és irodalom

71.

német nyelv, irodalom és kultúra

Language and Literature of German as a
Minority Language
German Language, Literature and
Culture

okleveles német nemzetiségi nyelv és
irodalom szakos bölcsész
okleveles német nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész

72.
73.
74.

néprajz
neveléstudományi
olasz nyelv, irodalom és kultúra

Ethnology and Folkloristics
Educational Science
Italian Language, Literature and Culture

75.

orosz nyelv és irodalom

Russian Language and Literature

76.

portugál nyelv, irodalom és kultúra

Portuguese Language, Literature and
Culture

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
okleveles orosz nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész

77.
78.

pszichológia
régészet

Psychology
Archaeology

okleveles pszichológus
okleveles régész

Expert in Ethics
Expert in Film Studies
Philosopher
Philologist in Finno-Ugric
Studies
Translator and Interpreter
Philologist in French Language,
Literature and Culture
Expert in Hebrew Studies
Philologist in Croatian
Language and Literature
Hungarologist
Indologist
Expert in Iranian Studies
Philologist of Literary and
Cultural Studies
Expert in Islamic Studies
Philologist in Japanese Studies
Classical Philologist
Expert in Korean Studies
Central European Studies
Expert
Culture Mediator
Specialist of Cultural Heritage
Studies
Expert in Latin American Studies
Philologist in Polish Language
and Literature
Archivist
Expert in Logic and Theory of
Science
Philologist in Hungarian
Language and Literature
Expert in Mental Healthoriented Family Studies and
Family Therapy
Expert in Mental Health in
Relations and Community
Development
Philologist in Mongolian Studies
Art Historian
Philologist of Dutch Language
and Culture
Philologist of German as a
Minority Language
Philologist in German
Language, Literature and
Culture
Ethnologist and Folklorist
Educational Scientist
Philologist in Italian Language,
Literature and Culture
Philologist in Russian Language
and Literature
Philologist in Portuguese
Language, Literature and
Culture
Psychologist
Archaeologist

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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etika
filmtudomány
filozófia
finnugrisztika
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41.
42.
43.
44.

román nyelv, irodalom és kultúra

Romanian Language, Literature and
Culture

okleveles román nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész

80.
81.

romológia
ruszisztika

Roma Studies
Russistic Studies

82.
83.

sinológia
skandinavisztika

Chinese Studies
Scandinavian Studies

84.

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

Spanish Language, Literature and
Culture

okleveles romológus
okleveles ruszisztika szakos bölcsész
szakember
okleveles sinológia szakos bölcsész
oklevélben szereplő megjelölése: okleveles
skandinavisztika szakos bölcsész
okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész

85.
86.

szemiotika
szerb nyelv és irodalom

Semiotics
Serbian Language and Literature

87.

színháztudomány

Theatre Studies

88.
89.

szlavisztika
szlovák nyelv és irodalom

Slavic Studies
Slovakian Language and Literature

90.

szlovén nyelv és irodalom

Slovenian Language and Literature

91.
92.
93.
94.
95.
96.

társadalmi befogadás tanulmányok
tibetológia
történelem
történeti muzeológia
turkológia
újgörög nyelv, irodalom és kultúra

Social Integration
Tibetan Studies
History
Historical Museology
Turkic Studies
Modern Greek Language, Literature and
Culture

97.

ukrán nyelv és irodalom

Ukrainian Language and Literature

98.
99.
100.
101.
102.
103.

vallástörténet
vallástudomány
egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás
humánökológia
Kelet-Ázsia tanulmányok
kisebbségpolitika

History of Religion
Religious Studies
Health Care Policy, Planning and
Financing
Human Ecology
East Asian Studies
Ethnic and Minority Policy

okleveles humánökolgógia szakember
okleveles Kelet-Ázsia elemző
okleveles kisebbségpolitikai szakember

104.

kommunikáció- és médiatudomány

Communication and Media Studies

okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

105.

könyvtártudomány

Library Science

okleveles informatikus könyvtáros

106.

közösségi és civil tanulmányok

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

kulturális antropológia
nemzetközi tanulmányok
politikatudomány
survey statisztika
szociális munka
szociálpedagógia
szociálpolitika
szociológia
társadalmi nemek tanulmánya

Community and Civil Development
Studies
Cultural Anthropology
International Relations
Political Science
Survey Statistics
Social Work
Social Pedagogy
Social Policy
Sociology
Gender Studies

gazdaságinformatikus

Business Informatics

okleveles közösségi és civil fejlesztő
szakember
okleveles kulturális antropológus
okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
okleveles politológus
okleveles survey statisztikus
okleveles szociális munkás
okleveles szociálpedagógus
okleveles szociálpolitikus
okleveles szociológus
okleveles, társadalmi nemek tanulmányának
kutatója
okleveles gazdaságinformatikus

mérnökinformatikus
orvosi biotechnológia
programtervező informatikus

Computer Science Engineering
Medical Biotechnology
Computer Science

okleveles mérnökinformatikus
okleveles orvosi biotechnológus
okleveles programtervező informatikus

116.
117.
118.
119.

Társadalomtudomány

Informatika

Social Science

Computer Science and
Information Technology

okleveles szemiotika szakos bölcsész
okleveles szerb nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles színháztudomány szakos bölcsész
okleveles
okleveles szlavisztika szakos bölcsész
okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles társadalmi befogadás tanácsadó
okleveles tibetológia szakos bölcsész
okleveles történész
okleveles történeti muzeológus
okleveles turkológia szakos bölcsész
okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra
szakos bölcsész
okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos
bölcsész
okleveles vallástörténész
okleveles vallástudomány szakos bölcsész
okleveles egészségpolitikai szakértő

Philologist in Romanian
Language, Literature and
Culture
Romologist
Philologist in Russistics

7

Philologist in Chinese Studies
Philologist in Scandinavian
Languages and Literature
Philologist in Spanish
Language, Literature and
Culture
Semiotician
Philologist in Serbian Language
and Literature
Theatre Studies Expert

7
7

7
7

7
7
7
7

Philologist in Slavic Studies
Philologist in Slovakian
Language and Literature
Philologist in Slovenian
Language and Literature
Social Integration Counsellor
Philologist in Tibetan Studies
Historian
Historical Museology
Philologist in Turkic Studies
Philologist Modern Greek
Language, Literature and
Culture
Philologist in Ukrainian
Language and Literature
Expert in History of Religion
Expert in Religious Studies
Expert in Health Care Policy,
Planning and Financing
Expert in Human Ecology
Expert in East Asian Studies
Ethnic and Minority Policy
Expert
Communications and Media
Studies Expert
Librarian and Information
Scientist
Expert in Community and Civil
Development Studies
Cultural Anthropologist
International Relations Expert
Political Scientist
Survey Statistician
Social Worker
Social Pedagogue
Social Policy Expert
Sociologist
Gender Studies Expert

7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7

Business Informatics Engineer

7

Computer Science Engineer
Medical Biotechnologist
Computer Scientist

7
7
7
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79.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7149

Jogi

Legal Science

121.
122.

European and International Business Law

európai és nemzetközi üzleti mesterjogász
okleveles jogász
okleveles kodifikátor

kriminológia
munkaügyi és társadalombiztosítási
igazgatási

Law
Legal Regulation in Public
Administration
Criminology
Employment Relations and Social
Security Administration

European and International
Business Lawyer
Jurist
Legal Expert in Regulation

okleveles kriminológus
okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási
szakember

Criminologist
Employment Relations and
Social Security Expert

7
7

összehasonlító állam- és jogtudományok
biztosítási és pénzügyi matematika

Comparative Law
Actuarial and Financial Mathematics

összehasonlító jogi mesterjogász
okleveles biztosítási és pénzügyi matematikusközgazdász
okleveles ellátásilánc menedzser
okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés szakon

Comparative Law
Actuarial and Financial
Mathematician-Economist
Supply Chain Manager
Economist in Economic and
Financial Mathematical
Analysis
Economist in Public Policy and
Management
Economic Analyst
Economist in Marketing
Economist
Economist in International
Economy and Business
Economist in Finance
Economist in Regional and
Environmental Economic
Studies
Sport Economics
Economist in Accountancy
Economist in Tourism and
Management
Economist in Business
Development
Economist in Management and
Leadership
Materials Engineer
Mining and Geotechnical
Engineer
Biochemical Engineer
Safety Engineer
Biomedical Engineer
Energy Engineer
Architect
Architect
Building Service and Process
Engineer
Timber Industry Engineer
Land Surveying and
Geoinformatical Engineer
Earth Sciences Engineer
Mechanical Modelling Engineer
Mechanical Engineer
Pharmaceutical Engineer
Hydrogeological Engineer
Info-Bionics Engineer
Infrastructural Engineer
Industrial Design Engineer
Vehicle Engineer
Metallurgical Engineer
Light Industry Engineer
Environmental Engineer
Transportation Engineer

7
7

jogász
kodifikátor

123.
124.

125.
126.

európai és nemzetközi üzleti jog

Gazdaságtudományok

Economic Science

127.
128.

ellátásilánc-menedzsment

129.

közgazdálkodás és közpolitika

Public Policy and Management

130.
131.
132.
133.

közgazdasági elemző
marketing
Master of Business Administration (MBA)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Economic Analysis
Marketing
Master of Business Administration (MBA)
International Economy and Business

134.
135.

pénzügy
regionális és környezeti gazdaságtan

Finance
Regional and Environmental Economic
Studies

136.
137.
138.

sportközgazdász
számvitel
turizmus-menedzsment

Sport Economist
Accountancy
Tourism Management

139.

vállalkozásfejlesztés

Business Development

140.

vezetés és szervezés

Management and Leadership

anyagmérnöki
bánya- és geotechnika mérnöki

Materials Engineering
Mining and Geotechnical Engineering

biomérnöki
biztonságtechnikai mérnöki
egészségügyi mérnöki
energetikai mérnöki
építész

Biochemical Engineering
Safety Engineering
Biomedical Engineering
Energy Engineering
Architect
Architecture
Building Service and Process Engineering

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés

Műszaki

Engineering Science

építészmérnöki

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

földtudományi mérnöki
gépészeti modellezés
gépészmérnöki
gyógyszervegyész-mérnöki
hidrogeológus mérnöki
info-bionika mérnöki
infrastruktúra-építőmérnöki
ipari terméktervező mérnöki
járműmérnöki
kohómérnöki
könnyűipari mérnöki
környezetmérnöki
közlekedésmérnöki

Timber Industry Engineering
Land Surveying and Geographical
Information Systems Engineering
Earth Sciences Engineering
Mechanical Engineering Modelling
Mechanical Engineering
Pharmaceutical Engineering
Hydrogeological Engineering
Info-Bionics Engineering
Infrastructural Engineering
Industrial Design Engineering
Vehicle Engineering
Metallurgical Engineering
Light Industrial Engineering
Environmental Engineering
Transportation Engineering

okleveles közgazdász közgazdálkodás és
közpolitika szakon
okleveles közgazdasági elemző
okleveles közgazdász marketing szakon
okleveles közgazdász MBA szakon
okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás szakon
okleveles közgazdász pénzügy szakon
okleveles közgazdász regionális és környezeti
gazdaságtan szakon
okleveles sportközgazdász
okleveles közgazdász számvitel szakon
okleveles közgazdász turizmus-menedzsment
szakon
okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés
szakon
okleveles közgazdász vezetés és szervezés
szakon
okleveles anyagmérnök
okleveles bánya és geotechnika mérnök
okleveles biomérnök
okleveles biztonságtechnikai mérnök
okleveles egészségügyi mérnök
okleveles energetikai mérnök
okleveles építész
okleveles építészmérnök
okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai
gépészmérnök
okleveles faipari mérnök
okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök
okleveles földtudományi mérnök
okleveles gépészeti modellező mérnök
okleveles gépészmérnök
okleveles gyógyszervegyész-mérnök
okleveles hidrogeológus mérnök
okleveles info-bionikus mérnök
okleveles infrastruktúra-építőmérnök
okleveles ipari terméktervező mérnök
okleveles járműmérnök
okleveles kohómérnök
okleveles könnyűipari mérnök
okleveles környezetmérnök
okleveles közlekedésmérnök

7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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150.
151.

épületgépészeti és eljárástechnikai
gépészmérnöki
faipari mérnöki
földmérő- és térinformatikai mérnöki

Supply Chain Management
Economic and Financial Mathematical
Analysis

7

7150

120.

létesítménymérnöki
logisztikai mérnöki
mechatronikai mérnöki
műanyag- és száltechnológiai mérnöki

169.
170.
171.
172.
173.

műszaki menedzser
olaj- és gázmérnöki
olajmérnöki
szerkezet-építőmérnöki
szénhidrogén-kutató földtudományi
mérnöki
településmérnöki
védelmi vezetéstechnikai
rendszertervező
vegyészmérnöki
villamosmérnöki

174.
175.
176.
177.
178.

Orvos-és egészségtudomány Medical and Health
Science

Construction Engineering
Logistics Engineering
Mechatronical Engineering
Polymer and Fibre Technology
Engineering
Engineering Management
Oil and Gas Engineering
Petroleum Engineering
Structural Engineering
Petroleum Geoengineering

Construction Engineer
Logistics Engineer
Mechatronical Engineer
Polymer and Textile Technology
Engineer
Engineering Manager
Oil and Natural Gas Engineer
Petroleum Engineer
Structural Engineer
Petroleum Geoengineer

7
7
7
7
7

Urban Systems Engineer
Defence C3 Systems Manager

7
7

Chemical Engineering
Electrical Engineering
Medicine

okleveles létesítménymérnök
okleveles logisztikai mérnök
okleveles mechatronikai mérnök
okleveles műanyag- és száltechnológiai
mérnök
okleveles műszaki menedzser
okleveles olaj- és gázmérnök
okleveles olajmérnök
okleveles szerkezet-építőmérnök
okleveles szénhidrogén-kutató földtudományi
mérnök
okleveles településmérnök
okleveles védelmi vezetéstechnikai
rendszertervező
okleveles vegyészmérnök
okleveles villamosmérnök
okleveles orvosdoktor

Chemical Engineer
Electrical Engineer
Doctor of Medicine

7
7
7

Nursing
Health Psychology

okleveles ápoló
okleveles egészségpszichológus

Nurse
Health Psychologist

7
7

Urban Systems Engineering
Defence C3 Systems Management

általános orvos

7
7
7
7

179.
180.

ápolás
egészségpszichológia

181.

egészségügyi menedzser

Health Care Management

okleveles egészségügyi menedzser

Health Care Manager

7

182.
183.
184.

egészségügyi szociális munka
fizioterápia
fogorvos

Social Work in Health Care
Physiotherapy
Dentistry

okleveles egészségügyi szociális munkás
okleveles fizioterapeuta
okleveles fogorvos doktor

7
7
7

gyógyszerész

Pharmacy

okleveles gyógyszerész

Clinical Laboratory Sciences
Complex Rehabilitation
Public Health
Radiography
Nutritional Sciences
Special Needs Education
Teacher
Human Kinesiology
Recreation
Sports Management
Sports Coaching

okleveles klinikai laboratóriumi kutató
okleveles rehabilitációs szakember
okleveles népegészségügyi szakember
okleveles radiográfus
okleveles táplálkozástudományi szakember
okleveles gyógypedagógus
(külön kormányrendelet szerint)
okleveles humánkineziológus
okleveles rekreáció irányító
okleveles sportmenedzser
okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)

Social Worker in Health Care
Physiotherapist
Dentist (D.M.D. - doctor
medicinae dentariae)
Pharmacist (Pharm. D - doctor
pharmaciae)
Clinical Laboratory Scientist
Rehabilitationist
Expert in Public Health
Radiographer
Nutritionist
Special Needs Educator

Applied Mathematics
Materials Science
Biology
Biotechnology
Astronomy
Physics
Earth Sciences
Geophysics
Geography
Geology
Hydrobiology
Environmental Science
Mathematics
Meteorology
Molecular Biology
Computational and Cognitive
Neuroscience
Cartography
Chemistry
Animation Design
Art and Design Management

okleveles alkalmazott matematikus
okleveles anyagkutató
okleveles biológus
okleveles biotechnológus
okleveles csillagász
okleveles fizikus
okleveles földtudományi kutató
okleveles geofizikus
okleveles geográfus
okleveles geológus
okleveles hidrobiológus
okleveles környezetkutató
okleveles matematikus
okleveles meteorológus
okleveles molekuláris biológus
okleveles számítógépes és kognitív tudományi
kutató
okleveles térképész
okleveles vegyész
okleveles animációs tervezőművész
okleveles design- és művészetmenedzser

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

Pedagógusképzés

Teacher Training

Sporttudomány

Sport Science

Természettudomány

Natural Science

Művészet

Arts

klinikai laboratóriumi kutató
komplex rehabilitáció
népegészségügyi
radiográfia
táplálkozástudományi
gyógypedagógia
tanár
humánkineziológia
rekreáció
sportmenedzser
szakedző
alkalmazott matematikus
anyagtudomány
biológus
biotechnológia
csillagász
fizikus
földtudomány
geofizikus
geográfus
geológus
hidrobiológus
környezettudomány
matematikus
meteorológus
molekuláris biológia
számítógépes és kognitív idegtudomány
térképész
vegyész
animáció
design- és művészetmenedzsment

tanár

Human Kinesiologist
Recreation Expert
Sports Manager
Sports Coach specialized in
(Name of Sport)
Applied Mathematician
Materials Scientist
Biologist
Biotechnologist
Astronomer
Phyisicist
Earth Scientist
Geophysics
Geographer
Geologist
Hydrobiologist
Environmental Researcher
Mathematician
Meteorologist
Molecular Biologist
Computational and Cognitive
Scientist
Cartographer
Chemist
Animation Designer
Art and Design Manager
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165.
166.
167.
168.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7151

221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

designelmélet
divat- és textiltervezés
dokumentumfilm-rendező művész
egyházzene-művész (egyházzene
orgonaművész, egyházzene
kóruskarnagy szakirányok)
építőművész
fémművesség
festőművész
film- és televízió producer
filmoperatőr
filmrendező
formatervező művész
fotográfia
grafikusművész
intermédia-művész
karmester (zenekari karmester, fúvós
zenekari karnagy szakirányok)

Design Theory
Fashion and Textile Design
Documentary Film Directing
Sacred Music

okleveles design- és művészet teoretikus
okleveles divat- és textiltervező művész
okleveles dokumentumfilm-rendező művész
1. okleveles egyházzene-kóruskarnagy
2. okleveles egyházzene-orgonaművész

Architectural Design
Metal Design
Painting
Film and Television Production
Cinematography
Film Directing
Design
Photography
Graphic Arts
Intermedia Art
Conducting

okleveles építőművész
okleveles fémműves tervező művész
okleveles festőművész
okleveles film- és televízió producer
okleveles filmoperatőr
okleveles filmrendező
okleveles formatervező művész
okleveles fotográfustervező művész
okleveles grafikusművész
okleveles médiaművész
1. okleveles zenekari karmester-művész
2. okleveles fúvószenekari karnagy-művész

Expert in Design Theory
Fashion and Textile Designer
Documentum Film Director
1. Sacred Musician (Choral
Conducting)
2. Sacred Musician (Organist)
Architectural Designer
Metal Designer
Painter
Film and Television Producer
Cinematographer
Film Director
Designer
Photographer
Graphic Artist
Intermedia Artist
1.Orchestra Conductor
2. Wind Band Conductor

7
7
7
7

7152

217.
218.
219.
220.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

kerámiatervezés
klasszikus énekművész (operaének,
oratórium- és dalének szakirányok)

Ceramics Design
Classical Singing

okleveles kerámiatervező művész
1. okleveles operaének-művész
2. okleveles oratórium- és dalénekművész

Ceramics Designer
1. Opera Singer
2. Oratorio and Song
Performer

7
7

234.

klasszikus hangszerművész

Classical Musical Instrumental
Performance

1. okleveles zongoraművész
2. okleveles zongorakísérő-korrepetitor
3. okleveles orgonaművész
4. okleveles csembalóművész
5. okleveles hárfaművész
6. okleveles gitárművész
7. okleveles cimbalomművész
8. okleveles harmonikaművész
9. okleveles hegedűművész
10. okleveles mélyhegedűművész
11. okleveles gordonkaművész
12. okleveles gordonművész
13. okleveles fuvolaművész
14. okleveles klarinétművész
15. okleveles szaxofonművész
16. okleveles oboaművész
17. okleveles fagottművész
18. okleveles kürtművész
19. okleveles trombitaművész
20. okleveles harsonaművész
21. okleveles tubaművész
22. okleveles ütőhangszerművész

1.
Pianist
2.
Piano Accompanist and
Repetitor
3.
Organist
4.
Harpsichord player
5.
Harpist
6.
Guitarist
7.
Cimbalom/Dulcimer
player
8.
Accordion player
9.
Violinist
10. Violist
11. Cellist
12. Double Bassist
13. Flautist
14. Clarinetist
15. Saxophonist
16. Oboist
17. Bassoonist
18. Horn Player
19. Trumpeter
20. Trombonist
21. Tubist
22. Percussionist

7

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

klasszikusbalett-művész
Kodály-zenepedagógia
koreográfus
kortárstánc művész
kóruskarnagy
látványtervező művész
média design

Classical Ballet
Kodály Music Pedagogy
Choreography
Contemporary Dance
Choral Conducting
Production Design
Media Design

okleveles klasszikusbalett-művész
okleveles Kodály-zenepedagógiai szakértő
okleveles koreográfus
okleveles kortárstánc művész
okleveles kóruskarnagy művész
okleveles látványtervező művész
okleveles médiatervező művész

Classical Ballet Artist
Expert in Kodály Music Pedagogy
Choreographer
Contemporary Dance Artist
Choral Conductor
Production Designer
Media Designer

7
7
7
7
7
7
7

242.
243.
244.

muzikológus
néptáncművész
régi-zene hangszerművész

Musicology
Hungarian Folk Dance
Early Music Instrumental Performance

okleveles muzikológus
okleveles néptáncművész
1. okleveles régi-zene művész (csembaló)
2. okleveles régi-zene művész (fortepiano)
3. okleveles régi-zene művész (barokk
hegedű)

Musicologist
Hungarian Folk Dance Artist
1. Early Music Performer
(Harpsichord)
2. Early Music Performer
(Fortepiano)

7
7
7
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232.
233.

245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.

restaurátor-művész
színházi dramaturg
színházrendező
színművész
szobrászművész
tájépítész és kertművész
televíziós műsorkészítő művész

Art Restoration
Theatre Script Editing
Stage Directing
Acting
Sculpture
Landscape Design and Garden Art
Television Production Arts

okleveles restaurátorművész
okleveles színházi dramaturg
okleveles színházrendező
okleveles színművész
okleveles szobrászművész
okleveles tájépítész
okleveles televíziós műsorkészítő művész

tervezőgrafika
zeneszerző
zeneteoretikus

Graphic Design
Music Composition
Music Theory

okleveles tervezőgrafikus művész
okleveles zeneszerző
okleveles zeneteoreitikus

3. Early Music Performer
(Baroque Violin)
4. Early Music Performer
(Viola da Gamba)
5. Early Music Performer
(Baroque Cello)
6. Early Music Performer
(Recorder)
7. Early Music Performer
(Baroque Flute)
8. Early Music Performer
(Baroque Oboe)
9. Early Music Performer
(Baroque Bassoon)
10. Early Music Performer
(Cornett)
11. Early Music Performer
(Natural Trumpet)
12. Early Music Performer
(Natural Horn)
13. Early Music Performer
(Baroque Trombone)
14. Early Music Performer
(Lute)
Art Restorer
Theatre Script Editor
Stage Director
Actor/Actress
Sculptor
Landscape Designer
Expert in Television Production
Arts
Graphic Designer
Composer
Music Theorist
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4. okleveles régi-zene művész (viola da
gamba)
5. okleveles régi-zene művész (barokk
gordonka)
6. okleveles régi-zene művész (blockflöte)
7. okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)
8. okleveles régi-zene művész (barokk oboa)
9. okleveles régi-zene művész (barokk fagott)
10. okleveles régi-zene művész (cornetto)
11. okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)
12. okleveles régi-zene művész (natúrkürt)
13. okleveles régi-zene művész (barokk
harsona)
14. okleveles régi-zene művész (lant)

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7153

7154

4. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez
Magyar és külföldi intézmények közös képzéseinek jegyzéke

2.

Agrár

Agricultural Science

fenntartható takarmányozás

3.

Társadalomtudomány

Social Science

környezetpolitika és menedzsment

Társadalomtudomány
Társadalomtudomány
Társadalomtudomány

Social Science

közpolitika

Public Policy

okleveles nemzetközi közpolitikai szakember

Social Science

összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok

okleveles helyi fejlesztő

Social Science

szociális munka és szociális gazdaság

Comparative Local
Development Studies
Social Work and Social
Economics

F
Qualifications Obtainable
in Master Programme in
English
Sustainable Animal Nutrition
Agricultural Engineer
Expert in Environmental
Sciences Policy and
Management
Expert in International Public
Policy
Local Development Expert

okleveles szociális gazdaság szakember

Expert in Social Economics

1.

4.
5.
6.

A
B
Képzési terület Study Field in English

C
Szak

D
Programme in English

E
Szakképzettség

Sustainable Animal Nutrition
and Feeding
Environmental Sciences
Policy and Management

okleveles
fenntartható
takarmányozási
agrármérnök
okleveles környezetpolitika és menedzsment
szakember

G
EKKR és
MKKR
szint
7
7
7
7
7
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5. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok
jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott, e rendelettel megváltoztatott
elnevezésű alap- és mesterképzési szakok, illetve felsőoktatási szakképzések jegyzéke

1.

2.
3.

A
A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben a 283/2012. (X. 4.)
Korm. rendeletben, valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI
rendeletben szabályozott szakok, felsőoktatási szakképzések
mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés

4.
5.
6.
7.
8.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
felsőoktatási szakképzés
szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés
alkalmazott látványtervezés alapképzési szak
design- és művészetelmélet alapképzési szak
ének-zene alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

9.

had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

10.
11.
12.
13.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
alapképzési szak
politológia alapképzési szak
testnevelő-edző alapképzési szak
buddhizmus mesterképzési szak

14.
15.
16.
17.
18.

erkölcstan- és etikatanár
filmoperatőr művész mesterképzési szak
filmrendező művész mesterképzési szak
informatikus könyvtáros mesterképzési szak
interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak

19.

kognitív tanulmányok mesterképzési szak

20.

logisztikai menedzsment mesterképzési szak

B
E rendelettel megváltoztatott
elnevezésű szakok, felsőoktatási
szakképzések
mezőgazdasági felsőoktatási
szakképzés
orvosi diagnosztikai analitikus
felsőoktatási szakképzés
szőlész-borász felsőoktatási szakképzés
látványtervezés alapképzési szak
designkultúra alapképzési szak
zenekultúra alapképzési szak
vidékfejlesztési agrármérnöki
alapképzési szak
biztonságtechnikai mérnöki
alapképzési szak
orvosi diagnosztikai analitikus
alapképzési szak
politikatudományok alapképzési szak
edző alapképzési szak
buddhizmus tanulmányok
mesterképzési szak
etikatanár
filmoperatőr mesterképzési szak
filmrendező mesterképzési szak
könyvtártudomány mesterképzési szak
társadalmi befogadás tanulmányok
mesterképzési szak
számítógépes és kognitív
idegtudomány mesterképzési szak
ellátásilánc menedzsment
mesterképzési szak

7156

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 79. szám

6. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelethez
TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAKOK JEGYZÉKE
1. Közismereti tanárszakok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

A
műveltségi terület
magyar nyelv és irodalom
idegen nyelvek

matematika
ember és társadalom

ember és természet

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

földünk-környezetünk
informatika
művészetek

B
tanárszak
magyartanár1 (általános iskolai)
magyartanár1 (középiskolai)
magyar mint idegen nyelv tanára3
angol nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
angol nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
német nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
német nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára2
finn nyelv és kultúra tanára3
francia nyelv és kultúra tanára2
holland nyelv és kultúra tanára2
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára2
japán nyelv és kultúra tanára2
latin nyelv és kultúra tanára2
lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára2
kínai nyelv és kultúra tanára2
olasz nyelv és kultúra tanára2
orosz nyelv és kultúra tanára2
portugál nyelv és kultúra tanára2
román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára2
romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra
tanára)2
spanyol nyelv és kultúra tanára2
szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára2
szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára2
szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára2
újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára2
ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára2
matematikatanár1 (általános iskolai)
matematikatanár1 (középiskolai)
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (általános iskolai)
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (középiskolai)
filozófiatanár3
etikatanár2
hon- és népismerettanár2
könyvtárostanár2
közösségi művelődés tanár2
biológiatanár1 (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)
(általános iskolai)
biológiatanár1 (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)
(középiskolai)
kémiatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
kémiatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
természetismeret-környezettan tanár2(természettudományi gyakorlatok)
földrajztanár1 (általános iskolai)
földrajztanár1 (középiskolai)
informatikatanár1 (általános iskolai)
informatikatanár1 (középiskolai)
ének-zene tanár2
népzene- és népikultúra-tanár2
média-, mozgókép- és kommunikációtanár2
rajz- és vizuáliskultúra-tanár2
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55.
56.
57.
58.
59.
60.

testnevelés és sport
életvitel és gyakorlat

művészettörténet-tanár3
dráma- és színházismeret-tanár2
testnevelő tanár1 (általános iskolai)
testnevelő tanár1 (középiskolai)
gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár2
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár2

A közismereti tanárszakok párosítási feltételei
/ A tanárszakok egymással és a 2/ szakokkal is párosíthatók osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható a
szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó, tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló egyszakos képzésben.
2
/ A tanárszak csak az 1/ tanárszakokkal párosítható osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható a szakterülete
szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló egyszakos képzésben. Az ének-zene tanár, a népzene- és népikultúra-tanár, a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, a
média-, mozgókép- és kommunikációtanár, a dráma- és színházismeret-tanár szakok egymással is párosíthatók.
A gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak csak a testnevelő tanár szakkal párosítható.
3
/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben és felsőfokú --- főiskolai, egyetemi szintű vagy mesterfokozatú --végzettség és tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben
szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.
1

2. Szakmai tanárszakok

1.
2.

A
szakmai terület
műszaki

3.

közgazdasági

4.

agrár

5.
6.

gyógypedagógia
zeneművészet1

7.

B
tanárszak
mérnöktanár (szakirányok: gépészet-mechatronika, elektrotechnikaelektronika, informatika, bio-vegyipar, építő-építészet, könnyűipar,
faipar, nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás,
polgári és biztonságvédelem, műszaki-gazdasági)
közgazdásztanár (szakirányok: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel,
ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing,
vállalkozási ismeretek)
agrármérnöktanár (szakirányok: mezőgazdaság, mezőgazdasági gépész,
élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, földmérés, kertészet- és
parképítés)
gyógypedagógia-tanár
zenetanár (szakirányok: zongoratanár, orgonatanár, csembalótanár,
hárfatanár, gitártanár, lanttanár, harmonikatanár, cimbalomtanár,
hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár,
fuvolatanár, furulyatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár,
fagott-tanár, kürttanár, trombitatanár, harsonatanár, tubatanár,
ütőhangszertanár, magánénektanár, jazz-zongoratanár, jazzgitártanár,
jazzbasszusgitár-tanár, jazzbőgőtanár, jazzszaxofontanár,
jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár, jazzénektanár,
jazz-zeneszerzéstanár, zeneismeret-tanár, egyházzenetanár,
ének-zene tanár.)
zeneművésztanár (szakirányok: zongoraművésztanár, zongorakísérőkorrepetítor tanár, csembalóművész-tanár, orgonaművész-tanár,
hárfaművésztanár, gitárművésztanár, cimbalomművész-tanár,
harmonikaművész-tanár, hegedűművész-tanár, mélyhegedűművésztanár, gordonkaművész-tanár, gordonművésztanár, fuvolaművész-tanár,
oboaművész-tanár, klarinétművész-tanár, szaxofonművész-tanár,
fagottművésztanár, kürtművésztanár, trombitaművész-tanár,
harsonaművész-tanár, tubaművésztanár, ütőhangszerművész a tanár,
énekművésztanár, régizene csembalóművész-tanár, régizene
blockflöteművész-tanár, népi hegedűművész-tanár, népi brácsaművésztanár, népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművész-tanár, népi
furulyaművész-tanár, népi klarinét-/tárogatóművész-tanár, népi
dudaművésztanár, népi cimbalomművész-tanár, tamburaművész-tanár,
népi citera-koboz-tekerőművész-tanár, népi harmonikaművész-tanár,
népi énekművész-tanár, népzeneelmélet-tanár, egyházzeneművésztanár (egyházzene-kóruskarnagy, egyházzene-orgonaművész)
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8.

táncművészet

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ipar-, építő-, film- és
videoművészet, multimédia
képzőművészet
színház- és filmművészet
egészségügy
neveléstudomány

zeneszerzőtanár, muzikológus-tanár, zeneelmélet-tanár,
kóruskarnagyművész-tanár, ének-zene művésztanár)
tánctanár (szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc,
kortárstánc, színházi tánc, társastánc, tánctörténet és -elmélet)
táncművésztanár (szakirány: klasszikus balett, néptánc, moderntánc,
kortárstánc, színházi tánc, társastánc)
design- és vizuálisművészet-tanár
képzőművésztanár
színházművészeti tanár
filmművészeti tanár
egészségügyi tanár
pedagógiatanár2

A szakmai, művészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételei
/ Zenetanár szakon osztatlan kétszakos képzésben a zeneismeret-tanár szakirány az ének-zene tanár szakiránnyal
párosítható. Zeneművésztanár szakon kétszakos osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár az ének-zene
művésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakirányokkal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy a
kóruskarnagyművész-tanár szakirányokkal, az egyházzeneművész-tanár szakirány az ének-zene művésztanár
szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár szakirány a népi ének szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár és a népi ének
szakirányok a népzeneelmélet-tanár szakiránnyal, továbbá a népi hangszeres szakirányok egymással párosíthatók.
2
/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.
1

3. Hitéleti tanárszak

1.
2.

A
szakmai terület
hitoktatási terület

B
tanárszak
hittanár-nevelőtanár1

A hittanár-nevelőtanár szak párosítási feltételei
/ A hittanár-nevelőtanár szak párosítható közismereti tanárszakkal.’’

1
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A Kormány 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási
szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.) 2. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell)
„b) a Kertv. 6/F. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felelős személyre (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy)
vonatkozóan előírt foglalkoztatási, képesítési és gyakorlati követelmények meglétét igazoló iratokat,”
(2) Az Utevr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tevékenységért felelős személy feladatait – az egyéni vállalkozó saját vállalkozásának kivételével – gazdálkodó
szervezet nem láthatja el.”
(3) Az Utevr. 2. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozókról nyilvántartást vezet, amely a következő adatokat tartalmazza)
„d) a tevékenységért felelős személy nevét, az 5. § (1) bekezdése szerinti képesítését, a képesítést igazoló okirat,
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az utazási
szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt megszerzett utazásszervezői szakmai minősítő vizsga igazolása
esetében a vizsgabizonyítványának, valamint a nyelvvizsga-bizonyítványának vagy az azzal egyenértékű okirat
számát,”

2. §		
Az Utevr. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) A tevékenységért felelős személynek:
a) turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel,
b) utazásügyintéző szakképesítéssel,
c) utazásszervező menedzser szakképesítéssel,
d) idegenforgalmi menedzser szakképesítéssel,
e) idegenforgalmi technikus szakképesítéssel,
f ) idegenforgalmi ügyintéző szakképesítéssel,
g) idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítéssel,
h) felsőfokú idegenforgalmi szakvizsgával,
i) turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzésben turizmus szakirányon szerzett felsőfokú közgazdász-asszisztens
szakképzettséggel,
j) felsőfokú végzettséggel,
k) turizmus-vendéglátás alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
l) idegenforgalmi és szálloda főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász szakképzettséggel,
m) idegenforgalmi-szállodai közgazdász főiskolai szintű alapképzési szakon szerzett közgazdász és idegenforgalmi
szálloda szakos tanár szakképzettséggel,
n) turizmus menedzsment mesterképzési szakon szerzett okleveles közgazdász szakképzettséggel,
o) turizmus (idegenforgalmi) szakon egyetemi szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel vagy
idegenforgalmi és szállodaipari szakon főiskolai szakosító továbbképzésben szerzett szakképzettséggel,
p) idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett főiskolai szakközgazdász vagy
idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakképzettséggel,
q) turizmus szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy
r) turizmus-szálloda vállalkozási szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettséggel
kell rendelkeznie.
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(2) A tevékenységért felelős személynek legalább egy idegen nyelvből C1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával
vagy azzal egyenértékű okirattal és
a) az (1) bekezdés a)–i) pontjaiban meghatározott képesítés esetén
aa) legalább hét év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
ab) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább hét év
utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal,
b) az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott végzettség esetén
ba) legalább öt év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
bb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább öt év
utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
c) az (1) bekezdés k)–r) pontjaiban meghatározott szakképzettség esetén
ca) legalább három év utazásszervezői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal, vagy
cb) kizárólag utazásközvetítői tevékenységet folytató utazásközvetítő szolgáltató esetében legalább három év
utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján
utazásszervezői vagy utazásközvetítői feladatok ellátásával eltöltött szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai gyakorlat időtartamának igazolására
a) közhiteles nyilvántartásból származó igazolás,
b) más közokirat, vagy
c) a foglalkoztatási jogviszonyt, valamint annak időtartamát és a munkakört vagy az ellátott feladatokat
egyértelműen meghatározó iratok együttese
vehető figyelembe.
(4) A tevékenységért felelős személy kizárólag egy utazási vállalkozónál láthatja el a tevékenységért felelős
tisztséget.
(5) Az utazási vállalkozó köteles a tevékenységért felelős személyt oly módon foglalkoztatni, hogy hetente legalább
húsz órában a munkakörébe tartozó vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján meghatározott,
az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatot lásson el.
(6) A tevékenységért felelős személy köteles a Hivatal e rendelet szerinti ellenőrzési és más hatósági eljárásaival
összefüggésben az utazási vállalkozó vezető tisztségviselőjének akadályoztatása, vagy elérhetetlensége esetén
az utazási vállalkozó utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységével összefüggő naprakész adatokról
a Hivatalt teljes körűen tájékoztatni.
(7) A Hivatal törli a hatósági nyilvántartásból azt a tevékenységért felelős személyt, aki
a) a (4) bekezdés szerinti feltételt megsérti, vagy
b) a (6) bekezdéssel összefüggő kötelezettségét nem teljesíti.
(8) Az a tevékenységért felelős személy, akit a Hivatal a (7) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okok
valamelyike miatt jogerősen törölt a hatósági nyilvántartásból, öt évig nem láthatja el utazási vállalkozásnál
a tevékenységért felelős tisztséget.”
3. §

(1) Az Utevr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A turizmusért felelős miniszter a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában
és honlapján rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilvántartásból törölt, illetve azoknak az utazási
vállalkozóknak a jegyzékét, akik az utazásszervezői tevékenységet utazásközvetítői tevékenységre vagy
az utazásközvetítői tevékenységet utazásszervezői tevékenységre módosították.”
(2) Az Utevr. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § (1) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 5. § (1)–(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem
vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában
szerepel.
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(2) A Módr. hatálybalépésekor a Hivatal nyilvántartásában szereplő utazási vállalkozóknak az 5. § (4) és (5) bekezdése
szerinti feltételek teljesítéséről szóló bejelentést az 5. § (5) bekezdése szerinti – szükség esetén módosított –
foglalkoztatási jogviszony fennállását igazoló dokumentum megküldésével 2015. december 31-ig kell teljesítenie.”
(3) Az Utevr. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–b) pontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) utazásszervező: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 25. pontjában
meghatározott utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozás,
b) utazásközvetítő: a Kertv. 2. § 26. pontjában meghatározott utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozás,”

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2015. szeptember 2-án lép hatályba.
6. §

(1) Az 1–3. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 4. § a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Téry Ödön Nemzeti Turistaházfejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban
együtt: beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
A beruházásokkal összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7162

3. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 79. szám

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése
szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.

4. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként az 1. mellékletben meghatározott egyes beruházások tekintetében az 1. mellékletben
foglalt táblázat B oszlopa szerinti ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető
kormánymegbízottat jelöli ki.
5. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, lebonyolítója, és építési
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
(2) Az (1) bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően – az építésügyi
szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve
tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez
A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházások

1.

A

B

Beruházás

Beruházás azonosító adatai

2.

Rodostó turistaház felújítása

Badacsonytördemic, 044/40 helyrajzi számú ingatlan

3.

Gaja-völgyi turistaházak felújítása

Balinka, 702, 706/3, 707, 708, 709, 710 és 711
helyrajzi számú ingatlanok

4.

Hidegkúti kulcsosház felújítása

Gyöngyöspata, 0371 és 0372 helyrajzi számú
ingatlanok

5.

Lajos-forrási menedékház felújítása

Szentendre, 0603/1 helyrajzi számú ingatlan

6.

Galyatetői síház felújítása

Mátraszentimre, 1113/9 helyrajzi számú ingatlan
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2. melléklet a 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez
A beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
termőföld mennyiségi védelmére irányuló hatósági engedélyezési eljárás,
erdővédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, működéséhez és üzembe helyezéséhez
közvetlenül szükségesek,
az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) és h) pontjában,
a 39. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 3. §-a
a következő 45. ponttal egészül ki:
(E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)
„45. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara munkavállalója,
aki az agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben technikai
közreműködőként jár el;”
(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MVH a Tv. 38. § (6a) bekezdése szerinti igazolási kérelmet a Tv. 38. § (7) bekezdésére és 56. § (2) bekezdés
a) pontjára figyelemmel elutasítja, amennyiben a jogosultsági keret az igazolási kérelem benyújtásának időpontját
megelőzően kimerült, és ezért annak terhére kifizetés nem teljesíthető.”
(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „Kérelem benyújtásának általános feltételei” című alcíme a következő 6/A. §-sal
egészül ki:
„6/A. § Amennyiben a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani és ennek során az ügyfél helyett kamarai
meghatalmazott jár el, a kamarai meghatalmazott eljárására, – amennyiben erre a külön jogszabály szerint
lehetőség van – az elektronikus kapcsolattartásra, meghatalmazására, annak benyújtására, a meghatalmazás
megszűnésére és megszüntetésére az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – egy
kifizetési kérelmet nyújthat be.”
(5) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően az ügyfél utolsó kifizetési kérelmét a megelőző kifizetési kérelme
benyújtásától számított három hónapon belül is benyújthatja.”
(6) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 36/L. §-sal egészül ki:
„36/L. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
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a) megállapított
aa) 8. § (2) bekezdését és 16/B. § (2a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévő ügyekben
ab) 3. § 45. pontját, 6. § (2) bekezdését és 6/A. §-át a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban
is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.
(2) Amennyiben az ügyfél az első kifizetési kérelmet elmulasztotta az e rendeletben vagy a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban írt határidőben benyújtani, és így az elutasításra került, vagy a benyújtással
összefüggő szabályok megsértése miatt valamely jogkövetkezményt alkalmaztak vele szemben, és a közigazgatási
döntést jogorvoslati kérelemmel támadta meg, mely alapján a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor
a jogorvoslati eljárás még folyamatban van, valamint az ügyfélre irányadó megvalósítási határidő a jogorvoslati
eljárás alatt vagy legkésőbb 2015. május 31. napjáig telne le, úgy – az egyes támogatási jogcím tekintetében
irányadó miniszteri rendelet ettől eltérő rendelkezése hiányában – az ügyfél 2015. augusztus 31. napjáig köteles
a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.”
2. §		
A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdésében az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek” szövegrész helyébe az „államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
a)
24. § (1) bekezdése,
b)
25/A. § (4) bekezdése,
c)
a 33. § (4) bekezdésében az „és a 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos időtartam, valamint a 24. §
(2) bekezdés szerinti határidő” szövegrész,
d)
33. § (7) bekezdése,
e)
35. § (9) bekezdése.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
4. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban:
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki:
„11/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
5. §		
A 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „május 15-éig a lakhelye” szövegrész helyébe a „május
15-éig, 2015. évben az egységes kérelem benyújtásának határidejéig a lakhelye” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „földművelésügyi igazgatósága” szövegrész.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
7. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet]
a következő 22. §-sal egészül ki:
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„22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9/C. §-t a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
8. §		
A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9/C. §-ában a „2015. március 31. napjáig köteles megvalósítani, valamint az utolsó
kifizetési kérelmet 2015. május 31. napjáig köteles benyújtani” szövegrész helyébe a „2015. június 30. napjáig
köteles megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet 2015. július 31. napjáig köteles benyújtani azzal, hogy
a kapcsolódó jogerős engedélyre a Vhr. 30/B. §-a alkalmazandó” szöveg lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
módosítása
9. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 71/2007. (VII. 27.)
FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
10. §		
A 71/2007. (VII.27.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az egységes kérelem
benyújtásának határidejéig” szöveg lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása
11. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
12. §		
A 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 8. § (3) bekezdésében a „május 15-ig megvalósul” szövegrész helyébe
az „az egységes kérelem benyújtásának határidejéig megvalósul” szöveg lép.

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi
vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása
13. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] 9. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 5/A. § szerinti támogatási ügyben az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell benyújtani.”
(2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 12/F. §-sal egészül ki:
„12/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
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7. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása
14. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 137/2008. (X. 18.)
FVM rendelet] 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem
nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az MVH a kifizetési eljárást
ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően
a (2) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”
(2) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/D. §-sal egészül ki:
„10/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (4) bekezdését és 8/A. §
(4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. §		
A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 8/A. § (4) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe
a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása
16. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és
II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme
a következő 10/I. §-sal egészül ki:
„10/I. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”
17. §		
Hatályát veszti a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdésében az „a felnőttképzési szerződés megkötésének
dátumától számított 24 hónapon belül, de” szövegrész.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring
adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
módosítása
18. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet]
2. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. kamarai meghatalmazott: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara munkavállalója,
aki az agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben technikai
közreműködőként jár el;”
(2) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet a következő 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítése során az ügyfél helyett
kamarai meghatalmazott jár el, a kamarai meghatalmazásra, annak benyújtására, megszűnésére, megszüntetésére,
valamint a kamarai meghatalmazott eljárására, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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(3) A 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 2. § 6. és 8. pontját, valamint 3/C. §-át
a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
19. §		
Hatályát veszti a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 2. § 6. pontjában az „a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara falugazdász munkatársa, vagy” szövegrész.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági
földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet módosítása
20. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken
történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 14/B. §-sal
egészül ki:
„14/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 6. § (1) bekezdését, 10. §
(1) bekezdését és 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”
21. §		
A 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében és az 1. mellékletben foglalt táblázat B:7 mezőjében a „második év május 15-éig”
szövegrész helyébe a „második évben, az egységes kérelem benyújtásának határidejéig” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak benyújtására meghatározott
határidőben” szöveg
lép.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet módosítása
22. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 83. §-sal egészül ki:
„83. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 42. § (3) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
23. §		
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 42. § (3) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak
benyújtására meghatározott határidőben” szöveg lép.

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság
és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosítása
24. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/D. §-sal egészül ki:

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 79. szám

7169

„13/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 5. § (12) bekezdését és 11. §
(1a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
25. §		
A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet
a)
5. § (12) bekezdésében az „április 30.” szövegrész helyébe a „július 31.” szöveg,
b)
a 11. § (1a) bekezdésében a „valamint április 1. és 30.” szövegrész helyébe az „április 1. és 30., valamint július 1.
és 31.” szöveg
lép.

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet módosítása
26. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet] 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül,
hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz tartozó vállalt kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési
szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget
intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.”
(2) A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 12/E. §-sal egészül ki:
„12/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 11. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 7. § (7) bekezdés e) pontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

27. §		
Hatályát veszti a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 7. § (7) bekezdés e) pontja.

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása
28. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.)
FVM rendelet] „Záró rendelkezések” alcíme a következő 27/E. §-sal egészül ki:
„27/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (2), (4) és (5) bekezdését a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
29. §		
A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet
a)
9. § (4) bekezdésében a „benyújtási évének június 9-i állapota alapján” szövegrész helyébe az „az adott évi
kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján” szöveg,
b)
9. § (5) bekezdésében a „kormányhivatal erdészeti hatóságához” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz”
szöveg
lép.
30. §		
Hatályát veszti a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „ , május 15-ig” szövegrész.
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15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet módosítása
31. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet]
a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 9. § (3) és (5) bekezdését a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
32. §		
A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet
a)
9. § (3) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész helyébe az „az annak benyújtására meghatározott
határidőben” szöveg,
b)
9. § (5) bekezdésében a „benyújtási évének június 9-ei állapota” szövegrész helyébe az „az adott évi
kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapota” szöveg
lép.

16. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása
33. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 160/2009. (XI. 19.)
FVM rendelet] 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem
nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még
nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig
felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (3) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiánya esetén
a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”
(2) A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (5) és 8/A. § (4) bekezdését a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

34. §		
A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 8/A. § (4) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe
a „követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.

17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása
35. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet [a továbbiakban: 44/2011. (V. 26.)
VM rendelet] 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem
nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még
nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig
felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (3) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiánya esetén
a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”
(2) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet a következő 17/D. §-sal egészül ki:
„17/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 15. § (4) és (5) bekezdését
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a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban valamint jogorvoslati
eljárásokban is alkalmazni kell.”
36. §		
A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 15. § (4) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően
– az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.

18. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
módosítása
37. §

(1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye
szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.)
VM rendelet] 10. § (6) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(Kifizetési kérelmeket
2015-ben)
„bd) szeptember 15. és szeptember 30.”
(között lehet benyújtani.)
(2) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 12. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § Amennyiben az ügyfél a 20. §-ban meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem
nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem
emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. október 31-ig felfüggeszti.
2015. október 31. napját követően a 20. §-ban meghatározott bármely okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem
elutasításra kerül.”
(3) Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet a 27. alcímet megelőzően a következő 41/C. §-sal egészül ki:
„41/C. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 10. § (6) bekezdés b) pont bd) alpontját, 10. § (7) bekezdését, 18. § (1) bekezdését, 20/A. §-át
a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 13. § (3a) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

38. §		
Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
a)
10. § (7) bekezdésében a „július 31-ét” szövegrész helyébe a „szeptember 30-át” szöveg,
b)
18. § (1) bekezdésében a „július 31-ig” szövegrész helyébe a „szeptember 30. napjáig” szöveg
lép.
39. §		
Hatályát veszti az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 13. § (3a) bekezdése.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények
korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes
feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása
40. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez,
létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.)
VM rendelet [a továbbiakban: 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
41. §		
Hatályát veszti az 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésében a „május 15-ig” szövegrész.
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20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása
42. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
[a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet] 10. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E jogcím keretében a LEADER közösségi célú fejlesztés esetében)
„d) a támogatható működési kiadások vonatkozásában a Vhr. 20. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.”
(2) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a jogcímrendeletben és a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok ellenőrzése során kiderül,
hogy az ügyfél az értékelési szemponthoz tartozó vállalt kötelezettséget nem teljesítette, akkor az adott értékelési
szempont vonatkozásában szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget
intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén köteles visszafizetni.”
(3) A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet a következő 25/F. §-sal egészül ki:
„25/F. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 10. § (7) bekezdés d) pontját, 22. §
(2) bekezdését és 24. § (2) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”

43. §		
A 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 22. § (2) bekezdésében a „Vhr. 16/B. § (2) bekezdésével” szövegrész helyébe
a „Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével” szöveg lép.

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet módosítása
44. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet] a következő 15. §-sal
egészül ki:
„15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (7) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 3. § (6) bekezdését és 9. § (12) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
45. §		
A 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet
a)
3. § (7) bekezdés a) pontjában a „közlésétől” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedésétől” szöveg,
b)
3. § (7) bekezdés b) pontjában az „aki 2015. március 31. napját megelőző két éven belül veszi kézhez
a támogatási határozatot” szövegrész helyébe az „akinek a támogatási határozata 2013. március 31. napját
megelőzően emelkedett jogerőre” szöveg
lép.
46. §		
Hatályát veszti a 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet
a)
3. § (6) bekezdése és
b)
9. § (12) bekezdése.
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22. A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM
rendelet módosítása
47. §

(1) A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet [a továbbiakban:
30/2012. (III. 24.) VM rendelet] 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS önálló
feladatellátás útján alapkövetelményként az alábbiakat teljesíti]
„a) az illetékességi területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 összes
alapterületű önálló, szélessávú internetes kapcsolattal ellátott központi irodát üzemeltet, amely legalább heti egy
munkanapon 10 órában, a többi munkanapon legalább 4 órában a LEADER HACS honlapján meghirdetett nyitva
tartási időben az ügyfelek rendelkezésére áll;”
(2) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Az ügyfél a 2015 októberében benyújtott kifizetési kérelmében – az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakon
felül – elszámolhatja a 2015 októberében felmerült személyi és dologi kiadásokat is.”
(3) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val
kötött feladat átruházásról szóló szerződésben meghatározott feladatait ellátta, vagy, amelynek átruházott
feladatellátásról szóló szerződése közös megegyezéssel szűnt meg, és munkatervi feladatait ellátta.”
(4) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló
egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított
a) 11. § (6) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben,
b) 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kifizetési időszak egésze
tekintetében
is alkalmazni kell.”
(5) A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

48. §		
A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet
a)
5. § (4) bekezdésében az „500 000 Ft” szövegrész helyébe a „100 000 Ft” szöveg,
b)
5. melléklet címében az „500 000 Ft/db” szövegrész helyébe a „100 000 Ft/db” szöveg
lép.
49. §		
Hatályát veszti a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja.

23. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet módosítása
50. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.)
VM rendelet [a továbbiakban: 47/2012. (V. 11.) VM rendelet] 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően az ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első
kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó kifizetési kérelmet ide nem értve – korábbi kérelme elbírálása
után, vagy legalább háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló
időszakon belül.”
(2) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az utolsó kifizetési kérelmet az ügyfél legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújthatja be.”
(3) A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet a következő 15/D. §-sal egészül ki:
„15/D. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
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rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 4. § (5) bekezdését, 12. § (1) és
(3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
51. §		
A 47/2012. (V. 11.) VM rendelet 4. § (5) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg lép.

24. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez
a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet
módosítása
52. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2012. (V. 22.)
VM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően az ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első
kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó kifizetési kérelmet ide nem értve – korábbi kérelme elbírálása
után, vagy legalább háromhavonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló
időszakon belül.”
(2) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell
az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”
(3) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 9. § (1) és (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

53. §		
Hatályát veszti a 49/2012. (V. 22.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése.

25. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása
54. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.)
VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31. napjáig kell
az ügyfélnek benyújtani.”
(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben az ügyfél a (2) bekezdésben meghatározott valamely okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem
nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még
nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást ennek benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig
felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (2) bekezdésben meghatározott bármely okirat hiány esetén
a kifizetési kérelem elutasításra kerül.”
(3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 19/B. §-sal egészül ki:
„19/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 14. § (3), (5) és (7) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 9. § (14) bekezdését és 14. § (6) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
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55. §		
Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. § (3) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően
– az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg lép.
56. §		
Hatályát veszti az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
a)
9. § (14) bekezdése,
b)
14. § (6) bekezdése.

26. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez
2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet
módosítása
57. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 61/2012. (VI. 29.)
VM rendelet] „9. Záró rendelkezések” alcíme a következő 11/E. §-sal egészül ki:
„11/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (6) bekezdését, 9. § (3) bekezdését és 10. § (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
58. §		
A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet
a)
3. § (6) bekezdésében a „május 31. napjáig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg,
b)
9. § (3) bekezdésében a „május 31-ig” szövegrész helyébe a „július 31-ig” szöveg,
c)
10. § (4) bekezdésében az „az ügyfél” szövegrész helyébe az „a termelői csoport” szöveg
lép.
59. §		
Hatályát veszti a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet
a)
1. § (4) bekezdésében az „és a 24. § (2) bekezdése” szövegrész,
b)
9. § (2) bekezdése,
c)
10. § (8) és (9) bekezdése.

27. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik
országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosítása
60. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli
területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet] a következő 21. §-sal
egészül ki:
„21. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 8. § (5) bekezdést és 11. § (1) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben sem kell alkalmazni.”
61. §		
A 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet
a)
8. § (5) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
b)
11. § (1) bekezdésében a „benyújtani” szövegrész helyébe a „benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében
megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban” szöveg
lép.
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62. §		
Hatályát veszti a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet
a)
4. § (1) bekezdés a) pontjában a „továbbá ennek igazolását a közzétételtől számított 8 napon belül,”
szövegrész,
b)
11. § (2) bekezdésében az „és 24. § (1) bekezdése” szövegrész.

28. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
102/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása
63. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
[a továbbiakban: 102/2012. (X. 1.) VM rendelet] 1. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„24. országos védelem alatt álló építmény: a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint meghatározott
kulturális örökség;”
(2) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. június 30.
napjáig kell benyújtania.”
(3) A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/E. §-sal egészül ki:
„10/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 1. § 24. pontját, 4. § (12) bekezdését, 8. § (1) és (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (13) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

64. §		
A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet
a)
4. § (12) bekezdésében a „május 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési
kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg
lép.
65. §		
Hatályát veszti a 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (13) bekezdése.

29. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2012. (X. 1.) VM rendelet módosítása
66. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok
közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet
[a továbbiakban: 103/2012. (X. 1.) VM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. június 30.
napjáig kell benyújtania.”
(2) A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 9. alcíme a következő 10/E. §-sal egészül ki:
„10/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 4. § (12) bekezdést, 8. § (1) és (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 4. § (13) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
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67. §		
A 103/2012. (X. 1.) VM rendelet
a)
4. § (12) bekezdésében a „május 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési
kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg
lép.
68. §		
Hatályát veszti a 103/2012. (X. 1.) VM rendelet 4. § (13) bekezdése.

30. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet
módosítása
69. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban:
129/2012. (XII. 17.) VM rendelet] 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Vhr. 17. § (2) bekezdésétől eltérően ugyanazon támogatási határozathoz kapcsolódóan az ügyfél az első
kifizetési kérelem benyújtását követően – az utolsó kifizetési kérelmet kivéve – háromhavonta nyújthat be kifizetési
kérelmet.
(4) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyfélnek az utolsó kifizetési kérelmet 2015. augusztus 31.
napjáig kell benyújtania.”
(2) A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 2. § (7) bekezdést, valamint 10. § (3) és (4) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 2. § (10) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

70. §		
A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (7) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg lép.
71. §		
Hatályát veszti a 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (10) bekezdése.

31. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet
módosítása
72. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a továbbiakban: 11/2013. (III. 5.)
VM rendelet] 6. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A koordináló szervezet a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó kiadásokat nem számolhatja
el teljes mértékben az utolsó együttműködő partner utolsó kifizetési kérelmének benyújtását megelőzően.
Amennyiben a koordináló szervezet projektmenedzsment elszámolást érintő kifizetési kérelme nem felel meg
ezen feltételnek, úgy a kérelem alapján indult eljárás felfüggesztésre kerül az utolsó együttműködő partner végső
elszámolását tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásáig.”
(2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül kell benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében megjelölt időszakban a Vhr. 16/B. § (2) és
(2a) bekezdésével összhangban. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában
kell csatolni a kérelemhez.”
(3) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.)
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MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben, 4. § (1) bekezdését, 6. § (13) bekezdését és 11. §
(1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati
eljárásokban is alkalmazni kell.”
73. §		
A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 8. § (5) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg lép.
74. §		
Hatályát veszti a 11/2013. (III. 5.) VM rendelet
a)
4. § (1) bekezdés a) pontjában a „továbbá ennek igazolását a közzétételtől számított 8 napon belül”
szövegrész,
b)
11. § (2) bekezdése,
c)
11. § (3) bekezdésében az „és 24. § (1) bekezdése” szövegrész.

32. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása
75. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
[a továbbiakban: 35/2011. (V. 22.) VM rendelet] a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (7) bekezdését és 17. § (1) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 17. § (4) bekezdését és 19. § (3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
76. §		
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
a)
3. § (7) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
b)
17. § (1) bekezdésében a „benyújtani” szövegrész helyébe a „benyújtani a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében
megjelölt időszakban, a Vhr. 16/B. § (2) és (2a) bekezdésével összhangban” szöveg
lép.
77. §		
Hatályát veszti a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet
a)
17. § (4) bekezdése,
b)
19. § (3) bekezdése.

33. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
62/2013. (VII. 24.) VM rendelet módosítása
78. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet [a továbbiakban:
62/2013. (VII. 24.) VM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezéseket 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell
alkalmazni.”
79. §		
Hatályát veszti a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében a „24. §-ában,” szövegrész,
b)
4. § (1) és (2) bekezdése,
c)
9. § (3) bekezdése,
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11. § (1) bekezdésében a „vagy a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt nem teljesíti,” szövegrész,
11. § (2) bekezdése.

34. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények
megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet
módosítása
80. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.)
VM rendelet] „13. Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/B. §-sal egészül ki:
„13/B. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdését és 10. §
(3) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
81. §		
A 66/2013. (VII. 29.) FVM rendelet
a)
8. § (6) bekezdésében az „a kérelem benyújtása szerinti év június 9-i állapota szerint” szövegrész helyébe
az „az adott évi kérelembenyújtási időszak – jogvesztő hatállyal bíró – utolsó napja szerinti állapot alapján”
szöveg,
b)
10. § (3) bekezdésében az „A helyszíni ellenőrzés során” szövegrész helyébe az „Az adminisztratív és helyszíni
ellenőrzés során” szöveg
lép.

35. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi
tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása
82. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató
programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.)
VM rendelet [a továbbiakban: 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 5. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Amennyiben a (2) bekezdés c) pont ce)–ch) alpontjai szerinti, a résztvevők jogosultságát igazoló adatokat
a jelenléti ív vagy bármely más egyéb dokumentum nem tartalmazza, az ügyfél utólagosan igazolhatja, hogy
a bemutató üzemi program során a résztvevők jogosultsága ellenőrzésre került.
(13) Amennyiben a Bemutató Üzem a projektterv NAKVI általi jóváhagyását követően módosít a 3. § (5) bekezdés
c) pontja szerint alkalmazott szaktanácsadó személyén, e tanácsadó bemutató tárgya szerinti szakterületre
vonatkozó jogosultságát az MVH a NAKVI közreműködésével ellenőrzi.”
(2) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a Bemutató Üzem a 3. § (5) bekezdés c) pontja szerinti feltételt nem teljesíti, az adott tétel vonatkozásában
nem jogosult támogatásra.”
(3) A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 5. § (12) és (13) bekezdését, 9. § (3) bekezdés e) pontját, 10. § (5) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”

83. §		
A 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 9. § (3) bekezdés e) pontjában az „az ügyfél meghatalmazottja” szövegrész helyébe
az „a meghatalmazott” szöveg lép.
84. §		
Hatályát veszti a 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjában a „nem” szövegrész.
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36. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása
85. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.)
VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani, és kifizetési
kérelem is e határidőig nyújtható be.”
(2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az utolsó kifizetési kérelmet valamennyi célterület esetén legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.”
(3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 3. § (2) bekezdést, 14. § (5) bekezdést, 16. § (2) és (4) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 1. § (5) bekezdést, 14. § (3)–(4) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

86. §		
A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
a)
16. § (2) bekezdésében a „vagy a 14. § (3) bekezdés b) pontjában, vagy gépjárműbeszerzés esetén a 14. §
(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „vagy a 14. § (5) bekezdésében” szöveg,
b)
16. § (4) bekezdésében a „14. § (3) bekezdés a) pontjában vagy gépjárműbeszerzés esetén a 14. §
(4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „14. § (5) bekezdésében” szöveg
lép.
87. §		
Hatályát veszti a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
a)
1. § (5) bekezdése,
b)
14. § (3)–(4) bekezdése.

37. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása
88. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.)
VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) Amennyiben az ügyfél a 4. § (4) bekezdés b) pontja alapján igényelt támogatást, úgy az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
33. §-a szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételét legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig igazolni
kell.”
(2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az ügyfélnek legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig kell
az utolsó kifizetési kérelmet benyújtania.”
(3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]
a) megállapított 9. § (1) bekezdést, 10. § (3) bekezdést, 15. § (2) és (6) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban és jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett rendelkezéseit a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell alkalmazni.”
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89. §		
A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet
a)
10. § (3) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
b)
15. § (2) bekezdésében a „követően három havonta” szövegrész helyébe a „követően – az utolsó kifizetési
kérelmet kivéve – háromhavonta” szöveg
lép.
90. §		
Hatályát veszti a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet
a)
5. § (8) bekezdésében a „24. §-ában,” szövegrész,
b)
10. § (4) bekezdése,
c)
16. § (3) és (4) bekezdése.

38. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai
berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása
91. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések
korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.)
VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] a következő 15/E. §-sal egészül ki:
„15/E. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban sem kell
alkalmazni.”
92. §		
A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
a)
4. § (4) bekezdésében a „május” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
b)
a 11. § (6a) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe az „augusztus 31-éig” szöveg,
c)
a 13. § (4) bekezdésében a „június” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg
lép.
93. §		
Hatályát veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet
a)
1. § (2) bekezdésében a „24. §-ában,” szövegrész,
b)
11. § (3)–(6) bekezdése,
c)
11. § (12) bekezdése,
d)
13. § (1) bekezdésében a „vagy a 11. § (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget,” szövegész,
e)
13. § (2) bekezdése,
f)
13. § (10) bekezdésében a „11. § (4) bekezdésében foglalt határidőig, illetve a 11. § (4) bekezdésében foglaltak
teljesítése esetén a” szövegrész.

39. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi
igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet
módosítása
94. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet [a továbbiakban: 17/2015. (III. 30.)
MvM rendelet] a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az egységes kérelem késedelmes benyújtására, valamint az egységes kérelem módosítására az egységes
kérelemről szóló FM rendelet szabályait a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kell alkalmazni.
(2) A 2. § (1) bekezdés 3., 4., 5., 10. és 11. pontja szerinti jogcímek esetében az egységes kérelemről szóló FM rendelet
késedelmes benyújtásra vonatkozó 15. § (2) bekezdésének, valamint az egységes kérelem módosítására vonatkozó
17. § (2) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
(2) A 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
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rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 4. § b) pontot és a 4/A. §-t a 28/2015.
(VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is
alkalmazni kell.”
95. §		
A 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet 4. § b) pontjában az „elektronikus úton is fel kell töltenie az egységes kérelem
felületen, valamint” szövegrész helyébe az „elektronikus úton fel kell töltenie az egységes kérelem felületen vagy”
szöveg lép.
96. §		
Hatályát veszti a 17/2015. (III. 30.) MvM rendelet 7. § a) és c) pontja.

40. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
módosítása
97. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet [a továbbiakban:
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet] a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 3. mellékletet a 28/2015. (VI. 9.)
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
98. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015.
évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. mellékletében
foglalt táblázat C:13 mezőjében a „240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete vagy” szövegrész helyébe
a „240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 2015. április 23. napján hatályos melléklete szerinti, a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. vagy
3. mellékletében felsorolt, vagy” szöveg lép.

41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez
a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet
módosítása
99. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet [a továbbiakban: 26/2015. (V. 6.)
MvM rendelet] 1. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. fiatal mezőgazdasági termelő:
a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 30. pontjától
eltérően az a természetes személy, aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához
a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet, vagy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető
támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján támogatási határozattal rendelkezik
és a kötelezően vállalt működtetési időszak a támogatási kérelem beadásakor még fennáll, vagy kizárólag
forráshiányon alapuló elutasító határozattal rendelkezik,
b) akinek e minőségét a Vhr. 28/A. § alapján az irányító hatóság (a továbbiakban: IH) határozattal megállapította,
vagy
c) aki
ca) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be,
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(2)

(3)

(4)

(5)

cb) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában,
valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti végzettséggel rendelkezik,
cc) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be – figyelemmel a Vhr. 28/A. §-ában
meghatározottakra és 6. számú mellékletére – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
részére, és
cd) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság
vezetőjeként gazdálkodik,”
A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az a benyújtáskor nem állt az ügyfél rendelkezésére, a kormányhivatali igazolást az illetékes kormányhivatal
legkésőbb 2015. június 15. napjáig közvetlenül küldi meg az MVH-nak.”
A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás)
„b) 45%-a, de legfeljebb az elszámolt költségek 40%-a, amennyiben az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos
helyzetű településen van,”
A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM
rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés 1. pontját, 5. §
(6a) bekezdést, 7. § (2) bekezdés b) pontját, 2. mellékletet, és 7. mellékletet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
A 26/2015. (III. 24.) MvM rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

100. § (1) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe az „MVH” szöveg lép.
(2) A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében a „FRU02;” szövegrész helyébe
a „FRU02; VEG45” szöveg lép.
101. §		
Hatályát veszti a 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 81. sorában a „közül támrendszer és
jégvédő háló; gombatermesztéshez szükséges gépek” szövegrész.

42. Záró rendelkezés
102. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lázár János s. k.,

		
		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelethez
A 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 1. melléklet táblázata a következő 176. sorral egészül ki:
176.

63.21.22

közút üzemeltetése

52.21.22

közút üzemeltetése

2. melléklet a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelethez
A 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 7. melléklet táblázata a következő 87–88. sorral egészül ki:
87. 2141

Tárcsás boronák

88. 2151

Szántóföldi kultivátorok

7184

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 79. szám

A földművelésügyi miniszter 31/2015. (VI. 9.) FM rendelete
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás
szabályairól
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás;
2.
beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontjában foglaltak szerinti
ráfordítások összessége;
3.
beruházás megkezdése: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos
kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU
bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) 2. cikk (25) bekezdése
szerinti tevékenység;
4.
fiatal mezőgazdasági termelő: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (34) bekezdése szerinti
termelő;
5.
kedvezményezett: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro, kis- és
középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági feldolgozó, illetve mezőgazdasági
forgalmazó;
6.
kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.;
7.
mezőgazdasági termék: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (4) bekezdése szerinti termék;
8.
elsődleges mezőgazdasági termelés: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (5) bekezdése
szerinti tevékenység;
9.
mezőgazdasági termék feldolgozása: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (6) bekezdése
szerinti tevékenység;
10.
mezőgazdasági termék forgalmazása: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (7) bekezdése
szerinti tevékenység;
11.
mezőgazdasági üzem: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (8) bekezdése szerinti egység;
12.
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;
13.
nem termelő beruházás: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (32) bekezdése szerinti
beruházás;
14.
pénzügyi intézmény: olyan intézmény, amely a kezességvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevétele
érdekében csatlakozási, együttműködési vagy partneri keretszerződés alapján kapcsolatban áll
a kezességvállaló intézménnyel;
15.
támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa,
százalékos formában kifejezve;
16.
támogatástartalom: a kedvezményezett számára a kezességvállaló intézmény által nyújtott kezességnek
az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított értéke;
17.
természeti katasztrófa: a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 2. cikk (9) bekezdése szerinti természeti
esemény;
18.
természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség: a mezőgazdasági csoportmentességi
rendelet 2. cikk (16) bekezdése szerinti természeti esemény.
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2. Általános rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alapján a kedvezményezett a kezességvállaló intézmény által, a mezőgazdasági csoportmentességi
rendelet 5. cikk (2) bekezdés c) pontjának megfelelően kalkulált piaci díjnál kedvezőbb díjon nyújtott
kezességvállalást (a továbbiakban: kedvezményes díjú kezességvállalás) vehet igénybe olyan hitelhez, amely
a)
elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházást, illetve
b)
mezőgazdasági termékek feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházást valósít meg.
(2) A kedvezményes díjú kezességvállalás a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 14. és 17. cikke szerinti állami
támogatásnak minősül.

3. §

(1) A kedvezményes díjú kezességvállalás igénybevételére az a kedvezményezett jogosult,
a)
amely a kedvezményes díjú kezességvállalás iránti kérelem (a továbbiakban: kezességvállalási kérelem)
benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt;
b)
amelynek a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nincs adó vagy adók módjára behajtandó
köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
c)
amelynek a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nincs állami kezesség, állami garancia,
vagy viszontgarancia beváltásából eredő, állammal szembeni tartozása;
d)
amely a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik a tevékenysége folytatásához
szükséges valamennyi hatósági engedéllyel;
e)
amely a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll valamely uniós társfinanszírozású
támogatás visszafizetésére kötelező határozat hatálya alatt;
f)
amely a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában eleget tett az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának;
g)
amely esetében a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn, hogy neki felróható
okból nem teljesítette a kezességvállalási kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből,
az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással
összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét;
h)
amely a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben szabályozott, rendezett munkaügyi kapcsolatok és átlátható szervezet általános és különös
feltételeinek;
i)
amely a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a kedvezményezettnek a kezességvállalási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell
nyilatkoznia.
(3) A kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontja
a)
a hitelkérelem benyújtásának napja, ha a kedvezményes díjú kezességvállalás igénybevételéről
a kedvezményezett a hitelkérelemben nyilatkozik, vagy
b)
a hitelkérelem benyújtását követően az a nap, amikor a kedvezményezett a kedvezményes díjú
kezességvállalás igénybevételi szándékáról a pénzügyi intézmény felé nyilatkozik.
(4) A kedvezményes díjú kezességvállalást a kedvezményezett akkor veheti igénybe, ha a beruházás megvalósítását
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat is tartalmazó kezességvállalási
kérelem benyújtásának időpontjában még nem kezdte meg.
(5) Kedvezményes díjú kezességvállalás nem nyújtható a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
1308/2013/EU rendelet) megállapított valamely tiltás vagy korlátozás megszegésével, még akkor sem, ha az ilyen
tiltások és korlátozások kizárólag az 1308/2013/EU rendeletben előírt uniós támogatásokra vonatkoznak.
(6) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését a kezességvállaló intézmény – a (2) bekezdésben
előírt nyilatkozat alapján – a pénzügyi intézmények bevonásával végzi.
(7) E rendelet alapján kedvezményes díjú kezességvállalás nem nyújtható
a)
exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finanszírozásához;
b)
importtermékekkel szemben hazai termék előnyben részesítése esetén;

7186

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 79. szám

c)

(8)

(9)
(10)

(11)

4. §

általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére
nem jogosult;
d)
forgótőke finanszírozásához.
Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén a kedvezményes díjú kezességvállalás
abban az esetben halmozható más, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem
vezet a mezőgazdasági csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
A kedvezményes díjú kezességvállalás különböző, azonosítható, elszámolható költségek esetén halmozható más,
államháztartási vagy uniós forrásból származó támogatással.
Az egy beruházáshoz igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása államháztartási
vagy uniós forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási
szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
Az 5. § (2) bekezdés e) pontja szerinti beruházáshoz nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás nem halmozható
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 25., 26. és 30. cikke szerinti anyagi károk ellentételezése céljából
nyújtott támogatással.

(1) Környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött beruházások esetén a kedvezményes díjú kezességvállalás
akkor vehető igénybe, ha a hatásvizsgálat elvégzésére és a beruházás engedélyezésére a kedvezményes díjú
kezességvállalás kedvezményezett részére történő odaítélése előtt sor került.
(2) A kedvezményes díjú kezességvállalás olyan mezőgazdasági termelést szolgáló beruházáshoz vehető igénybe,
amely megfelel a hazai, valamint az uniós környezetvédelmi jogszabályoknak.
(3) A 6. § (1) bekezdése és a 8. § (1) bekezdése szerinti támogatási küszöbértékek vizsgálata során a kedvezményes
díjú kezességvállalásban foglalt támogatástartalom összegének euróban történő meghatározásánál a kezesség
elbírálásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy
pontossággal meghatározott forint/euró deviza árfolyamot kell figyelembe venni.
(4) A kedvezményes díjú kezességvállalás forintban és euróban kifejezett támogatástartalmáról szóló igazolást
a kezességvállaló intézmény állítja ki, majd megküldi a kedvezményezett részére.
(5) A kezességvállaló intézmény a kiadott támogatástartalomról szóló igazolások adatairól nyilvántartást vezet.
(6) A kezességvállaló intézménynek a kedvezményes díjú kezességvállalásokkal kapcsolatos dokumentumokat
az utolsó kedvezményes díjú kezességvállalás odaítélésétől számított tíz évig meg kell őriznie.
(7) A kezességvállaló intézmény a kedvezményes díjú kezességvállalás támogatástartalmával kapcsolatos adatokat
a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 13. cikkében foglaltak alapján külön meghatározott ütemezésben
az agrárpolitikáért felelős miniszter vagy az általa megjelölt szerv rendelkezésére bocsátja.
(8) A kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető
kezesség szabályairól szóló 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet alapján kezességvállalási kérelmet benyújtó kis- és
középvállalkozás vagy őstermelő a kezességvállaló intézmény megkeresésére köteles a kezességvállaló intézmény
részére a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 6. cikk (2) bekezdése szerinti adatokat szolgáltatni.

3. Elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházáshoz nyújtott kedvezményes díjú
kezességvállalás
5. §

(1) A kedvezményes díjú kezességvállalás olyan, elsődleges mezőgazdasági termelést szolgáló beruházáshoz vehető
igénybe, amely az alábbi célok közül legalább egyet megvalósít:
a)
a mezőgazdasági üzem összteljesítményének és fenntarthatóságának javítása, különösen a termelési
költségek csökkentése, illetve a termelés javítása és átcsoportosítása révén;
b)
a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét színvonalának a javítása,
amennyiben az érintett beruházás normái szigorúbbak a hatályban lévő uniós előírásoknál;
c)
a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez – többek között a mezőgazdasági
földterületekhez való hozzáféréshez, a birtokrendezéshez és a termőföld minőségének javításához, valamint
az energia- és vízellátáshoz és az energia- és víztakarékossághoz – kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és
továbbfejlesztése;
d)
agrár-környezetvédelmi, illetve az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítése, beleértve a biológiai
sokféleséggel összefüggésben a fajok és az élőhelyek védettségi állapotának megőrzését, illetve valamely
Natura 2000 terület vagy egyéb, magyarországi vonatkozású vidékfejlesztési programban meghatározott,
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(2)

(3)

(4)

(5)
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jelentős természeti értéket képviselő rendszerek közjóléti értékének növelését, feltéve, hogy a beruházások
nem termelő beruházások;
e)
a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított termelési potenciál helyreállítása; f ) a természeti
katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állatbetegségek vagy
növénykárosítók általi károkozás megelőzése.
A kedvezményes díjú kezességvállalás a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott
beruházás esetén az alábbi költségek finanszírozásához nyújtható:
a)
ingatlan építése, vásárlása, lízingelése, fejlesztése;
b)
gép és berendezés vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig;
c)
számítógépes szoftver vásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzése, és az ehhez kapcsolódó nem termelő beruházás kapcsán felmerülő költség;
d)
nem építési célú földvásárlás, a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 10%-áig;
e)
az a) és b) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódó általános költség, amely abban az esetben is elszámolható,
ha annak eredménye alapján nem merül fel az a) és b) pont szerinti kiadás;
f)
természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állatbetegségek vagy növénykárosítók által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítását
célzó beruházás esetén az a költség, amely a mezőgazdasági termelési potenciálnak az említett események
bekövetkezése előtti szintre történő visszaállítása kapcsán merül fel;
g)
a természeti katasztrófák, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek,
állatbetegségek vagy növénykárosítók által okozott károk megelőzésére irányuló beruházás esetében
a megelőző intézkedések költsége.
Öntözéssel kapcsolatos, mezőgazdasági termelést szolgáló beruházásokhoz – kivéve a már meglévő
öntözőberendezések energiahatékonyságát érintő beruházást, a tározók létrehozására irányuló beruházást,
és a felszín alatti vagy felszíni víztesteket nem érintő újrahasznosított víz használatára irányuló beruházást –
kedvezményes díjú kezességvállalás az alábbi feltételek együttes teljesítése esetén nyújtható:
a)
a beruházás megfelel a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló,
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak,
b)
rendelkezésre áll olyan vízfogyasztásmérő rendszer, amely a támogatott beruházás vonatkozásában lehetővé
teszi a vízfogyasztás mérését, vagy a vízfogyasztásmérő rendszer a beruházás részeként kerül kiépítésre, és
c)
a beruházás eredményeként a vízfelhasználás korábbi mértéke legalább 25%-kal csökken.
A bioüzemanyag- vagy megújuló energiaforrásból származó energia mezőgazdasági üzemen belül történő
előállításához kapcsolódó, mezőgazdasági termelést szolgáló beruházáshoz kedvezményes díjú kezességvállalás
akkor nyújtható, ha
a)
az ilyen termelés nem lépi túl az adott üzem átlagos éves üzemanyag- vagy energiafogyasztását, és
b)
a bioüzemanyag előállítására irányuló beruházás esetén a termelő létesítmények termelési kapacitása nem
haladja meg a mezőgazdasági üzem átlagos éves közlekedési célú üzemanyag-fogyasztásának megfelelő
szintet, és az előállított bioüzemanyag nem értékesíthető a piacon, valamint
c)
a mezőgazdasági üzemben hőenergia és villamos energia megújuló forrásból történő előállítására irányuló
beruházás esetén a termelő létesítmény csak a kedvezményezett saját energiaszükségletének fedezésére
szolgál, és termelési kapacitása nem haladja meg a mezőgazdasági üzem és az ahhoz kapcsolódó
mezőgazdasági háztartás átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának megfelelő
szintet.
Nem nyújtható kedvezményes díjú kezességvállalás az alábbi célok finanszírozásához:
a)
termelési jogok, támogatási jogosultságok és egynyári növények vásárlása;
b)
egynyári növények telepítése;
c)
vízelvezetési munkálatok;
d)
az uniós szabványoknak való megfelelést szolgáló beruházások a fiatal mezőgazdasági termelők számára
a gazdálkodói tevékenységük megkezdésétől számított huszonnégy hónapon belül nyújtott támogatás
kivételével;
e)
állatok vásárlása az (1) bekezdés e) és f ) pontjában meghatározott céllal megvalósuló beruházások
kivételével;
f)
tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához szükséges beruházás;
g)
lízingszerződés esetén a (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt költségektől eltérő költség;
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h)

6. §

a (3) bekezdésben felsorolt feltételeket teljesítő, öntözéssel kapcsolatos olyan beruházás, amely olyan felszín
alatti vagy felszíni víztestet érint, amely a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiséggel
kapcsolatos ok miatt a „jó” minősítésnél rosszabb minősítésű, illetve olyan felszín alatti vagy felszíni víztestet
érintő beruházás, amely az öntözött területek nettó növekedését eredményezi.

(1) A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a kedvezményezett részére
nyújtott elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás
kedvezményezettenként és beruházásonként nem haladhatja meg az 500 ezer eurót.
(2) Az egy beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségének 50%-át,
kivéve a közép-magyarországi régiót, ahol a támogatási intenzitás legfeljebb 40%.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások nagysága további 20 százalékponttal nő, ha
a)
a beruházást fiatal mezőgazdasági termelő vagy olyan mezőgazdasági termelő hajtja végre, aki
a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontját megelőző öt évben kezdte meg a gazdálkodói
tevékenységét,
b)
a beruházást több mezőgazdasági termelő együttesen hajtja végre,
c)
a beruházás az európai innovációs partnerség keretében jön létre,
d)
a beruházás természeti és egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területen valósul meg, vagy
e)
a beruházás célja a természeti környezet minőségének, a higiéniai körülményeknek vagy az állatjólét
színvonalának a javítása azzal, hogy a megemelt támogatási mérték kizárólag azokra a többletköltségekre
vonatkozik, amelyek szükségesek a hatályban lévő uniós előírásokat meghaladó szint eléréséhez, de nem
vezetnek a termelési kapacitás növekedéséhez.
(4) Az 5. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti beruházás esetén a kedvezményes díjú kezességvállalás az elszámolható
költségek 100%-áig nyújtható.
(5) Az 5. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti beruházás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg
az elszámolható költségek 80%-át, több mezőgazdasági termelő által együttesen végrehajtott beruházás esetén
az elszámolható költségek 100%-át.
(6) A beruházás abban az esetben támogatható a (3)–(5) bekezdésben meghatározott, emelt mértékű támogatási
intenzitáson, ha az megfelel a 3. § (8)–(11) bekezdése szerinti támogatáshalmozási szabályoknak.

4. Mezőgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódó beruházáshoz nyújtott
kedvezményes díjú kezességvállalás
7. §

(1) A kedvezményes díjú kezességvállalás a mezőgazdasági termékek feldolgozása, illetve forgalmazása céljából
végrehajtott beruházás esetén az alábbi költségek finanszírozásához nyújtható:
a)
ingatlan építése, vásárlása, lízingelése, fejlesztése;
b)
gép és berendezés vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig;
c)
számítógépes szoftver vásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalom, licencia, szerzői jog és védjegy
megszerzése, és az ehhez kapcsolódó nem termelő beruházás kapcsán felmerülő költség;
d)
nem építési célú földvásárlás, a beruházás összes elszámolható költségének legfeljebb 10%-áig;
e)
beruházáshoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozása.
(2) A kedvezményes díjú kezességvállalás – a 3. § (5) és (7) bekezdésében meghatározottakon túl – mezőgazdasági
termék feldolgozását, illetve forgalmazását szolgáló beruházások esetén nem nyújtható az alábbi célok
finanszírozásához:
a)
az élelmiszeralapú bioüzemanyagok előállításával kapcsolatos beruházás;
b)
a hatályos uniós szabályoknak való megfelelést szolgáló beruházás;
c)
lízingszerződés esetén tőkén felüli egyéb költségek elszámolása.

8. §

(1) A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a mezőgazdasági termékek
feldolgozásához, illetve forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás
kedvezményezettenként és beruházásonként nem haladhatja meg a 7,5 millió eurót.
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(2) Az egy beruházáshoz nyújtható, államháztartási forrásból származó összes európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a beruházás elszámolható költségének 50%-át,
kivéve a közép-magyarországi régiót, ahol a támogatási intenzitás legfeljebb 40%.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatási intenzitások nagysága további 20 százalékponttal nő
a)
termelői szervezetek egyesüléséhez kapcsolódó vagy
b)
az európai innovációs partnerség keretében támogatott
beruházás esetén.
(4) A beruházás abban az esetben támogatható a (3) bekezdésben meghatározott emelt mértékű támogatási
intenzitáson, ha az megfelel a 3. § (8)–(11) bekezdése szerinti támogatáshalmozási szabályoknak.

5. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági
és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak
a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 193., 2014.7.1.) 14. és 17. cikkének hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
11. §

(1) A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet [a továbbiakban:
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„e) termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján működő, az agrárpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), illetve 2005. november 1-jét
megelőzően az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által termelői csoportként elismert
szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;”
(2) A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A támogatás forrása a 2015. évben 600 millió forint.
(2) A miniszter a rendelkezésére álló adatok alapján a forrás kimerülése esetén jogosult a támogatás folyósításának
közlemény útján történő felfüggesztésére.”

12. §		
Hatályát veszti a kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú
készfizető kezesség szabályairól szóló 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelet azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő
eljárásokban alkalmazni kell.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 17/2015. (VI. 9.) NGM rendelete
az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §
9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Mellékletének „IDEGENFORGALOM” című fejezete.
2. §

(1) Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.)
NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGM rendelet) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény
(a továbbiakban: Kszvmtv.) 6. §-a szerint meghatározott üzlet az általános zárvatartási időszakban nyitva tart, ezen
időszak alatt e rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében foglalt táblázat 1., 4., 6., 11.,
12. és 14. pontjában foglalt követelmények nem terjednek ki
a) az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató
aa) egyéni vállalkozóra,
ab) egyéni cég tagjára,
ac) gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjára, valamint
b) a Kszvmtv. szerinti segítő családtagokra.”
(2) Az NFGM rendelet Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 17/2015. (VI. 9.) NGM rendelethez
„Melléklet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelethez
1. ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

Vagyonvédelmi rendszerek
telepítése, üzemeltetése,
felügyelete*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő,
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

Biztonságtechnikai szerelő,
kezelő
Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

2.

Elektronikus vagyonvédelmi
rendszerek telepítése,
üzemeltetése*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

3.

Mechanikus vagyonvédelmi
rendszerek telepítése,
üzemeltetése*

Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

4.

Vagyonvédelmi rendszerek
üzemeltetése*

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

Biztonságtechnikai-kezelő
Elektronikus és mechanikus
vagyonvédelmi
rendszerszerelő

5.

Háztartási berendezések üzembe
helyezése, karbantartása, javítása*

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari
gépszerelő

Háztartási gépszerelő
Háztartás-elektronikai
műszerész

6.

Kötőipari gépek, varró- és
szabászgépek karbantartása,
javítása

Finommechanikai műszerész

Kötő- és varrógép
műszerész

Távközlési technikus

Távközlési és informatikai
hálózatszerelő

7.

Műholdvevő rendszerek,
antennarendszerek telepítése,
műszeres beállítása, karbantartása,
javítása*

8.

Műszerek, műszerjellegű gépek
mechanikus egységeinek szét- és
összeszerelése, a berendezések
karbantartása, javítása,
finommechanikai alkatrészek
megmunkálása*

9.

Gyógyászatban alkalmazott
elektronikus berendezések
gyártása, üzembe helyezése,
karbantartása, javítása*

10.

Mechanikai orvosi műszerek
gyártása, karbantartása, javítása*

Távközlési üzemeltető

Távközlési kábelszerelő

Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszerüzemeltető technikus

Távközlési műszerész
Antenna szerelő
Elektronikus műsorközlő és
tartalomátviteli
rendszertechnikus
Műholdas és kábeltelevíziós
vételtechnikai műszerész

Finommechanikai műszerész
Elektromechanikai műszerész

Orvosi elektronikai technikus

Finommechanikai műszerész

Mechanikai műszerész

Orvostechnikai
elektroműszerész
Orvosi elektronikai
technikus
Orvoselektronikai
műszerész
Orvosi műszerész
Finommechanikai
műszerész
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Elektronikai műszerész
11.

12.

Rádióadó- és -vevőberendezések,
hangtechnikai eszközök (erősítő,
mikrofon, hangszóró stb.)
karbantartása, javítása*

Szórakoztató elektronikai
műszerész
Elektronikai műszerész
Szórakoztatótechnikai
műszerész
Rádió- és hangtechnikai
műszerész

Informatikai rendszergazda

Informatikai műszerész

Számítógép-szerelő, karbantartó

Informatikai hálózattelepítő
és- üzemeltető
IT biztonság technikus

Számítógépek, perifériáik
összeszerelése, karbantartása,
javítása*

IT kereskedő
Számítógéprendszerkarbantartó
Webmester Számítógép
szerelő, karbantartó
Számítástechnikai
műszerész
Elektronikai műszerész

13.

Szórakoztató elektronikai
berendezések szerelése, üzembe
helyezése, karbantartása, javítása*

14.

Televízió- és videókészülékek
szerelése, hangolása, beállítása,
karbantartása, javítása*

Szórakoztató elektronikai
műszerész
Elektronikai műszerész
Szórakoztatótechnikai
műszerész
Szórakoztató elektronikai
készülék szerelő

Elektronikai műszerész

Szórakoztató elektronikai
műszerész

Távközlési technikus

Elektronikai műszerész
Televízió- és videotechnikai
műszerész

2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉSE, SZERELÉSE, ÜZEMELTETÉSE

1.

2.

3.

4.

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

290 kW és az ezt meghaladó
teljesítményű gáz- és olajtüzelőberendezések kezelése*

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés kezelő

Gáz- és hőtermelőberendezés szerelő

Gáz- és tüzeléstechnikai
műszerész
Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés szerelő, javító,
karbantartó

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezések, illetve azok
szerelvényeinek szerelése,
karbantartása, javítása

Max. 1400 kW teljesítményű, illetve
2 t/h tömegáramú kazán (töltettől,
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)
tüzelési módtól, nyomástól
függetlenül) kezelése*
Max. 7200 kW teljesítményű, illetve
12 t/h tömegáramú kazán
Kazánkezelő (2-12 tonna között)
(töltettől, tüzelési módtól,
nyomástól függetlenül) kezelése*

Ipari olaj- és gáztüzelő
berendezés szerelője,
üzembe helyezője
Kis teljesítményű kazánfűtő

Kazánfűtő
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5.

6.

7.

Max. 21 MW teljesítményű, illetve
30 t/h tömegáramú kazán
(töltettől, tüzelési módtól,
nyomástól függetlenül) és
segédberendezéseinek kezelése*
21 MW-nál, illetve 30 t/h
tömegáramúnál nagyobb kazán
(töltettől, tüzelési módtól,
nyomástól függetlenül) és
segédberendezéseinek kezelése

A legfeljebb II. kategóriába sorolt
nyomástartó edények és az
egyszerű nyomástartó edények
kezelése (töltettől, nyomástól
függetlenül)***, szakirányú
végzettség esetén*

Kazángépész (12 tonna felett)

Kazánkezelő

Kazángépész (12 tonna felett)

Kazángépész (12 tonna
felett)

Erőművi kazángépész

Erőművi kazángépész
Kazángépész

Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami
képzettség

Nyomástartóberendezéskezelő szaktanfolyami
képzettség

Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője
szaktanfolyami képzettség
Pébégáz töltetű nyomástartó berendezés kezelője
szaktanfolyami végzettség

Nyomástartóberendezéskezelő

Nyomástartó edény-gépész
Vegyipari technikus
Nyomástartóedény-gépész

Kőolaji vegyipari rendszer
üzemeltetője

Vegyipari technikus

Nyomástartóedény-gépész

Nyomástartóberendezés vizsgáló szaktanfolyami
képzettség

-

8.

A III. és IV. kategóriába sorolt
nyomástartó edények,
edénycsoportok üzemben tartása,
kezelése (mérettől, töltettől,
nyomástól függetlenül)*

9.

Nyomástartó berendezés és
egyszerű nyomástartó edény
vizsgálata***

10.

Veszélyes folyadékok és olvadékok
Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és
tartályainak javítása és
karbantartó szaktanfolyami képzettség
karbantartása***

11.

Veszélyes folyadékok és olvadékok Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályvizsgáló
tartályainak vizsgálata***
szaktanfolyami képzettség

12.

Tankállomás kezelése***

13.

Veszélyes termékek szállításával
kapcsolatos ADR előírásokból
eredő feladatok végrehajtása,
kötelezettségek ellenőrzése

Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami
képzettség
Logisztikai ügyintéző

Hőerőművek vízelőkészítőjének
üzemeltetése

Pótvíz előállítása és biztosítása
erőmű hőberendezései számára

Hőközpont és hálózatkezelő

Erőművi kazángépész

Erőművi kazángépész

Kazángépész (12 tonna felett)

Villamosművi vízelőkészítőgépész

Létesítményi energetikus
15.

Veszélyesáru-ügyintéző
ADR ügyintéző

Létesítményi energetikus
14.

-

Erőművi kazángépész

Hőközpont és hálózatkezelő

Kazángépész (12 tonna felett)

Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna
felett)
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3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS)

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Élelmiszer, vegyiáru és gyógynövény eladó

Kereskedő

Boltvezető
Kereskedő
1.

2.

Élelmiszerértékesítés zöldség és
gyümölcs kivételével*

Élelmiszer és vegyi áru
eladó
Élelmiszer és vegyi áru
kereskedő

Eladó

Kereskedő

Kereskedő

Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó

Élelmiszer- és vegyi áru
eladó

Bolti hentes

Élelmiszer- és vegyi áru
kereskedő

Hús- és hentesáru, hal
értékesítése*

Baromfifeldolgozó
Halfeldolgozó
Bolti hentes
Húsipari termékgyártó
Kereskedő

3.

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Étrendkiegészítők, gyógynövények Boltvezető
Kereskedő
értékesítése*
Gyógy- és fűszernövény-termesztő

Kereskedő
Drogériakereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru
eladó
Élelmiszer és vegyi áru
kereskedő
Gyógynövény-kereskedő

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
4.

Kozmetikai termék, háztartásivegyi cikk értékesítése*

Boltvezető
Kereskedő
Kereskedő

5.

Jármű, járműalkatrész
értékesítése*

Eladó
Műszakicikk-eladó

Kereskedő
Élelmiszer- és vegyi áru
eladó
Élelmiszer- és vegyi áru
kereskedő
Autó- és motorkerékpárkereskedő
Autó- és motorkerékpáreladó, kölcsönző
Járműalkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-eladó
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6.

Kertészeti cikk értékesítése*

Eladó
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő
Virágbolti eladó

Agrokémiai és
növényvédelmi kereskedő
Kertészeti gazdabolti eladó

Virágkötő és virágkereskedő
Kertész
Eladó
Műszakicikk-eladó
Boltvezető
Kereskedő

Műszaki cikk kereskedő

Épületgépészeti anyag-és
alkatrészeladó
7.

Gépészeti anyag- és
alkatrészeladó

Gépek, gépi berendezések,
épületgépészeti berendezések,
villamossági cikkek értékesítése*

Villamossági anyag- és
alkatrészeladó
Épületgépészeti anyag- és
alkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és
alkatrész-kereskedő
Kazetta- és lemezeladó,
kölcsönző
Műszakicikk-eladó

8.

Építőanyagok értékesítése*

Boltvezető, kereskedő

Telepi építőanyag-eladó
Tüzelő- és építőanyag
kereskedő
Építőanyag-kereskedő

9.

Üzemanyag, gázpalack
értékesítése*

Töltőállomáskezelő

Töltőállomáskezelő és eladó
PB-cseretelep-kezelő
Gázcseretelep-kezelő

Eladó
10.

Sportszer, játék értékesítése*

Boltvezető
Kereskedő

Sportszer- és
játékkereskedő,
Kultúrcikk kereskedő
Boltvezető
Kereskedő

11.

Kultúrcikk-kereskedő

Kultúrcikk-kereskedő

Becsüs

Óra-ékszer és díszműáru
eladó

Ékszerbecsüs

Drágakő-meghatározó

Óra, ékszer értékesítése*

Ékszerbecsüs
Becsüs (ékszer szakirány)
Becsüs
12.

Fotócikk értékesítése *

Fotógráfus és fotótermék-kereskedő
Látszerész és fotócikk-kereskedő

13.

Optikai cikkek értékesítése,
szemüveg készítése és javítása*

Látszerész és fotócikk kereskedő

Fényképész és fotótermék
kereskedő
Látszerész és fotócikk
kereskedő
-
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Kedvtelésből tartott állatok, és
állateledel értékesítése*

Zálogházi, aukciós tevékenység,
régiségek, műtárgyak
értékesítése*

Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

Kereskedő-boltvezető

Ékszerbecsüs

Drágakő-meghatározó

Bútor- és szőnyegbecsüs

Bútor- és szőnyegbecsüs

Ékszerbecsüs

Ékszerbecsüs

Festménybecsüs

Festménybecsüs

Műtárgybecsüs

Műtárgybecsüs
Régiségkereskedő

16.

Hulladékkereskedelem*

17.

Meleg és hideg ételek, italok
készítése (kivétel: külön
jogszabályban meghatározott
Büfétermékek elkészítése)* - az
üzemelés teljes időtartama alatt
jelen kell lennie egy
szakképesítéssel rendelkező,
azonnali intézkedésre feljogosított,
felelős személynek *

Hulladékfelvásároló és hulladéktelep-kezelő

Hulladékfelvásárló
Hulladékgyűjtő

Szakács

Szakács

Vendéglátás-szervező, vendéglős
Cukrász

Diétás szakács
Vendéglős
Cukrász
Étkezdés
Mixer

18.

Meleg és hideg ételek, cukrászati
Vendéglátás-szervező, vendéglős
készítmények, sütemények,
Vendéglátó eladó
fagylalt, italok kiszolgálása
(kivétel: külön jogszabályban
Pincér
meghatározott Büfétermékek
forgalmazása)* - az üzemelés teljes
időtartama alatt jelen kell lennie
egy szakképesítéssel rendelkező,
azonnali intézkedésre feljogosított,
felelős személynek
Cukrász
Édesipari termékgyártó

19.

Cukrászati készítmények,
Pék
sütemények, fagylalt készítése* az üzemelés teljes időtartama alatt
jelen kell lennie egy
szakképesítéssel rendelkező,
Mézeskalács-készítő
azonnali intézkedésre feljogosított,
felelős személynek

Vendéglős
Vendéglátó-eladó
Pincér
Étkezdés
Gyorséttermi és ételeladó
Mixer
Cukrász
Édesipari termékgyártó

Cukorkagyártó

Csokoládétermék-gyártó
Kávé- és pótkávégyártó
Keksz- és ostyagyártó
Pék-cukrász
Mézeskalács-készítő
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4.1. BŐRIPAR

1.

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Bőr- és cipőipari termékek
alkatrészeinek szabása*

Bőrfeldolgozóipari technikus
Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipész, cipőkészítő,
cipőjavító
Bőripari szabász

Bőrdíszműves

Cipőfelsőrész készítő

Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Bőripari varrómunkás (tűző)

Cipőkészítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész

Cipőösszeállító
Cipőipari gépkezelő

Cipőkészítő
Cipőgyártó

Cipész, Cipőkészítő,
Cipőjavító

Ortopédiai cipész

Cipőösszeállító

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Bőrfeldolgozó-ipari
technikus

2.

Bőrdíszmű- és cipőfelsőrészalkatrészek varrása*

3.

Cipő alsó alkatrészek gépi
megmunkálása*

4.

Meghibásodott lábbelik javítása*

5.

Szíjgyártó és nyerges termékek,
szíjak, idomító felszerelések
készítése, javítása*

6.

Tartósított szőrmés bőrök
kikészítése, készítése*

Szíjgyártó és nyerges

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
7.

Lábbelik készítése gépi
műveletekkel*

Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó

Szíjgyártó és nyerges
Szíjgyártó
Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló,
Szőrmefestő
Szőrmekikészítő
Cipész, cipőkészítő,
Cipőjavító
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
Cipőgyártó

8.

Kiegészítők készítése szőrmés
bőrből*

Bőrdíszműves
Bőrtárgy készítő
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

Szűcs, szőrme és
bőrkonfekcionáló

9.

Táskák, apróáruk, bőröndök
készítése*

Bőrdíszműves

Bőrdíszműves

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész

Cipész, Cipőkészítő,
Cipőjavító

10.

Lábbelik készítése kézi
műveletekkel*

Cipőfelsőrész készítő

Cipőfelsőrész készítő

Cipőgyártó

Cipőösszeállító

11.

Utcai, sport- és védőkesztyűk
készítése, bőr felhasználásával*

Bőrdíszműves
Kesztyűs

Kesztyűs
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Bőrfeldolgozó-ipari technikus

12.

Tartósított bőrök cserzése,
kikészítése*

13.

Cipőfelsőrész alkatrészek szabása,
előkészítése és összeszerelése*

Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Cipőfelsőrész készítő

14.

Bőrdíszműipari tárgyak tervezése,
szabásmintáinak készítése*

Bőrdíszműves
Bőrfeldolgozó-ipari technikus

15.

Cipőipari termékek tervezése,
minták elkészítése*

Cipőkészítő
Cipőfelsőrész készítő
Cipőgyártó
Ortopédiai cipész
Bőrfeldolgozóipari technikus

16.

Kesztyűipar területén szükséges
alapvető minták elkészítése**

17.

Felsőruházat készítése bőrből*

Bőrdíszműves
Kesztyűs
Női szabó
Férfiszabó

Tímár, bőrkikészítő
Szőrmeipari megmunkáló,
szőrmefestő
Cipőfelsőrész-készítő
Cipész, Cipőkészítő,
Cipőjavító
Bőrdíszműipari
mintakészítő
Cipész, cipőkészítő,
cipőjavító

Bőrfeldolgozó-ipari
technikus
Cipőipari mintakészítő
Kesztyűs
Kesztyűipari mintakészítő
Bőrruha-készítő, -javító

4.2. FAIPAR

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Asztalos

Bútorasztalos

1.

Fényezési, pácolási eljárások
végzése, lakkszóró-,
lakköntőgépek kezelése*

2.

Mobil és beépített bútorok, mozgó Asztalos
alkatrészek, falburkolatok,
válaszfalak, nyílászáró szerkezetek
Asztalosipari szerelő
szerelése, javítása, cseréje*

3.

Famegmunkáló gépeken faipari
termékek előállítása*

Műbútorasztalos

Fa- és bútoripari gépkezelő
Műbútorasztalos
Asztalosipari felületkezelő
Bútorasztalos
Asztalosipari szerelő

Asztalos

Bútorasztalos

Faipari gépkezelő

Fa- és bútoripari gépkezelő

Famegmunkáló

Faipari gépmunkás
Faesztergályos
Fatermékgyártó

Asztalos
4.

5.

Faaljzatok, alapépítmények
készítése*

Famegmunkáló

Épületasztalos
Famegmunkáló
Fapadlózó és -burkoló

Asztalos

Bútorasztalos

Faipari gépkezelő

Faesztergályos

Famegmunkáló

Fatermékgyártó
Fatömegcikk- és eszközgyártó

Faipari tömegcikkek készítése*

6.

Bútorok, nyílászárók, burkolatok,
belsőépítészeti munkák készítése*

Asztalos

Bútorasztalos
Asztalos

7.

Fából készült szerszámok,
szerszámnyelvek és különböző
faeszközök készítése, javítása

Kádár, bognár

Bognár
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8.

9.

10.

11.

Fából és műanyagból különféle
hajótestek, felszerelések,
berendezések készítése,
karbantartása, javítása
Fából, ipari, lakberendezési,
iparművészeti, háztartási cikkek,
dísztárgyak és egyéb
esztergályozással előállítható
cikkek készítése*
Fából készült hordók, edények,
eszközök előállítása, javítása kézi
munkával
Bútorok javítása, újrakárpitozása,
járművek ülőbútorainak készítése,
épületek belső terének
kárpitozása*

Csónaképítő

Asztalos

Bútorasztalos

Faipari gépkezelő

Faesztergályos

Kádár, bognár

Kádár

Kárpitos

Kárpitos
Bútorkárpitos
Járműkárpitos

Műbútorasztalos

Műbútorasztalos
Műbútorasztalos és
restaurátor

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

Szitanyomtatással és
filmnyomással kapcsolatos
teendők ellátása**

Nyomdaipari gépmester

Szita-, tampon- és
filmnyomó
Szitanyomó, filmnyomó

2.

Kisofszetnyomógépek kezelése*

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépkezelő
Kisofszetgép-kezelő

Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó

Könyvkötő

3.

Kivágógépek kezelése,
karbantartása*

Nyomdaipari gépmester

Nyomtatványfeldolgozó

4.

Mélynyomógépek
üzemeltetésében való
közreműködés*

5.

Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek Nyomdaipari gépmester
segédgépmesteri teendőinek
ellátása*

12.

Műbútornak minősülő
berendezések készítése,
helyreállítása

Kishajóépítő, -karbantartó

4.3. NYOMDAIPAR

Kivágógép-kezelő

Digitális nyomógépek kezelése

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépkezelő
Mélynyomó
segédgépmester
Gyorsnyomdai gépkezelő
Nyomdai kezelő
Segédgépmester

7.

Gyártáselőkészítő, kalkulátor

Nyomdaipari gépmester
Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari technikus

8.

Korrektor, revizor

Korrektor

9.

Könyvkötészeti termékek
Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó
előállítása kézi, gépi műveletekkel* Kézi könyvkötő

Könyvkötő

10.

Nyomtatványoldalak kialakítása
szedési, tördelési, tipográfiai
szabályok figyelembevételével*

Kiadványszerkesztő

Kiadványszerkesztő
Szövegfeldolgozó

11.

Tekercsnyomógépek
üzemeltetése*

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépmester
Tekercsnyomó gépmester

12.

Nyomóforma készítése

Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztő
Nyomdaipari gépmester

Nyomdaipari technikus
Nyomóforma készítő

6.

-
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14.

15.
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Könyvkötészeti termékek,
nyomtatványok gépi feldolgozása*

Nyomdai eredetik feldolgozása*

Ívnyomógépek üzemeltetése*

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

Nyomtatványfeldolgozó
Nagyüzemi könyvgyártó
Könyvkötő

Kiadványszerkesztő

Kiadványszerkesztő
Képfeldolgozó

Nyomdaipari technikus

Nyomdaipari technikus

Nyomdaipari gépmester

Nyomdai gépmester
Ívnyomó gépmester

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

4.4. RUHAIPAR

A) Tevékenység

1.

Férfiruha-készítés**

2.

Fehérnemű-készítés**

3.

Nőiruha-készítés**

4.

Gyermekruha-készítés**

Férfiszabó
Ruhaipari technikus
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
Női szabó
Ruhaipari technikus

Férfiszabó
Férfiruha-készítő
Fehérnemű készítő
Kötőipari konfekciós
Női szabó
Nőiruha-készítő

Női szabó

Csecsemő- és gyermekruhakészítő

Férfiszabó

Gyermekruha-készítő

Ruhaipari technikus
Ruhaipari technikus
Férfiszabó
5.

Szériázás*
Női szabó

6.

Ruhadarabok kiszabása**

Ruhaipari technikus
Csecsemő- és gyermekruhakészítő
Férfiszabó
Szériázó
Női szabó

Női szabó

Szabász

Férfiszabó

Konfekcióipari szabász

Ruhaipari technikus

Csecsemő- és gyermekruhakészítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

4.5. TEXTILIPAR

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

Fonás, zsinórfonás*

Fonó

Zsinórfonatoló

2.

Kötés*

Textilanyaggyártó
Kötő

Kötő

3.

Kötöttáru-készítés*

Textilanyag gyártó
Kötő
Fehérnemű készítő és kötöttáru összeállító

Kötő
Kötöttáru-készítő
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4.

Nemszőtt-kelme készítése

Nemszőtt-termék gyártó

Nemszőtt-termék gyártó

5.

Szövés*

Textilanyaggyártó
Szövő

Szövő

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

1.

PB lefejtő és töltőberendezések
kezelése, palackok töltése és
lefejtése***

Töltőállomás-kezelő
Nyomástartóedény-gépész

Propán-bután-gáz-lefejtő és
töltőberendezés kezelő
szaktanfolyami képzettség

2.

Robbanásbiztos berendezések
kezelése*

Robbanásbiztos berendezés kezelője

3.

Robbanásbiztos berendezések
karbantartása javítása, szerelése és
üzembehelyezése***

Robbanásbiztos berendezés karbantartói és
üzembehelyezői szaktanfolyami képzettség

Robbanásbiztonságtechnikai tanfolyami képzés
szaktanfolyami képzettség

4.

Robbanásbiztos berendezések
tervezése,karbantartóinak és
javítóinak műszaki vezetője***

Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami
végzettség

Robbanásbiztos műszaki
vezetői szaktanfolyami
képzettség

5. MŰSZAKI BIZTONSÁG

Építési anyagelőkészítő gép
kezelője
Építőgép-kezelő és karbantartó,
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
Emelőgépkezelő
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
Energiaátalakítóberendezés kezelője
Könnyűgépkezelő
Földmunkagép-kezelő
Nehézgépkezelő
Targoncavezető
Könnyűgépkezelő
Útépítőgép-kezelő
Nehézgépkezelő

5.

Építési anyagelőkészítő gépek
kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

6.

Emelőgépek kezelése (kivéve
targoncák)

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

7.

Energiaátalakító-berendezések
kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

8.

Földmunka-, rakodó- és
szállítógépek kezelése

9.

Targoncavezetés

10.

Útépítőgépek kezelése

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány
megjelölésével)

11.
12.

13.

14.

Alapozás, közmű- és fenntartási
gépek kezelése
Emelőgép-ügyintézői tevékenység
Emelőgép-ügyintéző
végzése
Gázüzemű emelőtargonca,
rakodógép, mezőgazdasági és
erdészeti traktor, közúti járműnek
nem minősülő kerekes jármű gázGázautószerelő
üzemanyag-ellátó
berendezésének beszerelése,
beszabályozása, hibás berendezés
javítása

Fémhegesztő munkák végzése
meghatározott eljárással (gáz, ív,
fogyóelektródás ív stb.)*

Emelőgép-ügyintéző
Autószerelő
Gázautószerelő

Hegesztő

Hegesztő

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Bevontelektródás hegesztő
Egyéb eljárás szerinti
hegesztő
Fogyóelektródás hegesztő

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő

Gázhegesztő
Hegesztő-vágó gép
kezelője
Volframelektródás hegesztő
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Műanyaghegesztő munkák
végzése meghatározott eljárással
(tompa, tokos, elektrofúziós stb.)*
Polgári pirotechnikai termékek
gyártásának irányítása,
működtetése*

Műanyaghegesztő

Műanyag hegesztő,
hőformázó

Pirotechnikus

Pirotechnikus
(terméküzemeltető
szakirány)

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

6.1. FÉMMEGMUNKÁLÁS, KOHÁSZAT

A) Tevékenység

Gépi forgácsoló
CNC gépkezelő
Szerszámkészítő

Esztergályos
Gépi forgácsoló
Fémforgácsoló
Fogazó
Gyalus-vésős
CNC-forgácsoló
NC-, CNC-gépkezelő

1.

Szerszámkészítő
Szerszámélező

Fémmegmunkálás*

Szikraforgácsoló
Fémnyomó
Fémipari
megmunkálógépsor és
berendezés üzemeltető
Köszörűs
Fűrészipari szerszámélező
Marós
Géplakatos
2.

Ipari gép, berendezés javítása *

Ipari gépész

Építő- és szállítógép-szerelő

Finommechanikai műszerész

Finommechanikai
műszerész
Finommechanikai
gépkarbantartó, gépbeállító

3.

Fémszerkezet gyártása*

Épület- és szerkezetlakatos

Szerkezetlakatos

4.

Szerszámgyártás*

Szerszámkészítő

-

Fémöntés, formázó anyagok,
öntőszerszámok, gépi
berendezések használata*

Olvasztár és öntő

Öntő

5.

Kohászati technikus

Öntőtechnikus

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

Vízvezeték- és vízkészülék
szerelő
Vízvezeték- és
központifűtés-szerelő

6.2. GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS

A) Tevékenység

1.

Vízvezeték- és vízkészülék
szerelés*

2.

Központifűtés- és csőhálózatszerelés*

Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Csőhálózat-szerelő

Központifűtés- és
csőhálózat-szerelő
Vízvezeték- és
központifűtés-szerelő
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3.

Hűtő- és klímaberendezésszerelés, karbantartás*

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

Hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

Szellőző- és
klímaberendezés szerelő
Ipari és kereskedelmi
hűtőgép szerelő
Hűtőgépkezelő

4.
5.

6.
7.

Felvonószerelés
Kerékpár, mozgássérültkocsi
szerelése*
Kompresszorok, légtartályok,
szivattyúk üzemeltetése, kivéve a
fluidumbányászati és
szállítóvezetékek berendezéseit
Motorkerékpár, -alkatrész javítása*

Felvonószerelő

Felvonószerelő

Kerékpárszerelő

Kerékpárszerelő

Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

Kompresszorkezelő
Kompresszor-, légtartály- és
szivattyúkezelő

Motorkerékpár-szerelő

Motorkerékpárszerelő

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Gépipari minőségellenőr

Minőségellenőr

Építőanyag-ipari minőségellenőr

Minőségellenőr

Közgazdasági, állam- és jogtudományi,
agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

Közgazdasági, állam- és
jogtudományi,
agrártudományi egyetemi
vagy főiskolai végzettség

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Fodrász

Fodrász

7. NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS

A) Tevékenység

1.

2.

3.

Gépipari minőség-ellenőrzés
(rögzített minőségi kritériumok
ellenőrzése, eltérések
dokumentálása, javító
intézkedések kezdeményezése)
Építőanyag-ipari
minőségellenőrzés (rögzített
minőségi kritériumok ellenőrzése,
eltérések dokumentálása, javító
intézkedések kezdeményezése)
Közraktár vezetője

8. SZOLGÁLTATÓIPAR

A) Tevékenység

1.

2.

Aktuális divatirányzatnak,
alkalomnak megfelelő frizura és
hajszín készítése
Az egészséges test és bőr
kozmetikai célú kezelése, ápolása,
masszírozása, szépséghibáinak
megszüntetése. Elektromos
kezelések, szőrtelenítés, tartós
make-up (tetoválás)

Kozmetikus

3.

Kézápolás és műkörömépítés

Kézápoló és műkörömépítő

4.

Lábápolás

Lábápoló

Kozmetikus

Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
Kéz- és lábápoló,
műkörömépítő
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5.

Lábon kialakult elváltozások
speciális pedikűrös kezelése, a láb
állapotának rehabilitálása

6.

Fénykép- és videófelvételek
készítése kidolgozása és
fotótermékek értékesítése*

7.
8.

Időmérő eszközök javítása, új órák
értékesítése*
Üveg, valamint műanyag
alapanyagokból szemüveglencsék
készítése*

Speciális lábápoló

-

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

Fényképész és fotótermékkereskedő
Fényképész

Órás

Órás

Optikai üvegcsiszoló

Optikai üvegcsiszoló
Ötvös
Aranyműves

9.

Nemesfémből készült ékszerek,
használati tárgyak készítése,
díszítése, javítása*

Cizellőr
Ötvös, fémműves

Drágakőfoglaló
Ezüstműves
Fémműves
Lánckészítő

10.

Textiltisztító és textilszínező

Vegytisztító, kelmefestő,
mosodás

A) Tevékenység

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Galvanizálás*

Galvanizáló

Galvanizáló

Gumigyártás, gumifeldolgozás*

Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Gumiipari technikus

Vegytisztítás, textiltisztítás*

9. VEGYIPAR

1.

2.

Gumigyártó és -feldolgozó

Ipari gumitermék előállító

3.

Műanyagfeldolgozás*

Műanyagfeldolgozó

Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntő

Egyéb műanyagtermék
gyártó

Műanyag hegesztő

Fröccsöntőgép-kezelő

Műanyagfeldolgozó technikus

Hőre keményedő
műanyagok feldolgozója
Műanyag hegesztő,
hőformázó
Műanyagextruder-kezelő

4.

Kőolaj-feldolgozás*

Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus

Kőolaj- és vegyipari
géprendszer üzemeltetője
Kőolaj-feldolgozó

5.

Fotóanyaggyártás*

Vegyipari technikus

Fotóanyaggyártó

6.

Lakk- és festékgyártás*

Vegyipari technikus

Lakk- és festékgyártó

7.

Szénsavtermelés és -feldolgozás

Üdítőital-ipari termékgyártó

Szikvíz- és szénsav üdítőitalkészítő
Szikvízgyártó
Szénsavtermelő és feldolgozó
Üdítőital- és
ásványvízgyyártó
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8.

Biolaboráns tevékenység*

Biotechnológus technikus
Gyógyszerkészítmény gyártó

9.

Gyógyszerhatóanyag-gyártás*

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

Biolaboráns
Gyógyszerkészítménygyártó
Gyógyszerhatóanyaggyártó
Gyógyszeripari
laboratóriumi technikus
Farmakológus

10.

Gyógyszer- és tápszerkészítés*

Gyógyszerkészítmény gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

Farmakológus
szakasszisztens
Gyógyszeripari
laboratóriumi technikus
Gyógyszer- és
tápszerkészítő
Farmakológus
Farmakológus
szakasszisztens

11.

Vegyianyaggyártó*

Vegyianyaggyártó

Vegyianyaggyártó

12.

Növényvédőszer-gyártás*

Vegyipari technikus

Növényvédőszer-gyártó

Drog- és toxikológiai technikus

13.

Drogok és toxikus anyagok
előállítása, vizsgálata*

Drog- és toxikológiai
technikus

14.

Laboratóriumi műveletek végzése* Általános laboráns

Vegyészlaboráns

15.

Textilfestés és -kikészítés*

Textiltisztító és textilszínező

Textilszínező és -kikészítő
Textilfestő és -kikészítő

16.

Kozmetikumok előállítása*

Vegyipari technikus

Kozmetikai termékgyártó

Pirotechnikus

Robbanóanyag-szállítmány
kísérő

17.

Drog- és toxikológiai
laboratóriumi technikus

Robbanóanyagok szállítása
Pirotechnikus-raktárkezelő szakirány

18.

Biológiai termékek előállítása*

Biotechnikus technológus

Ipari biológiai termékgyártó

19.

Gyógynövényipari termékek
előállítása*

Drog- és toxikológiai technikus

Gyógynövényipari
technikus

B) Választható szakképesítések
(a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti
Országos Képzési Jegyzék alapján)

C) Korábbi jogszabályban
előírt szakképesítés

Elektromos gép- és készülékszerelő

Elektrolakatos és
villamossági szerelő
Elektromos gép és készülék
szerelő
Villamosgép és készülék
üzemeltető

10. VILLAMOSENERGIA IPAR

A) Tevékenység

1.

Villamos gépek és készülékek
karbantartása, üzemeltetése,
telepítése

Villamosgép és -készülék üzemeltető

Háztartási gépgyártó

2.

Villanyszerelő
Épületek erősáramú és
Elektronikai
technikus
gyengeáramú áramköreinek
kivitelezése, javítása, karbantartása
Erősáramú elektrotechnikus

Villanyszerelő
Elektrotechnikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
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Kis- és nagyfeszültségű villamos
hálózatok* tartószerkezeteinek
szerelése, kábelfektetés, kábelek
szerelésre való előkészítése

Villamoselosztóhálózat -szerelő, -üzemeltető

Villamos távvezeték építő, üzemeltető

Villamoshálózat -szerelő, üzemeltető
Áramszolgáltatói
hálózatszerelő
Villamos távvezeték építő és
karbantartó
Villamos hálózat és
alállomás üzemeltető

4.

Fogyasztásmérők javítása,
szabályozása, hitelesítése

Villanyszerelő

5.

Lakó- és kommunális épületek,
ipari létesítmények érintésvédelmi
vizsgálata

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Erősáramú berendezések
felülvizsgálása, minősítő
nyilatkozat megtétele
Lakó-, kommunális és ipari
létesítmények villámvédelmi
berendezésének felülvizsgálata

Villamoshálózat-szerelő, üzemeltető
Villamosművi
fogyasztásmérő-javító, szabályozó
Érintésvédelmi, erősáramú
berendezés szabványossági
felülvizsgáló
Villámvédelem
felülvizsgálója

Erősáramú berendezések felülvizsgálója

Erősáramú berendezések
időszakos felülvizsgálója

Villámvédelmi felülvizsgáló

Villámvédelmi felülvizsgáló

8.

Nagy-, közép- és kisfeszültségű
villamos berendezéseken
feszültség alatti munkavégzés

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM
szerelő
Középfeszültségű FAM szerelő
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő

FAM-szerelő (feszültség
megjelölésével)

9.

Közép- és kisfeszültségű
kábelhálózatok szerelése, javítása

Középfeszültségű kábelszerelő
Kisfeszültségű kábelszerelő

Kábelszerelő (a
feszültségszint
megjelölésével)
Kábelszerelő

Szakszolgálati FAM szerelő

Szakszolgálati szerelő

Villamos gép és -készülék üzemeltető

Villamosgép- és berendezéskezelő

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Villamoshálózat-szerelő, üzemeltető

Villamos távvezeték építő, üzemeltető

Villamos-távvezeték építő,
szerelő, karbantartó

Villamos hálózat kezelő Villamos alállomás kezelő

Villamos hálózat és
alállomás üzemeltető
Villamosmű kezelő

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

Villamoshálózat-szerelő, üzemeltető
Villamosművikészülékszerelő
Villamoshálózatszerelő

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó
berendezéseken feszültség alatti
munkavégzés
Villamos gépek és kisfeszültségű
berendezések kezelése
villamosműben
Nagy-, közép- és kisfeszültségű
távvezetékek szerelése

Villamosművek villamos
berendezésének kezelése

Villamosművi berendezések,
állomások szerelése

”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 30/2015. (VI. 9.) NFM rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és
felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
LX. törvény 14. § (6) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és
felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 13. §-a szerinti felügyeleti díjat átutalási megbízással, egy összegben
kell teljesíteni az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
NFM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.”
2. §		
Az R. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az Éhvt. 10/C. §-a szerinti éves klímavédelmi felügyeleti díjat átutalási megbízással az Éhvt. 10/C. §
(6) bekezdésében rögzítettek szerint két egyenlő részletben minden év június 30. napjáig és december 31. napjáig
kötelesek megfizetni az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál
vezetett NFM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.
(2) Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél F-Gáz ügyfélazonosítóját és az „éves
klímadíj” megjelölést mint a befizetés jogcímét.
(3) A befizetett éves klímavédelmi felügyeleti díjról a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elektronikus számlát állít ki,
amelyet az éves klímavédelmi felügyeleti díj befizetését követő harminc napon belül megküld az éves klímavédelmi
felügyeleti díj befizetőjének.
(4) Az éves klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítéséről a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
a Klímagáz adatbázisban nyilvántartást vezet. Az éves klímavédelmi felügyeleti díjak nyilvántartására és
elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.”
3. §		
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 köztársasági elnök 265/2015. (VI. 9.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Rácz Lotti Anikót 2015. augusztus 7-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. május 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03152-2/2015.

A köztársasági elnök 266/2015. (VI. 9.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Böröcz Lászlót
2015. június 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. május 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03152-3/2015.

A köztársasági elnök 267/2015. (VI. 9.) KE határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 79. § (1) bekezdése alapján – az Országos
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ribai Csillát 2015. június 15-ei hatállyal határozatlan időtartamra
az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesévé kinevezem.
Budapest, 2015. június 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03320-2/2015.
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A Kormány 1372/2015. (VI. 9.) Korm. határozata
a vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 6. pont j) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A TVT legfeljebb 25 tagból áll, tagjai:)
„j) a TVT működési területén működő, a turizmusért felelős miniszter által vezetett minisztérium által regisztrált
turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknek (TDM szervezet),”
(1-1 kijelölt képviselője.)
2. Ez a határozat 2015. szeptember 2-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1373/2015. (VI. 9.) Korm. határozata
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveknél, a honvédelmi miniszter irányítása
alá tartozó honvédelmi szervezeteknél, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá
tartozó Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak illetményemeléséhez szükséges források
biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a belügyminiszter irányítása alá
tartozó rendvédelmi szerveknél, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó honvédelmi szervezeteknél,
valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá tartozó Információs Hivatalnál foglalkoztatott
közalkalmazottak illetményfejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. július 15.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1374/2015. (VI. 9.) Korm. határozata
a FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez
szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a 2015. évben fizetendő 5250 ezer USD összegű jogdíj rendezéséhez 833,3 millió Ft egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 16. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1374/2015. (VI. 9.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államháztartási
egyedi azonosító
298224

297102

Fejezet
szám

XVII.

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

16

K3

32

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Sportközpontok

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

Államháztartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-833,3

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

Millió forintban, egy tizedessel

833,3

Dologi kiadások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

Államháztartási
egyedi azonosító
298224

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

16

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Sportközpontok

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

833,3

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

Összesen

I. n.év
833,3

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

833,3

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 79. szám

7211

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 79. szám

A Kormány 1375/2015. (VI. 9.) Korm. határozata
a gödöllői uszoda beruházási program megvalósításához szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a gödöllői uszoda beruházással (a továbbiakban: Beruházás) érintett, a Szent István Egyetem
Gödöllő, 5880 helyrajzi számú ingatlanán található és működő kertészeti tanüzem a Beruházás megvalósítása és
a további működés érdekében áttelepítésre kerüljön;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert,
hogy az 1. pontban nevesített áttelepítés 299,7 millió forintos költségének forrását a Beruházás megvalósítására
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím,
29. Gödöllői uszoda beruházás jogcímcsoporton rendelkezésre álló forrás terhére biztosítsa.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1376/2015. (VI. 9.) Korm. határozata
a 2016. évi Szent Márton Emlékév keretében megvalósuló beruházások forrás biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. évi Szent Márton Emlékév keretében megvalósuló
tervezett beruházásokhoz 2500 millió forint forrás biztosításáról gondoskodjon a 2015. évi központi költségvetés
terhére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. július 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1377/2015. (VI. 9.) Korm. határozata
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekkel
összefüggő intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) keretében
felújításra kerülő ingatlanok vonatkozásában egységes vagyonkezelési rendszert kell kialakítani, amely keretében
az érintett ingatlanok felújítás céljából a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) vagyonkezelésébe, majd
a felújítást követően – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – a Magyar Természetjáró Szövetség
(a továbbiakban: MTSZ) hasznosításába kerülnek;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az NSK útján, az MTSZ-szel együttműködve készítsen részletes műszaki
beruházási programot a Program I. ütemében érintett ingatlanok tekintetében, és ennek keretében mérje fel
az érintett ingatlanok műszaki állapotát és az abból fakadó fejlesztések ütemezett forrásigényét;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. július 31.
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3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján, az érintett tulajdonosi
joggyakorló szervezetek együttműködése keretében dolgozzák ki az 1. pont szerinti egységes vagyonkezelési
rendszer feltételeit;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2015. július 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az érintett európai uniós operatív programok éves fejlesztési kereteinek
felülvizsgálatakor, illetve tervezésekor a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a Program
I. üteme – 2. pont szerint felmért forrásigényének – megvalósításához a 2015. és 2016. évben szükséges fedezet
rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Program I. ütemének végrehajtásához, illetve az érintett operatív programok
2015–2016. évi tervezéséhez igazodva
5. egyetért azzal, hogy a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúrafejlesztésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat 4. pontjában átcsoportosított 150,0 millió forint
2015. december 31-ig kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. december 31.
6. visszavonja
a)
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1904/2013. (XII. 5.)
Korm. határozatot,
b)
a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésekről,
valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1378/2015. (VI. 9.) Korm. határozata
az Egyiptomi Állami Vasutak részére történő vasúti kocsi szállításához kapcsolódó feladatokról
A Kormány
a)
kifejezte elvi egyetértését az Egyiptomi Állami Vasutak vasúti járműparkjának felújítására irányuló export
beruházással kapcsolatban;
b)
egyetért azzal, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkéjének 44 800 millió forint összegű megemelése
szükséges;
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a vasúti járműszállításra vonatkozó kereskedelmi szerződés
aláírását követően gondoskodjon a tőkeemeléshez, és annak végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a vasúti járműszállításra vonatkozó kereskedelmi szerződés aláírását követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 50/2015. (VI. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény
létrehozását követően az Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

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.

