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III. Kormányrendeletek

A Kormány 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem 
kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
1. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és 
17. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R1.
a) 1/B.  § a)  pontjában és 2.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „3. és 4.  pontjában” szövegrész helyébe a „3., 4. és 

4a. pontjában” szöveg,
b) 1/B. § b) pontjában és 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „4a.” szövegrész helyébe a „4b.” szöveg,
c) 2. § (8) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szövegrész helyébe az „10032000-01040281-

00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szöveg
lép.

2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.)  
Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R2.) 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapbírság mértéke)
„h) az  Étv. szerinti egyszerű bejelentés nélkül vagy a  bejelentéstől eltérően vagy az  anyagi jogi jogszabályt 
sértő módon vagy a  természetes személy építtető esetében 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet 
meghaladóan megépült vagy bővített lakóépület nem saját lakhatásának biztosítására vonatkozóan, vagy nem 
természetes személy által 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan megépült vagy bővített 
lakóépület esetében bejelentéssel végzett építési tevékenység esetén: 100 000 forint.”

 (2) Az R2. 3. § (4) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A bírság meghatározásakor a  (3)  bekezdés szerinti számított építményértéknek az  alábbi százalékos értékét kell 
figyelembe venni:]
„i) az Étv. szerinti egyszerű bejelentés esetén
ia) a  természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan 
megépült vagy bővített lakóépület, amennyiben az nem saját lakhatásának biztosítására szolgál, vagy
ib) a  nem természetes személy építtető esetében, 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladóan 
megépült vagy bővített lakóépület bejelentéssel végzett építési tevékenysége esetén
100%.”

4. §  Az R2. 6. § (1) bekezdésében az „építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szövegrész helyébe az „10032000-01040281-
00000000 számú Miniszterelnökség fejezeti építésügyi és építésfelügyeleti bírság” szöveg lép.
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3. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„g) műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben, valamint
h) az  Étv. 33/A.  § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és 
végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben”
[az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú kiemelt 
építésügyi hatóság) – a  sajátos építményfajták, valamint a  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, 
valamint a  leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak 
kivételével – az  építmények, építési tevékenységek tekintetében az  1.  melléklet I. és II. részében meghatározott fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) – a  (3)  bekezdésben 
meghatározott kivételekkel –, illetve az  építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre kiterjedő illetékességgel.]

6. §  Az R3. 1. § (3) bekezdésében a „műemléket, továbbá” szövegrész helyébe a „műemléket – a jókarbantartási kötelezési 
eljárással kapcsolatos ügy kivételével –, továbbá” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az R3. 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „valamint” szövegrész.

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(6) A  hatóság szakmai nyilatkozatát az  építtetőhöz intézett levélben, a  (2)  bekezdésben meghatározott 
kérdéskörben állíthatja ki. A kiadott nyilatkozat a hatóságot a hatósági eljárása során nem köti.”

9. §  Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóság képviselője a  helyszíni szemlén vagy a  hatósági ellenőrzésen 
az ellenőrzési jogosultságát az igazolványának felmutatásával igazolja.
(2a) Az  általános építésügyi hatóság képviselőjének igazolványa tartalmazza a  hatóság képviselőjének nevét, 
besorolását, fényképét, aláírását, az  őt foglalkoztató hivatal megnevezését, bélyegzőlenyomatát, az  igazolvány 
kiállításának dátumát, érvényességi idejét, valamint az igazolvány sorszámát.
(2b) A  kiemelt építésügyi hatóság és az  építésfelügyeleti hatóság képviselőjének igazolványa tekintetében 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet 
rendelkezései irányadóak.
(2c) A helyszíni szemlét vagy a hatósági ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi.”

10. §  Az R4. 18. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett vizsgálja, 
hogy)
„e) a  használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható-e az  építmény rendeltetésszerű és biztonságos 
használhatóságához szükséges
ea) járulékos építmények telken belüli elhelyezése,
eb) közlekedési hálózathoz való csatlakozás és
ec) kormányrendelet szerint előírt közműellátás vagy ennek hiányában a  közműellátásnak az  országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletnek megfelelő, egyedi módon történő 
kiváltása,”
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11. §  Az R4. 44. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az  építmény fennmaradási engedélyezésére az  építmény befejezése (rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra való alkalmas állapotának elérése) előtt kerül sor, a továbbépítésre is engedélyt kell kérni,
a) amennyiben a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyezéshez kötött,
b) az  Étv. 33/A.  § (1)  bekezdése szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén, ha 
az  elkészült építmény hasznos alapterülete meghaladta a  300 négyzetméter összes hasznos alapterületet, kivéve 
mégis, ha így az építőipari kivitelezési tevékenység az Étv. 33/A. § (2) vagy (3) bekezdése alá esik, vagy
c) az Étv. 33/A. § (2) vagy (3) bekezdése szerint egyszerű bejelentéssel megkezdett építési tevékenység esetén, ha 
azt nem természetes személy építtető vagy nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi.
(5a) Az (5) bekezdésben meghatározott esetekben a fennmaradási és a továbbépítési engedélykérelmet egyszerre 
kell benyújtani, és az építésügyi hatóság a két kérelem tárgyában döntéseit egybefoglalja.”

12. §  Az R4. a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:
„XII/A. FEJEZET
JÓKARBANTARTÁSI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS
55/A. § (1) Az építésügyi hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi a meglévő építmények körében
a) a  jogszabályban előírt jókarbantartási kötelezettség teljesítését, az  Épkiv. 34.  § (5)  bekezdése szerinti 
kötelezettség teljesítését,
b) tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú 
építmény esetén
ba) a szervizkönyv meglétét,
bb) a  20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a  megállapítások szerinti munkálatok elvégzését és 
a szervizkönyvben való dokumentálását.
(2) Az építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésén tapasztaltak alapján elrendeli
a) az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény felülvizsgálatát, szükség szerinti 
átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, 
a közbiztonságot veszélyezteti,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott építmények esetén az a) pontban foglaltakon túl
ba) a szervizkönyv hiánya esetén annak pótlását,
bb) a kötelező felülvizsgálat elmaradása miatti építmény-felülvizsgálat elvégzését, és a megállapításoktól függően 
a szükséges munkálatok elvégzését.”

13. §  Az R4. 65. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésfelügyeleti hatóság az  elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az  építőipari 
kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül)
„g) ha az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
ga) az  egyszerű bejelentés kivitelezési dokumentációja alapján, de az  Étv. 13.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjának 
megsértésével végzik,
gb) 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése esetén az  építtető arra 
vonatkozó nyilatkozatának hiányában végzik, hogy természetes személy és az  építési tevékenységet saját 
lakhatásának biztosítása céljából végzi.”

14. §  Az R4. 67. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen
megállapítja, hogy)
„c) az  Étv. 33/A.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerint egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenységet nem 
természetes személy építtető esetében vagy nem saját lakhatás biztosítása céljából,”
[(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.]

15. §  Az R4. a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A. § (1) Aki az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan 
nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló 144/2017. (VI. 12.)  
Korm. rendelet hatálybalépésekor hatályos építési engedély alapján már megkezdte az  építménnyel, 
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építményrésszel összefüggő építőipari kivitelezési tevékenységet, akkor is kérheti az építési engedély módosítását, 
hatályának meghosszabbítását, az  országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését, valamint 
a  jogutódlás tudomásulvételét az azokra vonatkozó hatályos szabályok szerint, ha az építési engedély kiadása óta 
az építmény, építményrész építése az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötötté vált.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott építményt, építményrészt használatbavételi engedéllyel vagy 
használatbavétel tudomásulvételével lehet használatba venni.”

16. §  Az R4.
a) 2.  § (1) és (2)  bekezdésében a  „hatósági engedély” szövegrész helyébe a  „hatósági engedély vagy 

tudomásulvétel” szöveg,
b) 3.  § (3)  bekezdésében az  „építésügyi tudomásulvétel” szövegrészek helyébe az  „építésügyi hatósági 

tudomásulvétel” szöveg,
c) 39. § (1) bekezdésében az „a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez kötött 

építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész” szövegrész helyébe az „az a  rendeltetésszerű és 
biztonságos használatra alkalmas építmény, építményrész, amelyre az  építtetőnek építési engedélyt kellett 
kérnie” szöveg,

d) 54.  § (1)  bekezdésében az  „az építési engedélyhez kötött építmény, építményrész, építési tevékenység” 
szövegrész helyébe az „az az építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett kérnie” 
szöveg,

e) 1. melléklet 7. pontjában a „30. pontban” szövegrész helyébe a „29. pontban” szöveg
lép.

17. §  Hatályát veszti az R4.
a) 3. alcímének címében az „és építésfelügyeleti” szövegrész,
b) 58. § (3) bekezdése,
c) 58. § (6) bekezdésében az „A hatósági ellenőrzést egyidejűleg legalább két fő végzi.” szövegrész,
d) 61. § (4) bekezdésében és 64. § (4) bekezdés b) pontjában a „(3) és” szövegrész,
e) 63. §-a,
f ) 50. alcíme.

5. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló  
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Az építésügyi és az  építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1.  melléklet I. fejezet 2. részében foglalt táblázat D:2 mezőjében 
az  „alpontjában, 22.  § (3)  bekezdés c)–d)  pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben” 
szövegrész helyébe az  „alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22.  § (3)  bekezdés 
c)–d) pontjában meghatározott esetben” szöveg lép.

19. §  Hatályát veszti az R5. 1. melléklet
a) III. fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében,
b) IV. fejezet 1. részében foglalt táblázat C:2 mezőjében
a „méretet, jellemzőt meghaladó” szövegrész.

6. Záró rendelkezés

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



8660 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 88. szám
 

1. melléklet a 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

 1.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat 4a. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 4b. sorral egészül ki:

  [A B C D E F G H I

1

Az építőipari kivitelezési tevékenység kapcsolódó jogsértő cselekmények

A bírság összegének meghatározása (az 1/A. § szerinti számított építményérték a 3. és a 4. pontban 50 millió forintot, a 4a. és 5. pontban a tervezőre 

vonatkozóan 5 millió forintot, a 4a–13. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

2 Építtető  Tervező
Tervezői 

művezető

Építési műszaki 

ellenőr

Fővállalkozó 

kivitelező

Megrendelő 

vállalkozó 

kivitelező

Alvállalkozó 

kivitelező

Felelős műszaki 

vezető]

„

4a.

Az építtető az Étv. 33/A. § (2)–(3) bekezdései szerinti 
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet  
– az építésfelügyeleti hatóság tájékoztatásában foglaltak 
ellenére – a bejelentéstől számított 16. napon megkezdi 

500 000 Ft 
+ 0,015×SZÉ 

legfeljebb 
5 000 000 Ft

4b.

Az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenységet az egyszerű bejelentés kivitelezési 
dokumentáció alapján, de az Étv. 13. § (2) bekezdés a) és 
b) pontjának megsértésével végzik

 

200 000 Ft 
+ 0,005×SZÉ 

legfeljebb 
500 000 Ft

      

”
 2.  Az  R1. 1.  mellékletében foglalt táblázat B:1–I:1 mezőjében a  „3. és a  4.  pontban 50 millió forintot, a  4a. és 5.  pontban a  tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, 

a 4a–13. pontban” szövegrész helyébe a „3., a 4. és a 4a. pontban 50 millió forintot, a 4b. és az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió forintot, a 4b–13. pontban” szöveg 
lép.
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A Kormány 145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.)  
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25.  § e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 145/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Eszközkezelő által megvásárolható ingatlanok kumulált maximális darabszáma évenként

Év
Éves kumulált maximális 

darabszám

1. 2012 8 000

2. 2013 15 000

3. 2014–2015 25 000

4. 2016–2017 35 000

5. 2018 36 000
„

A Kormány 146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
24/A.  §-a alapján az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest,  
Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) által a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban 
(székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-042416) tulajdonolt 100%-os mértékű 
társasági részesedés ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:  
1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-048351) által történő megszerzését – tekintettel a  földgáz 
energia közszolgáltatási tevékenységet végezni kívánó, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható 
módon működő és az  ellátás biztonságát fokozó nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – 
közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
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2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 147/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 2/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A Kormány a Tv. III., VII–IX. Fejezete szerinti eljárásokban annak megállapítása érdekében, hogy a Tv. hatálya 
alá tartozó személynek
a) Magyarország területén való tartózkodása veszélyezteti-e a  nemzetbiztonságot szakhatóságként 
az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot,
b) a  keresztényüldöztetési ok vizsgálatára – ha a  menekültkénti elismerését kérő kérelmében erre hivatkozik – 
szakhatóságként az emberi erőforrások miniszterét
[a továbbiakban a) és b) pont együtt: szakhatóság] jelöli ki.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés d) és 
m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68.  § (1) A  Gyvt. 20/A.  §-ában meghatározott természetbeni támogatás (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) nyújtásáról nem kell döntést hozni.
(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 5-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 5-éig
értesíti a  Magyar Államkincstár területi szervét (a  továbbiakban: Igazgatóság) a  támogatás összegéről, külön 
feltüntetve a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése 
szerinti emelt összegű támogatás összegét.
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatok alapján
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 13-áig,
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b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 13-áig
rendelkezik a  4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az  Erzsébet Utalványforgalmazó és 
Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.) 
részére történő átutalásáról, és ezzel egyidejűleg az  adatokat – tájékoztatás céljából – megyénkénti, települési 
önkormányzatonkénti és támogatási összegenkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a  miniszter 
által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).
(4) A  Magyar Államkincstár az  Igazgatóság által továbbított, (2)  bekezdés szerinti adatokat – településsoros 
bontásban – a (3) bekezdésben meghatározott határidőig és módon továbbítja az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 
részére az Erzsébet-utalványok előállítása érdekében.
(5) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 24-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 24-éig
eljuttatja a települési önkormányzatok részére az Erzsébet-utalványokat.
(6) Az  Erzsébet-utalvány-jogosultak részére történő haladéktalan kézbesítéséről – igazolható módon – a  jegyző 
postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik.
(7) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt., illetve a  települési önkormányzat az Erzsébet-utalvány-jogosultak részére 
történő közvetlen kézbesítéséről harmadik féllel kötött megállapodás alapján is gondoskodhat.
(8) A jegyző
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév szeptember 5-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév december 5-éig
pótigényt nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében nyújtható be, akinek a  Gyvt. 
20/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időpontban fennálló jogosultságát jogerősen a (2) bekezdés szerinti 
időpontot követően állapították meg, illetve akinek tekintetében a  természetbeni támogatás nyújtására a  jegyző 
a (2) bekezdés szerinti időpontot követően vált illetékessé.
(9) A  pótigény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása az  igénylés tekintetében jogvesztő azzal, hogy 
ez a jegyzőnek a támogatás nyújtására előírt kötelezettségét nem érinti.
(10) A  pótigény teljesítésére irányadó határidők a  (3) és (5)  bekezdésben meghatározott hónapot követő hónap 
azonos napján járnak le.
(11) A  jegyző a  tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a  tárgyévet követő év március 15-éig elektronikus 
úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. 
Visszaváltási igény esetén a jegyző a (13) és (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül, 
visszaváltási adatközlést is teljesít.
(12) Az  Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az  Erzsébet-utalványt térítésmentesen – az  utalvány ellenértékének 
a Magyar Államkincstár részére történő visszatérítése mellett – visszaváltja, ha az utalványt nem lehet kézbesíteni, 
mert
a) a  jogosultságot a  kézbesítést megelőzően – a  Gyvt. 20/A.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti időpontra 
visszamenőlegesen – meg kellett szüntetni,
b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy
c) a jogosult az Erzsébet-utalványt annak a települési önkormányzathoz történő megérkezését vagy – a (7) bekezdés 
szerinti megállapodás alapján közvetlenül kézbesített utalvány esetében – a  kézbesítés megkísérlését követő 
2 hónapon belül nem vette át.
(13) A  jegyző a  (12)  bekezdés szerinti visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt – ideértve a  (7)  bekezdés szerinti 
megállapodás alapján megkísérelt közvetlen kézbesítés meghiúsulását követően a  települési önkormányzatnál 
letétbe helyezett utalványt is – és a  visszaváltási adatközlés (14)  bekezdésben meghatározott adatait a  tárgyévet 
követő év március 15-éig az  Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére – igazolható módon – eljuttatja, és erről 
írásban visszaváltási adatközlést teljesít.
(14) A  visszaváltási adatközlés keretében a  jegyző megjelöli az  Erzsébet-utalványok tömb szerinti darabszámát 
és az  érintett tömb(ök) sorszámát. A  visszaváltott utalványok ellenértékéről a  jegyző az  Igazgatóságot 
a (11) bekezdés szerinti adatközlés keretében teljesített visszaváltási adatközléssel elektronikus úton is tájékoztatja. 
A tájékoztatásban külön fel kell tüntetni a visszaváltással érintett, a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű 
támogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint emelt összegű támogatás összegét.
(15) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a  (12) bekezdés szerint átvett Erzsébet-utalványok ellenértékét a Magyar 
Államkincstár részére a tárgyévet követő év április 15-éig visszatéríti.
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(16) A  Magyar Államkincstár a  (15)  bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül tájékoztatja 
a Minisztériumot a visszaváltott utalványok ellenértékéről, külön feltüntetve a visszaváltással érintett, a Gyvt. 20/A. § 
(1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatás összegét és a  Gyvt. 20/A.  § (2)  bekezdése szerint emelt összegű 
támogatás összegét.
(17) A Magyar Államkincstár a  (11) bekezdés szerinti adatközlés jogszerűségét az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény 59. és 60.  §-ában foglaltak szerint ellenőrizheti. A  támogatás visszafizetésére és a  kamatszámításra 
a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

2. §  A Gyer. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Adatlap a Gyvt. 20/A. §-a szerinti természetbeni támogatás igényléséhez

........ év ....... tárgyhónap

 1. Megye megnevezése:  ..........................................................................................................................................................................................
 2. Települési önkormányzat

2.1. neve:  .............................................................................................................................................................................................................
2.2. KSH azonosító kódja:  ..............................................................................................................................................................................
 (2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)

 3. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű természetbeni támogatásban részesülő
a) kiskorú gyermekek száma: ............... fő,
b) nagykorúak száma: ............... fő.

 4. A  tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint nyújtandó alapösszegű természetbeni támogatás összege:  
.............................. Ft.

 5. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű természetbeni támogatásban részesülő
a) kiskorú gyermekek száma: ............... fő,
b) nagykorúak száma: ............... fő.

 6. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint nyújtandó emelt összegű természetbeni támogatás összege: 
.............................. Ft.

 7. A tárgyhónapban nyújtandó összes természetbeni támogatás összege: .............................. Ft
(a 4. pont összegét össze kell adni a 6. pont összegével).

Dátum: ................ év ............................... hó ....... nap

P. H.

  .................................................... 
  jegyző aláírása”
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A Kormány 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
a 2. alcím és a 2–3. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím, valamint a  4–5.  melléklet tekintetében a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában,
a 4. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál 
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A gyakorlati képzés költségeinek a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető 
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az  Országos Képzési Jegyzékről és az  Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012.  
(VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R2. 3. §-a.

3. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) 
Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az  állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R3. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló 
képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

5. § (1) A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi 
ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 2.  melléklete 
a 6. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R4. 2. mellékletében foglalt
  1. 2. táblázat B:2 mezőjében a „140” szövegrész helyébe a „160” szöveg,
  2. 2. táblázat G:2 mezőjében a „20” szövegrész helyébe a „40” szöveg,
  3. 2. táblázat B:49 mezőjében a „95” szövegrész helyébe a „106” szöveg,
  4. 2. táblázat G:49 mezőjében a „15” szövegrész helyébe a „26” szöveg,
  5. 3. táblázat B:57 mezőjében a „184” szövegrész helyébe a „224” szöveg,
  6. 3. táblázat C:57 mezőjében a „160” szövegrész helyébe a „200” szöveg,
  7. 6. táblázat B:66 és C:66 mezőjében a „40” szövegrész helyébe a „80” szöveg,
  8. 9. táblázat B:119 és C:119 mezőjében a „80” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
  9. 9. táblázat B:131 mezőjében a „132” szövegrész helyébe a „212” szöveg,
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10. 9. táblázat C:131 mezőjében a „120” szövegrész helyébe a „200” szöveg,
11. 12. táblázat B:51, B:85, C:51 és C:85 mezőjében a „80” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
12. 17. táblázat B:60 és C:60 mezőjében a „40” szövegrész helyébe a „120” szöveg,
13. 18. táblázat B:43 mezőjében a „174” szövegrész helyébe a „182” szöveg,
14. 18. táblázat I:43 mezőjében a „20” szövegrész helyébe a „28” szöveg,
15. 18. táblázat B:49 mezőjében a „126” szövegrész helyébe a „147” szöveg,
16. 18. táblázat I:49 mezőjében a „12” szövegrész helyébe a „33” szöveg
lép.

 (3) Az R4. 4. mellékletében foglalt
1. 2. táblázat B:3 mezőjében a „188” szövegrész helyébe a „205” szöveg,
2. 2. táblázat H:3 mezőjében a „20” szövegrész helyébe a „37” szöveg
lép.

 (4) Az R4. 8. mellékletében foglalt táblázat
1. B:29 mezőjében az „5000” szövegrész helyébe a „9100” szöveg,
2. B:30 mezőjében az „5000” szövegrész helyébe az „5900” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdése, valamint a 3. melléklet 2020. január 2-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 421. sorral egészül ki:
[A  B  C  D

 Sorszám
 Szakképesítés  Szakképesítésenkénti

 Azonosító száma  Megnevezése  súlyszorzó]

„

421. 5486303  Honvédelmi igazgatási ügyintéző  1,0890
”
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2. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

 1.  Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázata a következő 563–567. sorral egészül ki:
[A B C D E F G H I J K

1  Szakképesítés azonosító száma

 2  Szint
Tanulmányi 

terület
 Sorszám

 Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések 

megnevezése

Szakma- 

csoport

 Ágazati 

besorolás

 Iskolai 

rendszerű 

képzési idő

 Iskola- 

rendszeren kívüli 

képzési idő

 A képzés 

munka- 

rendje

 MKKR szint  A szakképesítésért felelős miniszter]

„

563 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő 22 XLIII –
1700–2000 

óra
TK 4

honvédelemért felelős 
miniszter

564 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző 22 XLIII 2 év – N 5
honvédelemért felelős 

miniszter

565 35 522 18
Középfeszültségű FAM szerelő távolból 

végzett technológiával
6 XI – 120–210 óra TK 4

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter

566 35 522 19
Középfeszültségű FAM szerelő kombinált 

technológiával.
6 XI – 120–210 óra TK 4

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 

miniszter

567 35 522 20 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő 6 XI – 24–32 óra TK 4
szakképzésért és 

felnőttképzésért felelős 
miniszter

”
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 2.  Az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat H:274, H:275, H:277 és H:446 mezőjében az „50–70 óra” szövegrész helyébe 
a „40–60 óra” szöveg lép.

 3.  Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat 300. és 380. sora.
 4.  Az R2. 1. mellékletében foglalt 2. táblázat C:206 mezőjében a „01” szövegrész helyébe a „09” szöveg lép.
 5.  Az R2. 1. melléklet „2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez” alcím 2.2.1. pontjában foglalt táblázat helyébe 

a következő rendelkezés lép:
„

 A  B

 1  Szint  Meghatározás

 2  21
alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel, 
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési 
Hídprogramban szerezhető meg

 3  31

alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre 
(a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, 
a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg

 4  32
alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren 
kívüli szakképzésben szerezhető meg

 5  33
alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül

 6  34
középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai 
rendszerű szakképzésben szerezhető meg

 7  35
középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően 
iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül

 8  51
felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren 
kívüli szakképzésben szerezhető meg

 9  52
felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg

 10  53
felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

 11  54
emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban 
iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg

 12  55
emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben 
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül

 13  62 felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
”

 6.  Az R2. 1. melléklet „2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez” alcím 2.2.6. pontja a következő XLIII. alponttal 
egészül ki:
[Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4. oszlop):]
„XLIII. Honvédelem”

3. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R2. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:
 [A  B  C

 1  Ágazat
 Az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés

 Érettségi végzettséghez kötött ágazati 

szakképesítés]

„

 42. XLIII. Honvédelem
 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási 
ügykezelő

54 863 03 Honvédelmi igazgatási 
ügyintéző

”
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4. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R3. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 2351–2375. sorral egészül ki:
[A  B  C

 1. A szakmai követelménymodulok

 2.  Sorszáma  megnevezése  azonosító 

száma]

„

2351. 2349.  Honvédelem és jog 12120-17

2352. 2350.  Biztonság és védelempolitika 12121-17

2353. 2351.  Ágazattechnika 12122-17

2354. 2352.  Szervezeti viselkedés és vezetés 12123-17

2355. 2353.  Katonai szakmai idegen nyelv 12124-17

2356. 2354.  Ágazati informatika 12125-17

2357. 2355.  Katonai közelharc és kézitusa 12126-17

2358. 2356.  Katonai alapismeretek 12127-17

2359. 2357.  Szervezeti és katonai ügyvitel 12128-17

2360. 2358.  Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával 12129-17

2361. 2359.  Középfeszültségű FAM szerelés távolból végzett technológiával 12130-17

2362. 2360.  Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem 11263-17

2363. 2361.  Vízből mentés II. 11573-17

2364. 2362.  Nyíltvízi mentés természeti környezete 11574-17

2365. 2363.  Rádiós kommunikáció a nyíltvízi mentésben 11575-17

2366. 2364.  Háztartási gépek angol szaknyelvi ismerete 12131-17

2367. 2365.  Személyes készségfejlesztés 12132-17

2368. 2366.  Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek a háztartási gépek szervizelésében 12133-17

2369. 2367.  Háztartási gépek környezetvédelme és biztonságtechnikája 12134-17

2370. 2368.  Háztartási gépek üzembe helyezése, telepítése és szerelése 12135-17

2371. 2369.  Háztartási gépek információtechnológiája 12136-17

2372. 2370.  Villamos biztonságtechnikai alapok 11583-17

2373. 2371.  A kapcsolószekrények szerelése 11585-17

2374. 2372.  Speciális lábápolást megalapozó anatómiai, élettani kóroktani ismeretek 12137-17

2375. 2373.  Speciális lábápolás 11257-17 
”

5. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az R3. 3. melléklete a következő 2349–2373. pontokkal egészül ki:
„2349. A Honvédelem és jog megnevezésű, 12120-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Ismeri a jogi alapfogalmakat és a jogalkotás alapjait
Ismeri az Alaptörvény rendelkezéseit, az állampolgárságra vonatkozó szabályokat
Ismeri az emberi jogi alapnormákat és a polgári jog alapjait
Megismeri a  Hágai és Genfi Egyezmény rendelkezéseit és az  egyes bűncselekményekre vonatkozó különös 
szabályokat
Ismeri a nemzetközi hadijog általános fogalmait és annak rendszerét, a harcos, illetve polgári személyre vonatkozó 
különös szabályokat
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Ismeri az állami szervek felépítését, a szabályozás szintjeit
Megismeri Magyarország védelmi igazgatási rendszerét
Ismeri a helyi védelmi bizottságok feladatait, működési sajátosságait
Alkalmazni tudja a különleges jogrendre vonatkozó szabályokat
Ismeri a közigazgatás felépítését, működését, szervezetrendszerének sajátosságait
Átlátja a  személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkezik a  munkaügyi folyamatok jogszabályi 
kérdéseinek vonatkozásában
Ellátja a különböző okmánykezelési és nyilvántartási feladatokat
Ismeri a közszolgálat jellemzőit, a közigazgatási jogviszony elemeit
Alkalmazza a tevékenységére közvetlenül, avagy közvetett módon vonatkozó jogszabályokat
Ismeri a feladathoz kapcsolódó munkavédelmi, tűz- és környezetvédelmi előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az állami szervek felépítése
A honvédelmi ágazati szabályozás szintjei
Magyarország védelemigazgatási rendszere
Jogi alapismeretek
Nemzetközi hadijog
A katonai igazgatás rendszere
A Magyar Honvédség alaprendeltetése
Nyilvántartási és okmánykezelési feladatok
A különleges jogrend feladatrendszere
Helyi Védelmi Bizottság gyakorlata
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kitartás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Közérthetőség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás

2350. A Biztonság és védelempolitika megnevezésű 12121-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
Megismeri a nemzeti katonai stratégia általános jellemzőit, Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájának fontosabb 
elemeit
Tudatosul benne, hogy milyen hatással van hazánk biztonságára az, hogy tagjai vagyunk a NATO-nak és az Európai 
Uniónak
Megismeri a NATO létrejöttének okait, a kollektív védelem és a kollektív biztonság fogalmát, a NATO reagálását az új 
típusú kihívásokra, a terrorizmus fogalmát és a terrorfenyegetettség lényegét
Ismeri a NATO változó feladatrendszerét a XX. század második felében, az „out-of-area” missziók jellemző vonásait
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Ismeri a  terrorizmus elleni harc nehézségeit és jellemző vonásait, a  haderők szerepét a  terrorizmus elleni 
küzdelemben
Felismeri és megérti a  haditechnika fejlődését, a  modernizáció összefüggéseit és hatását a  katonai stratégia 
alkalmazásaiban
Tisztában van a globalizáció előnyeivel és hátrányaival
Érti a biztonsági kihívások típusait, a globalizáció fogalmát és hatásait
Képes a földrajzi tartalmú adatokat értelmezni, és azokból következtetéseket levonni
Ismeri a térképek, mint földrajzi tartalmú információforrások fontosságát, az adatok nagyságrendbeli különbségeivel
Biztonsággal tud eligazodni a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet folyamataiban 
Képes a mindennapi élet szempontjából fontos döntések meghozatalakor és az állampolgári szerep gyakorlásakor 
a tágabb értelemben vett geopolitikai összefüggéseket felhasználni és értelmezni
Tisztában van a  természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek kölcsönhatásaival, illetve 
napjaink gazdasági, környezeti eseményeinek, lokális, regionális és globális szintű biztonság politikai kihívásaival
Alkalmazza a katonai térkép és tereptan sajátosságait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Katonai térkép és tereptani ismeretek
Stratégia elemzés, stratégia készítés
NATO, EU, ENSZ ismerete, működési sajátosságai
A NATO feladatrendszere
A terrorizmus elleni küzdelem
A globalizáció hatásai
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kitartás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Közérthetőség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás

2351. Az Ágazattechnika megnevezésű 12122-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Légpuska lőgyakorlatot teljesít
Ismeri és betartja a fegyverek és lőszerek használatával és tárolásával kapcsolatos előírásokat
Haditechnikai eszközöket kezel, alkalmaz
Gépjárművet vezet
Anyagi és technikai tárgyleírást végez
Ismeri a Magyar Honvédség sajátos eszközrendszerét
Fedezéket épít
Megismeri az atom-, biológiai és vegyi fegyverek mentesítésének szabályait
Képes a katonai rendeltetésű védőeszközök kezelésére
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok betartása
Lövészeti alapismeretek
Gépjárművezetés-technikai ismeretek
Haditechnikai ismeretek
Vegyivédelmi és műszaki ismeretek
szakmai készségek:
Haditechnikai eszközök és egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
Légfegyver kezelése, használata
Biztonságtechnikai szabályok
Személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kitartás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

2352. A  Szervezeti viselkedés és vezetés megnevezésű 12123-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Ismeri a  pszichológiai, szociológiai és kriminológiai alapfogalmakat és a  rendvédelmi tevékenységhez kapcsolódó 
jellemzőit
Érvényesíti és alkalmazza a  kommunikáció speciális szabályait a  rendvédelem és a  magánbiztonság különböző 
területein
Alkalmazza a kapcsolatfelvétel és üzenetváltás speciális kommunikációs fordulatait
Kezeli a speciális feladatok ellátása során adódó konfliktusokat
Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő panasz kivizsgálásáról
Tájékoztatást ad az ügyfeleknek
Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal
Személyeket hallgat meg, feljegyzést készít
Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít
Felismeri a kommunikációs zavarokat és alkalmazza a leküzdésére szolgáló technikákat
Alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt
Használja és értelmezi a nonverbális és metakommunikációs jelzéseket
Alkalmazza a stressz- és konfliktuskezelés alapvető módszereit
Felismeri az előítéletes megnyilatkozásokat, kezelésükben használja a megszerzett ismereteit
Az antiszociális magatartásformák kezelésében használja az asszertív kommunikációt
Ismeri a Magyar Honvédség szervezeti jellemzőit, struktúráját vezetési szintjeit
Felismeri és alkalmazza a különböző vezetési irányzatokat, stílusokat
Tisztában van a katonai vezető sajátos kibővített szerepkörével, átlátja annak felelősségét
Megismeri a szervezeti légkört befolyásoló tényezőket
A fegyveres szervekre jellemző függelmi viszonyt elsajátítja és a gyakorlatban is alkalmazza
Képes kötelékek mozgatására, megállítására
Ismeri a katonai vezetés és az alaki rendgyakorlatok közti összefüggéseket
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A pszichológia fogalma, lelki jelenségek
A személyiség fogalma, jellemzői, kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők
A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok (dohány, alkohol, drog)
Az empátia és a türelem fejlesztése
A személyészlelés, a személyészlelési ítélet pontosságának fejlesztése
Az antiszociális magatartás észlelése
Előítélet, az egyén és csoport viszonya
Az antiszociális magatartásformák
A deviancia fogalma, deviáns jelenségek
A szocializáció folyamata, szociális szerepek, a szereptanulás
Az érett személyiség jellemzői, önismeret
A társadalom és az egyén viszonyai, társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak
A nemzetiségek helyzete Magyarországon
A kommunikáció folyamata, jellemzői
A mindennapi kommunikáció és a katonai szervezetek kommunikációjának hasonlóságai és különbözőségei
A kommunikáció speciális szabályai
A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére
Az asszertív kommunikáció jellemzői
Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás
A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői
A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése, a nyilvános megnyilatkozás
A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése, a hivatalos szöveg jellemzői
A metakommunikáció jeleinek értelmezése
Motiváció, ösztönzés
Vezetés, irányítás
A fegyveres szervek sajátos vezetési rendszere
Kötelék irányítása, vezetése
Rendgyakorlat
szakmai készségek:
A társadalmi rétegeknek megfelelő sajátos kommunikáció alkalmazása
A konfliktushelyzetek felismerése, kezelése
Személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Rugalmasság
Határozottság
Következetesség
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Adekvát metakommunikáció
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Következtetési képesség

2353. A Katonai szakmai idegen nyelv megnevezésű 12124-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
A katonai-szakmai tevékenység során előforduló egyszerű, nyelvi kommunikációhoz szükséges angol nyelvismeret 
készségszintű elsajátíttatása
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A katonai, honvédelmi ismeretek átültetése angol nyelvre, annak kommunikáció szintű használata
szakmai készségek:
A rendfokozatok, alakulatok ismerete
A haderőnemek, fegyvernemek ismerete
Katonai feladatok háborús és békeidőkben
A katonai bázis részei, működésének menete
A katonai technológia és kezelő személyzetének ismerete
A NATO és ENSZ működésének bemutatása angol nyelven
A Magyar Honvédség feladatainak ismerete és bemutatása angol nyelven
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Fegyelem
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Alkalmazkodóképesség
Módszerkompetenciák:
Ismeretmegőrzés
Gyakorlatias feladatmegértés
Logikus gondolkozás
Rendszerező képesség

2354. Az  Ágazati informatika megnevezésű 12125-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
Gyakorlatban használható informatikai ismeretek megszerzése, mely magában foglalja az  Office irodai 
programcsomag használatának elsajátítását, valamint a katonai informatikai ismeretek elsajátítását

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Számítógépes alapismeretek 
Online alapismeretek
IT biztonság
Szövegszerkesztő program ismerete
Prezentációkészítő program ismerete
Táblázatkezelő program ismerete
Képszerkesztési ismeretek
Adatbázis-kezelés
Webszerkesztés
Elektronikus hitelesség
A közigazgatás informatikai támogatása
Az MH informatikai támogatása
Híradástechnikai és informatikai eszközök és berendezések
Irodai és infokommunikációs eszközök és berendezések
Informatikai hadviselés



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 88. szám 8675

Robottechnológia
Katonai nyilvántartó és ügyintéző programok alkalmazása
Közigazgatási nyilvántartó és ügyintéző programok alkalmazása
szakmai készségek:
Office programok használata
Digitális kompetencia fejlesztése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Prezentációs készség
Együttműködés
Segítőkészség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdaság
Gyakorlatias feladatértelmezés

2355. A Katonai közelharc és kézitusa megnevezésű 12126-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, önvédelmi alapismereteit, sikeresen végrehajtja a  korosztályának 
megfelelő éves fizikai felméréseket
Katonai és rendészettechnikai eszközöket kezel, alkalmaz
Testi kényszer alkalmazását gyakorolja
Közelharcban jártasságot szerez
Elmélyíti és gyakorolja a közelharci fogásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek
Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályokról
Az önvédelem, közelharc meghatározása
Önvédelmi alapismeretek
A közelharc és kézitusa alapjai
szakmai készségek:
Katonai és rendvédelmi technikai eszközök, egyéni alapfelszerelések kezelése, használata
Kényszerítő eszközök felismerése, megkülönböztetése
Önvédelmi fogások alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kitartás
Megbízhatóság
Elhivatottság
Elkötelezettség
Társas kompetenciák:
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Empatikus készség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása

2356. A  Katonai alapismeretek megnevezésű 12127-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
Ismeri a  Magyar Honvédség felépítését, vezetését, megtanulja a  katonák feladatait, a  katonai rendfokozatok 
jelentőségét és funkcióját
Megérti a NATO, EU és ENSZ küldetések történetét, a külföldi missziók jelentőségét 
Megtanulja a különböző egységek feladatait, a kiképzés elemeit
Tudatosul benne, hogy milyen a  kapcsolat a  modern kor technikai, technológiai vívmányai és a  haditechnikai 
eszközök folyamatos fejlődése között
Megismeri a  hadtörténelem főbb eseményeit, elemzi, vizsgálja katonai, stratégiai szempontból az  adott korszak 
háborús konfliktusait, fegyveres ütközeteit
Megismeri és tiszteli múltunk hőseit, nemzetünk történelmi erőfeszítéseit, katonai erényeinket
Átlátja a  terep fogalmát és hatását a  katonai műveletekre; a  terep elemeit és katonai szempontból lényeges 
tulajdonságait
Megérti a terep és alkotóelemei szerepét a katonai műveletekben
Megtanulja az UTM vetület, a földrajzi koordinátarendszer és az MGRS elemeit
Megérti a szelvénybeosztási rendszerek alkalmazásának szükségességét és összefüggésüket a térképi megjelenítés 
méretarányával
Megtanulja a támadás és a védelem alapjait, a katonák tevékenységét a harcmezőn
Összefüggéseiben kezeli a  harc alapvető tartalmát és alkotórészeit, az  összfegyvernemi harc lényegét és alapvető 
törvényszerűségeit 
Megtanulja a túlélés fogalmát, a túlélési stratégia pontjait, a túlélésre történő felkészülés fontosságát
Megérti a legfontosabb magfizikai reakciókat, a láncreakció jelenségét, az ABV veszélyforrásokat, a vegyi fegyverek 
alkalmazását és a mérgező harcanyagok csoportjait
Megismeri az EU és az európai integráció fogalmát, az EU létrejöttének állomásait
Érti a NATO reagálását az új típusú kihívásokra, a terrorizmus fogalmát és a terrorfenyegetettség lényegét
Megismeri a biztonsági kihívások típusait, a globalizáció fogalmát és hatásait
Megismeri az ENSZ szerepét a nemzetközi biztonságban, létrejöttének történelmi körülményeit és állomásait
Ismeri az ENSZ Biztonsági Tanács felépítését, feladatait és működésének fontosabb jellemzőit és az ENSZ szerepét 
a nemzetközi biztonság fenntartásában
Ismeri a  NATO egészségügyi ellátásának alapelveit, a  harctéri ellátás szabályait, a  szakaszos sérültellátás rendjét 
Ismeri a sérültek ellátásának szakaszait, az elsősegély és a szaksegély fogalmát

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A Magyar Honvédség
A katonák élete a Magyar Honvédségben
Korunk háborúinak jellemzői
A kezdetektől – Mátyás királyig
Tereptani alapismeretek
Térképismeretek I. vetületi ismeretek
Térképismeretek II. térképábrázolás
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Tájékozódás a terepen
Az újvilágtól – Világosig
Az általános harcászat alapfogalmai
A béketámogató műveletek alapjai
Túlélési ismeretek
Atom-, Biológiai és Vegyivédelmi ismeretek
A modern háborúk kora
Magyarország biztonságpolitikai környezete I.
Magyarország biztonságpolitikai környezete II.
A Magyar Honvédség személyi állománya
A sérültek kimentése
Újraélesztés
Vérzéscsillapítás
Harctéri ellátás
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Kitartás
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Empatikus készség
Közérthetőség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség, ismeretmegőrzés
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás

2357. A Szervezeti és katonai ügyvitel megnevezésű 12128-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
A Magyar Honvédség napi adminisztrációs és ügyintézési feladatainak végzése
Ismeri a  NATO–NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az  EU Központi Nyilvántartó feladatait, a  minősített adatok 
nyilvántartásának folyamatát
Tisztában van a titkos ügykezelés gyakorlati alapismereteivel, a titkos ügykezelő foglalkoztatásának feltételeivel és 
feladataival
Tisztában van az információvédelem hatályos jogszabályaival, és az előírásoknak megfelelően alkalmazza
Elsajátítja az ügyviteli alapismereteket
Gyakorlatban alkalmazza az ügyviteli folyamatokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A Magyar Honvédség működéséhez kapcsolódó, önállóan készített iratok, dokumentumok tartalmi elemei
Az irodai munka megszervezésének teendői
Az ügykezelés folyamatának, elemeinek ismerete
Szervezési feladatok
Számítógépes programcsomag kezelése
Adatvédelem és a biztonságos adathasználat szabályai
Az iratkezelés és tárolás teendői, dokumentumai
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Az ügyirat- és dokumentumkezelés alapelvei, folyamata
A titkos ügykezelés elméleti alapismerete
Az adatok védelmének alapelvei
A nyilvánosság alól mentesülő nem nyilvános adatok,
Adat fajták, minősítési szintek
A minősítési eljárás szabályai, kármértékalapú minősítés
Minősített adatok kezelése
A minősítés felülvizsgálata
A minősítés felül bírálata
A minősített adatok büntetőjogi védelme
A titkos ügykezelés gyakorlati alapismeretei
A titkos ügykezelő foglalkoztatásának feltételei és feladatai
A Nyilvántartó és a Kezelő pont
A NATO–NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó
A minősített adatok nyilvántartásának folyamata
A minősített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás
Futárszolgálatok fajtái
szakmai készségek:
Írás a gépi írástechnika magasabb szintjén (180 leütés/perc) 
Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazásával
Számítógépes irodai programok alkalmazása
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Precizitás
Monotónia tűrés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Közérthetőség
Visszacsatolási készség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Önellenőrzés
Gyakorlatias feladatmegoldás

2358. A Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával megnevezésű, 12129-17 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Létesítési, üzemzavar megelőzési, javítási és karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos 
hálózatokon és berendezéseken azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében
Szakmai és munkavédelmi ismeretei és FAM felszerelései használatával kombinált módszerrel végez munkát 
középfeszültségű szabadvezetékeken

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Mechanikai, villamos és elektrotechnikai ismeretek
A FAM munkamódszerei
A FAM Biztonsági Szabályzata
A személyi alkalmasság kérdései
A zárlatot és áramütést megelőző intézkedések
A FAM és a munkavédelem összefüggései
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Munkavédelem
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Méréstechnika
FAM célja és szerepe a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás érdekében
A Különleges Üzemviteli Állapot célja, a hálózati zárlatok következményei
A szabadvezeték hálózatok felépítése, anyagai
A FAM eszközvizsgálatok módszerei
A szabadvezeték hálózatok mechanikája
A FAM előkészítése és megszervezése, középfeszültségű munkavégrehajtási feltételek
A kombinált FAM technológia sajátosságai
A választott munkamódszer hálózati és biztonsági követelményei
A szerelési és segédanyagok
Az áramkörök megbontásának és csatlakoztatásának feltételei
szakmai készségek:
A védőeszközök, FAM szerszámok ellenőrzése és használata
A munkavédelmi, a tűzrendészeti, környezetvédelmi előírások alkalmazása
A munkafeltételek megítélése
A speciális FAM szerelési eljárások végrehajtása
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőzőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)

2359. A Középfeszültségű FAM szerelés távolból végzett technológiával megnevezésű, 12130-17 azonosító 
számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Létesítési, üzemzavar-megelőzési, javítási és karbantartási feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos 
hálózatokon és berendezéseken azok kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében
Szakmai és munkavédelmi ismeretei és FAM felszerelései használatával távolból végzett (rudas) módszerrel végez 
munkát középfeszültségű szabadvezetékeken

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Mechanikai, villamos és elektrotechnikai ismeretek
A FAM munkamódszerei
A FAM Biztonsági Szabályzata
A személyi alkalmasság kérdései
A zárlatot és áramütést megelőző intézkedések
A FAM és a munkavédelem összefüggései
Munkavédelem
Tűzvédelem
Környezetvédelem
Méréstechnika
FAM célja és szerepe a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás érdekében
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A Különleges Üzemviteli Állapot célja, a hálózati zárlatok következményei
A szabadvezeték hálózatok felépítése, anyagai
A FAM eszközvizsgálatok módszerei
A szabadvezeték hálózatok mechanikája
A FAM előkészítése és megszervezése, középfeszültségű munkavégrehajtási feltételek
A távolból végzett FAM technológia sajátosságai
A választott munkamódszer hálózati és biztonsági követelményei
A szerelési és segédanyagok
Az áramkörök megbontásának és csatlakoztatásának feltételei
szakmai készségek:
A védőeszközök, FAM szerszámok ellenőrzése és használata
A munkavédelmi, a tűzrendészeti, környezetvédelmi előírások alkalmazása
A munkafeltételek megítélése
A speciális FAM szerelési eljárások végrehajtása
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Erős fizikum
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőzőkészség
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hibakeresés (diagnosztizálás)

2360. A  Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem megnevezésű, 11263-17 azonosító számú 
szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Közreműködik a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtésében, tárolásában, átadásában
Munkabaleset esetén elsősegélyt nyújt

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Foglalkozási ártalmak és ellenük való védekezés
Környezetvédelmi előírások
Munkavédelmi előírások
Tűzvédelmi előírások
Munkabalesetek során követendő eljárás
Védőeszközök és felszerelések használata
Veszélyes hulladékok kezelési technológiái
Elsősegélynyújtási alapismeretek
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű írott szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
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Társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Módszeres munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás

2361. A Vízből mentés II. megnevezésű, 11573-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Nyílt vízen és úszólétesítményeken prevenciós tevékenységet végez
Nyílt vízen és úszólétesítményeken vízből ment

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A vizek veszélyei
A vízi balesetek okai
Nyíltvízi veszélyforrások ismerete
Alapvető magatartási szabályok nyíltvízi fürdőzés közben
Mentésnél használatos úszótechnikák
Szabaduló fogások
Szállítási, vontatási technológiák
Önmentés nyílt vizeken
Társmentés nyílt vizeken
Jégről mentés
Vízimentő eszközismeret
Evezős, mentésre alkalmas csónak használatának ismerete
Fürdőhelyekkel összefüggő, hajózásból eredő veszélyforrások ismerete
szakmai készségek:
Mentő technikák alkalmazása, eszközök használata
Úszástechnika, -stílus
Személyes kompetenciák:
Kockázatvállalás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés

2362. A  Nyíltvízi mentés természeti környezete megnevezésű, 11574-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
A nyíltvízi környezeti sajátosságok ismerete

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Nyílt vizek környezete és tulajdonságai (természetes vizek: folyók, tavak; mesterséges vizek: csatornák, bányatavak, 
halastavak)
Időjárási tényezők
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Környezeti veszélyforrások
szakmai készségek:
Környezeti tényezők értékelés
Információs források használata
Jelzőrendszerek ismerete
Meteorológiai veszélyjelzések ismerete
Személyes kompetenciák:
Információgyűjtő képesség
Információ rendszerező képesség
Információ értékelő képesség
Társas kompetenciák:
Tájékoztatás, információ szolgáltatás
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés

2363. A  Rádiós kommunikáció a  nyíltvízi mentésben megnevezésű, 11575-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
A vízimentésnél alkalmazott hírközlő berendezések használatának ismerete

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A vízimentésben használatos kommunikációs eszközök ismerete
szakmai készségek:
Hírközlő berendezés kezelése
A vízimentésben használatos kommunikációs eszközök helyes használata
Adatrögzítés
Utasítás értelmezés, végrehajtás
Személyes kompetenciák:
Verbális kommunikációs készség
Nyitottság a modern technológiák iránt
Módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Alkalmazkodóképesség

2364. A  Háztartási gépek angol szaknyelvi ismerete megnevezésű, 12131-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért és fordít
Értelmezi a készülékek, gépek, berendezések idegen nyelven írt kezelési, használati és szerviz utasításait
A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad
Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven ismertet
Idegen nyelvű szakmai információkat gyűjt az interneten

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Háztartási gépek jellemzői, idegen nyelvű technológiai leírása
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Általános és szakmai idegen nyelvű kommunikáció lehetőségei és gyakorlati alkalmazásának módjai
szakmai készségek:
Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű íráskészség
Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés

2365. A Személyes készségfejlesztés megnevezésű, 12132-17 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:

Feladatprofil:
Alkalmazza a csapatmunka különféle formáit (pl. brainstorming)
Problémamegoldó stratégiákat használ munkája során: képes folyamatábra, ill. SWOT-analízis készítésére
Ismeri és tudatosan alkalmazza az asszertív kommunikációt
Alkalmazkodik az ügyfelekkel/vásárlókkal való kapcsolattartás során a változó szituációkhoz
Konfliktushelyzetek kezelésére a megfelelő technikákat használja
Prezentációt készít

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A csoport fogalma, típusai és működése
A verbális és nonverbális kommunikáció folyamata, tényezői
A probléma fogalma, a problémamegoldás szakaszai
Az asszertív kommunikáció
A konfliktus fogalma, típusai
A tárgyalástechnika alapjai
Prezentáció készítése, előadása
szakmai készségek:
A csoportdinamikát elősegítő technikák alkalmazása
A verbális és nonverbális kommunikáció sikeres kódolása és dekódolása
SWOT-analízis készítése termékekről, szolgáltatásokról
Folyamatábra készítése
A konfliktuskezelési stratégiák
Tárgyalás előkészítése, lebonyolítása
Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Megbízhatóság
Türelmesség
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
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Határozottság
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás és ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Problémamegoldás

2366. A vállalkozási és kereskedelmi ismeretek a háztartási gépek szervizelésében megnevezésű, 12133-17 
azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Felméri az ügyfél igényeit
Tájékozódik az elektronikai termékek piacán
Bemutatja a termék működését, használatát a vásárlónak
Kezeli a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszokat, reklamációkat
Tájékoztatja a vásárlót a garanciális javítással kapcsolatos tudnivalókról
Jegyzőkönyvet vesz fel a meghibásodott termékről
Kitölti a jótállási jegyet
Ismerteti a termékhez kapcsolódó after sales szolgáltatások körét
A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az ügyféligények osztályozásának szempontjai, valamint a fogyasztói magatartást meghatározó tényezők
Az ügyféltípusok csoportosításának lehetséges szempontjai
Az elektronikai termékek piaca Magyarországon
Az after sales szolgáltatások köre
A panasz- és konfliktuskezelés alapja, a panaszos ügyfél típusai
A vásárlás folyamata – az értékesítés/személyes eladás lépései
Kommunikáció az ügyféllel
Kereskedelmi és jogi ismeretek
Készletgazdálkodás
A vállalkozások jogi és közgazdasági alapfogalmai
Vállalkozási formák
A vállalkozás adminisztrációja, dokumentumai
A vállalkozások létesítésének, működtetésének és megszüntetésének hatályos szabályai, eljárásai
Adóügyi szabályok
szakmai készségek:
Értékesítési technikák alkalmazása
Panasz- és konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása
Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség
Az after sales szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumok értelmezése és megalkotása
Kapcsolattartás az ügyfelekkel, beszállítókkal, hatóságokkal
Számla készítése az elvégzett munkáról
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Türelmesség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Meggyőző készség
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Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás

2367. A  Háztartási gépek környezetvédelme és biztonságtechnikája megnevezésű, 12134-17 azonosító 
számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Betartja és betartatja a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó előírásokat
Betartja és betartatja a szelektív és veszélyes hulladékgyűjtés és tárolás szabályait
Munkája során betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
A munkaterületet a vonatkozó szabályoknak megfelelően alakítja ki
Tájékoztatást ad az ügyfélnek a jogszabályi előírásokról
Meggyőzi az ügyfeleket az energiatakarékosság, környezetvédelem fontosságáról

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A környezetvédelem szabályozása és felügyeleti rendszere
A környezetvédelem területei és feladatai
Hulladékok, hulladékkezelés
Veszélyes anyagok, biztonsági adatlap
Elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése (WEEE, RoHS)
Munkabiztonsági, balesetelhárítási és munkaegészségügyi fogalmak
A villamosság biztonságtechnikája
A tűzvédelem feladatai jogi szabályozása
A háztartási gépek kezelése, üzemeltetése, telepítése és javítása során betartandó speciális munka-, tűz- és 
környezetvédelmi szabályok
szakmai készségek:
Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, színek és táblák értelmezése
Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok alkalmazása
Olvasott vagy hallott szakmai szöveg megértése
Környezetvédelmi tudatosság, tudatformálási készség
Személyes kompetenciák:
Szabálykövetés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Irányítási készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Lényegfelismerés, lényeglátás
Áttekintő képesség

2368. A  Háztartási gépek üzembe helyezése, telepítése és szerelése megnevezésű, 12135-17 azonosító 
számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Dokumentációkból beazonosítja a készülékeket
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Készülékek, illetve berendezések helyszíni szerelése esetén megvizsgálja és elemzi a  munkakörnyezetet és 
létrehozza a szerelés biztonságos elvégzésének munkakörülményeit
A munka megkezdése előtt ellenőrzi és kipróbálja a  feladat elvégzéséhez szükséges gépeket, eszközöket, 
szerszámokat
Kiviteli tervek vagy egyéb dokumentáció alapján szereli, telepíti a háztartási készülékeket, berendezéseket
Műszaki dokumentációk (terv, kapcsolási rajz, gépkönyv) alapján, a  bejelentett és a  tapasztalt hibajelenséget 
elemezve, alkalmas műszerek, villamos, mechanikai kézi és gépi szerszámok használatával a szükséges mértékben 
szétszereli a készüléket, behatárolja és megállapítja a készülék/berendezés hibáját
Elvégzi a  készülékek installálását (működési helyszínre történő beállítás, szintezés, rögzítés, víz és villamos 
csatlakozások bekötése)
Megfelelő, és az előírt technológiát alkalmazva javítja:
– kis háztartási készülékek
– porszívók
– hűtő- és fagyasztógépek
– mosó- és szárítógépek
– mosogatógép
– konyhai nagygépek (főzőlap, sütő, elszívó, mikrohullámú sütő, automata kávéfőző)
Szükség esetén kooperál a társszakma képviselőivel
Ellenőrzi a  telepített készülék gépkönyvi előírásai alapján a  berendezés villamos hálózati csatlakozásának 
érintésvédelmi megfelelőségét és a  hálózat terhelhetőségét, valamint a  környezet hatásait a  berendezés későbbi 
üzembiztos működésére
Elvégzi a gépkönyvben leírt egyéb műveleteket
Elvégzi a készülékek üzemi próbáját
Szükség esetén méri az üzemi paramétereket és összeveti a gyári (gépkönyvi) előírásokkal
Sikeres próbaüzem alapján üzembe helyezi a műszaki előírásoknak megfelelően telepített készüléket
Átadja az üzembe helyezett készüléket, elkészíti a dokumentumokat, a szerelési környezetet megfelelő minőségben 
adja át
Tevékenysége közben betartja a  környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi a  villamos és az  egyéb 
biztonságtechnikai előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Háztartási gépek szerkezeti felépítése, szerelése
Az emelés, szállítás biztonságtechnikája
Alkatrészek, anyagok mechanikai rögzítése
Alkatrészek, anyagok mechanikai megmunkálása
Lágy- és keményforrasztás
A szerelés anyagai
A szerelés kézi, gépi mechanikai szerszámai
A szerelés kézi, gépi villamos szerszámai
Szerelési technológiák
A helyszíni szerelés biztonságtechnikája
Érintésvédelem
Villanyszerelés
Anyagtechnológia
Alkatrész alapismeretek
Gépek szerkezeti felépítése, működése
Mechanikai elemek jelölése
Villamos elemek, alkatrészek jelölése
Rajzolvasás (villamos és gépészet)
Szabványok
Gépkönyvek
Dokumentációk
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Hatósági előírások
Jogszabályok
Gép-, anyag-, alkatrész-katalógusok
szakmai készségek:
Elektromos kapcsolási rajz olvasása, értelmezése
Fémipari kézi és gépi forgácsoló szerszámok használata
Villamos kézi szerszámok és műszerek használata
Villamos gépek, készülékek bekötése
Javítási technológiák alkalmazása
Gépészeti szerkezetek szerelése
Vezetékkötés lágyforrasztással, keményforrasztással
Fémszerkezetek hegesztéssel történő kötése
Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Türelmesség
Kézügyesség
Pontosság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás és ötletgazdagság
Nyitott hozzáállás
Problémamegoldás
Logikus gondolkodás

2369. A  Háztartási gépek információtechnológiája megnevezésű, 12136-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Szakmai segítséget, támogatást nyújt az informatikai rendszerrel támogatott háztartási gépek felhasználói számára
Üzemelteti a rábízott informatikai rendszereket, eszközöket, szoftvereket
Hibafeltárást, egyszerűbb hibaelhárítást, javítási, karbantartási tevékenységet végez
Betartja és betartatja az informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelményeket, a vonatkozó központi és 
helyi szabályozókat
Dokumentálja, karbantartja és menti az informatikai eszközök, hálózatok és rendszerelemek adatait
Informatikai hálózatot létesít
LAN és WLAN hálózatokat használ, továbbá az informatikai tevékenységét dokumentálja
Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára vonatkozó előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Gyártói szoftverek ismerete és használata
Számítógép-vezérelt készülékek ismerete, kezelése
Hibabehatárolási és elhárítási módszertan
Információtechnológiai rendszerek felépítése, működése
Számítógép-hálózatok elemei, felépítésük, a hálózati elemek funkciói
Hálózatok működése, hálózati protokollok, címzési eljárások
Az operációs rendszerek funkciói, képességei kezelése
LAN, WLAN hálózatok használatára vonatkozó előírások és lehetőségek
A naplózás eszközei és módszerei
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A tesztelés szabályai
Szabványok ismerete, alkalmazása
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése
szakmai készségek:
Informatikai rendszerrel támogatott eszközök, hálózatok működésének hibafeltárása, hibaelhárítása
Hálózati rajz, kapcsolási rajz, folyamatábra olvasása, értelmezése, készítése, műszaki jelképek értelmezése
Mérőműszerek és mérőeszközök, a  munkafolyamathoz szükséges szerszámok, eszközök, berendezések, 
kéziszerszámok használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Önállóság
Rugalmasság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Kreativitás és ötletgazdagság
Rendszerező képesség
Problémamegoldás

2370. A  Villamos biztonságtechnikai alapok megnevezésű, 11583-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
A táplálás önműködő lekapcsolásával működő hibavédelmet telepít
Adott feladatra kiválasztja a megfelelő érintésvédelmi osztályú készüléket, és módot
Ellenőrzi a túláramvédelem megfelelőségét
Kikapcsolószervet (kismegszakító, ÁVK, olvadóbiztosító, megszakító) szerel be kapcsolószekrénybe, és ezek 
beállításait elvégzi
TN-C, TN-S, TN-C-S hálózatokat helyez üzembe, és beköti a védővezetőt
Ellenőrzi a vezetékfolytonosságot, valamint az esetleges L-PE, PE-N felcserélést
Védővezető nélküli érintésvédelmi megoldással (kettős szigetelés, villamos elválasztás) üzemelő készüléket helyez 
üzembe 
Törpefeszültségű hálózatokat helyez üzembe (SELV, PELV)
A törpefeszültségű hálózatok szabványos tápellátását kiépíti
Végrehajtja a szerelői ellenőrzést
Dokumentálja a szerelői ellenőrzés eredményét
Alkalmazza az MSZ HD 60364 előírásait
Alkalmazza az MSZ 1585 szabvány munkavégzésére vonatkozó előírásait
Feszültségmentesítést és feszültség alá helyezést hajt végre

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Elektrotechnikai alapfogalmak
Érintésvédelmi alapfogalmak (alapvédelem, hibavédelem, év. módok, érintésvédelmi osztályok)
Villamos mérőműszerek
Méréstechnikai jellemzők
Kikapcsolószervek működése és jellemzői (kismegszakító, erősáramú megszakító, olvadóbiztosító, motorvédő 
kapcsoló, hővédelemi relé, ÁVK)
Védővezetős érintésvédelmi módok jellemzői (TN, TT, IT rendszer)
Védővezető nélküli érintésvédelmi módok jellemzői
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Szerelői ellenőrzés fogalma, végrehajtásának módjai és eszközei
Hibakeresés és -elhárítás
MSZ HD 60364 előírásai
MSZ 1585 előírásai
szakmai készségek:
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Elemi szakmai számolási készség
Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése
Készülékek bekötése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Kitartás
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás

2371. A  kapcsolószekrények szerelése megnevezésű, 11585-17 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Telepíti a különféle kivitelű kapcsolószekrényeket
Kiválasztja, hogy melyik készüléket használja az adott feladatra
Elhelyezi a kapcsolószekrények készülékeit
Kialakítja a kapcsolószekrények csatornázását
Kiválasztja a megfelelő vezetékeket és kábeleket
Elkészíti a fogadófelületeket (tömszelencék, vezetékfogadók)
Elhelyezi és beköti a vezetékeket
A szekrényeket csatlakoztatja a hálózathoz
Megfelelő érintésvédelmi megoldást alkalmaz
Kialakítja a szekrények belső és külső kezelő felületeit
Áramváltókat, sínezést épít be
Tűzvédelmi főkapcsolót, szakaszvédelmet épít be és üzemeltet
Megfelelő kábelezést készít
Motoros leágazásokat köt be a kapcsolószekrénybe
Kialakítja a szekrény előlapját, elhelyezi a vezérlő készülékeket, visszajelzőket
Transzformátorokat, mérőváltókat, túlfeszültségvédelmet telepít
Túláramvédelmet telepít, és ezeket beállítja
Elkészíti a szabványos feliratokat és jelzéseket
Alkalmazza az MSZ EN 61439 szabvány előírásait
Alkalmazza az MSZ EN 60204-1 szabvány előírásait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Kapcsolószekrények felépítése, fajtái
Kapcsolószekrények elhelyezése
Kapcsolószekrények anyagai és készülékei
Kapcsolószekrények szerelése a gyakorlatban
Motorvezérlések
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Erősáramú installációs szekrények
Szekrények megmunkálása, szerelvényei (tömszelencék, kapcsolók, nyomógombok, jelzőlámpák stb.)
Érintésvédelmi megoldások
Alkalmazott eszközök és technológiák
Sínek elhelyezése, áramváltók elhelyezése
Fogyasztásmérő elhelyezése és bekötése
Tűzvédelmi kapcsoló beépítése
Kábelek megmunkálása, bekötése
Alkalmazható vezetékek és jelölése
Transzformátorok
Szabadvezetékek, kábelek
Tokozatok
Mérőváltók, mérések
Védelmek
Villamos berendezés melegedését okozó eszközök telepítése
Villamos szekrények hűtési módjai
MSZ EN 61439 szabvány előírásai
MSZ EN 60204-1 szabvány előírásai
szakmai készségek:
Villamos kiviteli tervrajz, kapcsolási rajz, áram útrajz olvasása, értelmezése, készítése
Elemi szakmai számolási készség
Szerelési rajz, összeállítási rajz olvasása, értelmezése, készítése
Készülékek bekötése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Kitartás
Precizitás
Társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem-összpontosítás

2372. A  Speciális lábápolást megalapozó anatómiai, élettani kóroktani ismeretek megnevezésű, 12137-17 
azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Összefüggéseiben vizsgálja a speciális láb problémákat az állapot felmérés szempontjait figyelembe véve
Részletesen ismerteti a  láb ortopédiai elváltozásait és azok gyulladt állapotára utaló jeleket (hallux valgus, 
begyulladt lúdtalp, ínhüvelygyulladás, ízületi gyulladás nyáktömlő gyulladás akut és krónikus állapota) és 
összefüggéseiben vizsgálja a speciális lábápolást kizáró és befolyásoló tényezőit
Ismerteti a  láb deformitásait, összefüggéseiben vizsgálja a  láb mozgáskorlátozottságait és azok hátterében 
a  csontok, izmok, ízületek degeneratív elváltozásaira utaló jeleket (artrózis, arthritis) és értelmezi a  speciális 
lábápolói feladatoknak megfelelően
Ismerteti a láb reumás elváltozásaira utaló jeleket
Részletesen ismerteti a lábon megjelenő neuropátiák okozta elváltozásokat és azok bőr tüneteit
Részletesen ismerteti a  láb speciális problémáit (beteg köröm, gombás köröm, megvastagodott köröm, benőtt 
köröm, köröm körüli gócok, körömágy és körömsánc gyulladás, alaptól elemelkedett köröm, köröm alatti tyúkszem)
Ismerteti és jellemzi a  bőr és függelékeinek anatómiáját, élettanát, fertőző és egyéb elváltozásaira utaló jeleket 
(szőrtüsző gyulladás, psoriasisos bőr, köröm, lábon ekcémára és allergiára utaló jelek, anyajegyek, különös 
tekintettel a festékes anyajegyre)
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Jellemzi az  elsődleges és másodlagos elemi elváltozásokat és ismerteti az  állapotfelméréshez szükséges speciális 
lábápolói feladatokat (vizenyő, bevérzések, nyomáspontok eltérései)
Ismerteti a  cukorbetegséget és összefüggéseiben vizsgálja a  diabeteses láb jellemző tüneteit, utaló jeleit, 
az elváltozások okait és speciális lábápolási feladatait
Ismerteti a belgyógyászati elváltozások okozta lábon előforduló bőrtüneteket (köszvény)
Részletesen ismerteti a szarusodási rendellenességeket, és összefüggéseiben vizsgálja azok okait, lábon megjelenő 
fajtáit és speciális lábápolást érintő feladatait
Összefüggéseiben vizsgálja a  keringési rendszer kórós elváltozásaira utaló jeleket, tüneteket, az  artériák, vénák 
nyirokerek kórós elváltozásait, (érszűkület, visszér tágulat, visszér gyulladás, trombózis, fekély, orbánc) és 
az elváltozásokkal összefüggő speciális lábápolást érintő feladatait
Ismerteti a vérzékenység, véralvadási zavarok okait és a szolgáltatással összefüggő tudnivalókat
Ismerteti az egyes lábelváltozások hátterében álló septikus gócókat (csonthártyagyulladás), utaló jeleit
Ismerteti a láb rekesz szindrómáját (Compartmentsyndroma) és a Charcot szindrómára utaló jeleket
Ismerteti a sebek típusait, sebkezelés módjait
Alkalmazza a feladathoz szükséges orvosi latin kifejezéseket (pl. testtájak, láb csontjai, izmai, ízületei)
Összefüggéseiben vizsgálja a diagnosztikai ismereteket és feladatait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Orvosi latin kifejezések
Aszepszis, antiszepszis
Test felépítésének általános jellemzése, sejtek, alapszövetek általános jellemzői
Mozgásszervrendszer, csontok, ízületek, izmok általános jellemzése
Alsó végtag általános jellemzése, láb anatómiája: láb csontjai, ízületei, izmai
Az anyagcsere szervrendszerének általános jellemzői (szénhidrát és zsíranyagcsere)
Keringés általános jellemzése (artériás, vénás, nyirok)
Patológiás keringés (mikro, makro angiopáthia, lymphoedema)
Idegrendszer általános jellemzői
Bőr és függelékeinek felépítése, élettana, funkciói és patológiája
Köröm felépítése és élettana, elváltozásai
Bőr elemi elváltozásai, betegségei
Szarusodási rendellenességek
Köröm betegségei
Láb boltozatos szerkezete, ortopédiai elváltozásai és okai
Láb egyéb betegségei, diabetesz-láb
Ortopédiai és belgyógyászati elváltozások okozta bőrtünetek
Sebellátás, speciális kötszerek
szakmai készségek:
Olvasott szakmai, latin szöveg megértése
Szakmai nyelv használata szóban, írásban
Hallott latin szöveg megértése, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerben való gondolkodás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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2373. A Speciális lábápolás megnevezésű, 11257-17 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:
Fogadja a vendéget és konzultál a kívánt szolgáltatásról empatikus, segítőkész viselkedéssel
Állapotfelmérést, diagnosztizálást végez
A speciális lábproblémáról állapotfelmérést végez kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel, szükség esetén orvosi 
konzultációt indítványoz jelenléttel
Meggyőződik arról, hogy nincs a  szolgáltatást kizáró körülmény, súlyos kóros állapot vagy súlyos higiénés 
körülmény
A vizsgálat eredményének megfelelően megtervezi a  kezelést, dönt a  szolgáltatás körülményeiről, kiválasztja 
a  célszerű technológiát (kézi, gépi vagy kombinált lábápolás), szükség esetén kapcsolatot teremt a  speciális 
lábproblémával foglalkozó szakorvossal
Előkészíti a  kezelést, elvégzi a  fertőtlenítési, sterilizálási műveleteket a  kezelendő felületen és az  eszközökön 
a feladatnak megfelelően
A kézi lábápolás követelményeinek megfelelően, az  állapotfelmérés megállapításai szerint megtervezi 
a  munkafolyamatot, annak sorrendjét, kiválasztja a  szükséges eszközöket, az  alkalmazott anyagokat, 
gyógyhatóanyagokat
A biztonsági szabályoknak megfelelően megtervezi és elvégzi a  speciális lábápolást kézi, gépi és kombinált 
technológiával
A láb állapotának és a  technológiának megfelelően alkalmazza a  speciális eszközöket, frézereket, anyagokat, 
gyógyhatású készítményeket
Speciális lábproblémákat kezel (nyáktömlő-, szőrtüszőgyulladást, beteg körmöket, gombás körmöt, 
megvastagodott körmöt, benőtt körmöt akut és krónikus esetben, allergiás, psoriasisos bőrt, körmöt, ekcémás lábat, 
körömágy és körömsánc gyulladást, alaptól elemelkedett körmöt, köröm alatti tyúkszemet, szemölcsöt), szükség 
esetén orvosi konzultáció alapján
Felismeri az elsődleges és másodlagos elemi elváltozásokat, különös figyelmet fordít a festékes anyajegyekre
Orvosi javaslat alapján részt vesz az elváltozások kezelésében vagy az utókezelésben
Állapotfelmérést végez diabéteszes lábon megfigyeléssel, tapintással, speciális vizsgálattal (hangvilla, tip-term, 
érzékelés, monofilament)
Diabetes lábat kezel szükség esetén orvosi javaslatnak megfelelően
Keringésvizsgálatot végez, felismeri az érszűkület, a visszeresség, a trombózis, a fekély, az orbáncra utaló jeleket, és 
orvosi javaslatra elvégzi az elváltozásokkal kapcsolatos feladatait
Bőrállapot felmérést végez (vizenyő, bevérzések, nyomáspontok eltérései)
Felismeri az elváltozások hátterében álló szeptikus gócok jeleit
Felismeri a mozgáskorlátozottság jeleit és a hátterében álló csontok, izmok, ízületek degeneratív elváltozásait
A biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a  speciális kezeléseket (hiperkeratózisokat kezel a  lábon: 
bőrkeményedés, tyúkszem, érdes bőr, bőrszárazság, berepedezettség) szükség esetén orvosi konzultáció alapján
Eltávolítja a diabéteszes láb körömsarok-benövését, tamponálást végez esetenként orvosi konzultáció alapján
Orvosi konzultáció alapján ragasztós vagy drótspangét alkalmaz, egyedi tehermentesítőket, korrekciós ortéziseket 
készít, körömprotézist alkalmaz
Fertőtlenít, sterilizál, utókezelést, ápolást végez
Elvégzi a befejező műveleteket, dokumentálja a kezelést, tanácsot ad a láb speciális házi ápolására
Elvégzi a higiéniás, fertőtlenítési és sterilizálási feladatait

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
Kommunikációs alapismeretek, pszichológiai kultúra, szolgáltatásetika
Orvosi latin kifejezések
Aszepszis, antiszepszis
Test felépítésének általános jellemzése, sejtek, alapszövetek általános ismereteinek alkalmazása
Mozgásszervrendszer, csontok, ízületek, izmok általános jellemzése, ismereteinek alkalmazása
Alsó végtag általános jellemzése, láb anatómiája: láb csontjai, ízületei, izmai, ismereteinek alkalmazása
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Az anyagcsere szervrendszerének általános jellemzői (szénhidrát és zsíranyagcsere), ismereteinek alkalmazása
Keringés általános jellemzése (artériás, vénás, nyirok)
Patológiás keringés (mikro, makro angiopáthia, lymphoedema)
Idegrendszer általános jellemzői
Bőr és függelékeinek felépítése, élettana, funkciói és patológiája
Köröm felépítése és élettana, elváltozásai
Bőr elemi elváltozásai, betegségei
Köröm fertőző és egyéb betegségei
Láb boltozatos szerkezete, ortopédiai elváltozásai és okai
Láb egyéb betegségei, diabetesz-láb
Ortopédiai és belgyógyászati elváltozások okozta bőrtünetek
Lábápolást kizáró és befolyásoló tényezők
Speciális lábproblémák tüneteinek vizsgálata
Bőrtípusok meghatározása a speciális lábápolás szempontjából
Lábápolás módszerei, ajánlott menete, a lépéssorrend szempontjai
Kézi lábápolás technológiája: anyagai, eszközei, karbantartásuk
Gépi lábápolás technológiája, frézerek, csiszolók megválasztása, karbantartása
Kombinált lábápolás technológiája a speciális problémák kezelésének eltérő módjai
Különböző bőrkérgesedések kezelése
Körömkorrekciós eljárások alapismeretei és technológiái, kizáró és befolyásoló körülményei
Tehermentesítők típusai, anyagai, eszközei,  felhasználási módjai, lehetőségei
Ható- és gyógyhatóanyagok, ill. vivőszereik szerepe és alkalmazásának lehetőségei
Speciális eszközök, anyagok, védőfelszerelések ismerete, karbantartása
Higiéniás, fertőtlenítési, sterilizálási ismeretek
szakmai készségek:
Olvasott szakmai, latin szöveg megértése
Szakmai nyelv használata szóban, írásban
Hallott latin szöveg megértése, orvosi latin kifejezések használata
Lábápoló kéziszerszámok, anyagok, gyógyhatóanyagok használata
Körömkorrekciós eszközök, gépek, anyagok használata
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Rendszerben való gondolkodás”

6. melléklet a 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

 1.  Az R4. 2. mellékletében foglalt 2. táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[A B C D E F G H I J K L

1 Szakképesítés megnevezése (száma)
Keret- 

szám
NGM FM KLIK EJSZ2 FI8 MF131 MF15 MF229 MF33 MF36]

„

53
Gyógy- és sportmasszőr 
(54-726-01)

119 80     17 22          

”
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 2.  Az R4. 2. mellékletében foglalt 18. táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
  [A B C D E F G H I J

1
Szakképesítés megnevezése 

(száma)
Keretszám NGM FM KLIK EJSZ15 EJSZ5 EJSZ54 FI8 MF28]

„

51
Gyógy- és sportmasszőr 
(54-726-01)

123 80         34 9  

”

A Kormány 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítását célzó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 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), e) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
a 6.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Budapest belterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
36862 helyrajzi számon nyilvántartott, 1091 Budapest, Üllői út 33–37. szám alatti ingatlanon megvalósításra kerülő 
Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciója és múzeumszakmai fejlesztése megvalósítására irányuló beruházással 
(a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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 (a továbbiakban: 
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy 
kell egyeztetnie a  szakhatósággal, hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc 
nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb tizenöt 
nap áll rendelkezésre.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
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 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

 (5) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

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

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

6. §  Az 1.  § (1)  bekezdésben meghatározott ingatlanon – az  egyedileg védett műemlék építményrészek kivételével – 
bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető tevékenység, azzal, hogy az  építőipari kivitelezési 
tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 150/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1.  építésügyi hatósági eljárások,
 2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások,
 3.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4.  természetvédelmi hatósági eljárások,
 5.  útügyi hatósági eljárások,
 6.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 7.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 8.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 10.  földmérési hatósági eljárások,
 11.  hírközlési hatósági eljárások,
 12.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
 13.  tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 14.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 15.  közegészségügyi hatósági eljárások,
 16.  a  közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési 

eljárások,
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 17.  építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

 18.  vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 19.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 20.  területrendezési hatósági eljárások,
 21.  azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás megvalósításához, 

használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
 22.  az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 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), e) és f ) pontjában,
a 4.  § (1)  bekezdése és (2)  bekezdés a)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontja tekintetében a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Budapest belterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
35172 helyrajzi számon nyilvántartott, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 6. szám alatti ingatlanon megvalósításra 
kerülő Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozására és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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 (a továbbiakban: 
Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy 
kell egyeztetnie a  szakhatósággal, hogy az  egyeztetésre és a  felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc 
nap, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb tizenöt 
nap áll rendelkezésre.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.
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 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

 (5) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét be kell szerezni.
 (2) A Beruházással összefüggésben

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

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1.  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
 2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, valamint régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások,
 3.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4.  természetvédelmi hatósági eljárások,
 5.  útügyi hatósági eljárások,
 6.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 7.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 8.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 10.  földmérési hatósági eljárások,
 11.  hírközlési hatósági eljárások,
 12.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
 13.  tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
 14.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 15.  közegészségügyi hatósági eljárások,
 16.  a  közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési 

eljárások,
 17.  építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 18.  vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
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 19.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 20.  területrendezési hatósági eljárások,
 21.  azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás megvalósításához, 

használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
 22.  az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 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,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Hatvan közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 0331/61, 0331/62 és 0331/63 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen 
földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő 
csokoládégyártó üzem, illetve az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására 
irányuló beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 12. területrendezési hatósági eljárások,
 13. földmérési hatósági eljárások,
 14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 15. hírközlési hatósági eljárások,
 16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
 17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 19. közegészségügyi hatósági eljárások,
 20. erdővédelmi hatósági eljárások,
 21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 

eljárások,
 22. légügyi hatósági eljárások,
 23. azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
 24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 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), e) és f ) pontjában,
a 2. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 2. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 2. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Geszt belterület 240/1 helyrajzi  
számú ingatlanon a  geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával  
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
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 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a  közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

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

3. §  A Kormány az 1. § szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként 
a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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 a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 153/2017. (VI. 12.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1.  építésügyi engedélyezési és tudomásulvételi hatósági eljárások,
 2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4.  természetvédelmi hatósági eljárások,
 5.  útügyi hatósági eljárások,
 6.  vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 7.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 10.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 11.  földmérési hatósági eljárások,
 12.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
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 13.  hírközlési hatósági eljárások,
 14.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
 15.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
 16.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 17.  közegészségügyi hatósági eljárások,
 18.  építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 19.  a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
 20.  azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás megvalósításához, 

használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
 21.  az 1–20. pontokban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 154/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
a Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  Palóc Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 
12-09-001032, székhely: 3104 Salgótarján, Ipari Park, Park út 9.) gazdasági társaságot (a  továbbiakban: Társaság) 
a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 18.  § tekintetében az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed
a) minden természetes személyre, jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre, akinek vagy 

amelynek tevékenysége során gyógyszerhulladék képződik, illetve aki vagy amely gyógyszerhulladék 
birtokosa (a továbbiakban együtt: hulladékbirtokos), valamint

b) a hulladékbirtokosnál képződő gyógyszerhulladékra.
 (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
szóló miniszteri rendelet szerinti, az  egészségügyi szolgáltatónál az  egészségügyi ellátás során képződő 
gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységre, valamint

b) a gyógyszergyártási, illetve a  gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység során képződő gyógyszerhulladék 
kezelésére.

 (3) Nem terjed ki e  rendelet hatálya a  fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 
tárolásának rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti fokozottan ellenőrzött szerek hulladékainak gyűjtésére.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 

módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontja szerinti anyag;
2. gyógyszerforgalmazó: a Gytv. 11. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet végző gazdálkodó szervezet;
3. gyógyszergyártó: a  gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja, függetlenül attól, hogy 

a készítményt maga gyártotta-e;
4. gyógyszerhulladék:

a) a lakosságnál, valamint gyógyszertárban, gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző 
üzletben képződő, lejárt felhasználhatósági idejű vagy más okból fel nem használt vagy fel nem 
használható gyógyszerből származó hulladék a fogyasztói csomagolással együtt, valamint

b) a lakosságnál képződő hulladékká vált injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós 
fecskendő, infúziós szerelék;

5. gyógyszertár: működési engedéllyel rendelkező közforgalmú és fiókgyógyszertár, valamint az  intézeti 
gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat végző részlege;

6. gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzlet: a gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazására 
az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedéllyel rendelkező üzlet;
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7. speciális gyűjtőhely: az  egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, közegészségügyi érdekből kialakított olyan gyűjtőhely, amely 
a lakosságnál képződő gyógyszerhulladék elkülönített gyűjtésére szolgál.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában
a) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.),
b) a Gytv.,
c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 

általános szabályairól szóló törvény,
d) az egészségügyről szóló törvény és
e) a csomagolásról és a  csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

kormányrendelet
fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

2. A gyógyszergyártó és a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 
gyógyszerhulladékkal kapcsolatos kötelezettségei

3. § (1) A  gyógyszergyártó a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont a)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyógyszertártól és 
gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlettől történő átvételét, gyűjtését, elszállítását és kezelését 
biztosító rendszert alakít ki és működtet.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a gyógyszergyártó gondoskodik arról, hogy a 2. § (1) bekezdés 
4.  pont a)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedények a  gyógyszertár közforgalomra 
nyitva álló helyiségében, a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzletnek a  fogyasztók számára 
nyitva álló helyiségében nyitvatartási időben speciális gyűjtőhelyre legyenek telepítve.

 (3) A  gyógyszertárban, valamint a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzletben kialakított speciális 
gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényben a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont b)  alpontja szerinti gyógyszerhulladékot 
elhelyezni nem lehet.

 (4) A gyógyszergyártó a 2. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyógyszerhulladék speciális gyűjtőhelyen történő 
átvételére, gyűjtésére, továbbá az onnan történő elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségét
a) önállóan vagy
b) szerződés alapján – a  Ht. 26.  §-ában és 29.  §-ában foglaltakra tekintettel – a  gyógyszerforgalmazó vagy 

a közvetítő útján
teljesíti.

 (5) Ha a  gyógyszergyártó a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont a)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék átvételére, gyűjtésére, 
elszállítására és kezelésére vonatkozó kötelezettségét a (4) bekezdés b) pontja szerint teljesíti, a gyógyszergyártóra 
vonatkozó szabályokat az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

 (6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szerződés alapján létrejött megállapodásnak legalább a következőket kell 
tartalmaznia:
a) a gyógyszerforgalmazó, a közvetítő nevét, címét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
b) az átvállalt kötelezettségek megjelölését,
c) a kötelezettség teljesítésének módját,
d) a szerződés szerinti hulladék típusát, fajtáját és jellegét, valamint
e) az átruházott kötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenység részletes leírását.

4. § (1) A  gyógyszergyártó – a  Gytv. 1.  § 17.  pontja szerinti alkalmazási előírásban és a  Gytv. 1.  § 18.  pontja szerinti 
betegtájékoztatóban, illetve az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 
30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 1.  § a)  pontja szerinti címkén feltüntetett tájékoztatással történő teljesítésen túl – 
a gyógyszertár közforgalomra nyitva álló helyiségében, vagy a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató 
üzletnek a  fogyasztók számára nyitva álló helyiségében a  fogyasztók számára jól látható helyen, magyar nyelvű, 
közérthető tájékoztatást tesz közzé a 2. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyűjtésével és 
kezelésével kapcsolatos, a lakosságot érintő kötelezettségekről, valamint azok teljesítésének módjáról.

 (2) A gyógyszergyártó az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének
a) önállóan,
b) kollektíven – más gyógyszergyártóval együttműködve – vagy
c) közvetítő útján
tesz eleget.
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5. § (1) A  járó-, illetve a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont b)  alpontja 
szerinti gyógyszerhulladék lakosságtól történő átvételét, gyűjtését, elszállítását és kezelését az  egészségügyi 
szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet 
szerint, valamint e rendelet szerint teljesíti.

 (2) A járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy a 2. § (1) bekezdés 
4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedények a betegforgalom számára nyitva 
álló helyiségében nyitvatartási időben speciális gyűjtőhelyre legyenek telepítve.

3. A gyógyszerhulladék elkülönített gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

6. § (1) A gyógyszerhulladékot a hulladékbirtokos a vegyes hulladéktól és az egyéb hulladékfajta, -típus vagy -jelleg szerint 
gyűjtött hulladéktól elkülönítetten gyűjti.

 (2) A hulladékbirtokosnak a gyógyszerhulladékot speciális gyűjtőhelyre kell vinnie, és a gyógyszerhulladékot a speciális 
gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényben kell elhelyeznie.

7. § (1) A  gyógyszertárban, valamint a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletben a  2.  § (1)  bekezdés 
4.  pont a)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló speciális gyűjtőhelyen csak 
akkreditált, a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvénynek megfelelő megfelelőségértékelő 
szervezet által minősített, zárt – a hulladék kivételét lehetővé nem tévő és egyszer használatos –, a hulladék fizikai, 
kémiai, biológiai, mikrobiológiai hatásainak ellenálló béléssel ellátott, merev falú gyűjtőedény telepíthető.

 (2) A hulladékbirtokos a 2. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyógyszerhulladékot
a) a gyógyszertár, illetve a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzlet közforgalom számára 

nyitva álló helyiségében speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedénybe helyezi el, vagy
b) átadja a szakszemélyzetnek, ha gyűjtőedényt az a) pont szerinti helyen nem helyeztek el.

 (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szakszemélyzet a gyógyszerhulladék átvételét követően haladéktalanul 
gondoskodik a  gyógyszerhulladék olyan módon történő elhelyezéséről, amely biztosítja a  gyógyszerhulladék 
környezetre és egészségre káros hatással nem járó, elszállításig történő gyűjtését.

 (4) A gyűjtőedénynek a gyógyszertárban vagy a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzletben történő 
elhelyezését, valamint e  rendelet egyéb rendelkezéseinek betartását az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet ellenőrzi.

8. § (1) A  gyógyszergyártó, a  gyógyszerforgalmazó, illetve a  közvetítő a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont a)  alpontja szerinti 
gyógyszerhulladék gyógyszertárból és gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletből történő 
átvételére, összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó kötelezettségét a  gyógyszertár és a  gyógyszertáron kívüli 
gyógyszerforgalmazást végző üzlet működtetőjével megkötött szerződés alapján teljesíti.

 (2) A  gyógyszertár és a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet speciális gyűjtőhelyére 
telepített gyűjtőedény telepítésének és elszállításának, valamint a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont a)  alpontja szerinti 
gyógyszerhulladék kezelésének költségét szerződés alapján a  gyógyszergyártó, a  gyógyszerforgalmazó vagy 
a közvetítő viseli. Szerződés hiányában e kötelezettség a gyógyszergyártót terheli.

 (3) A  speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényt a  gyógyszertárakból legalább félévente, a  gyógyszertáron kívüli 
gyógyszerforgalmazást végző üzletekből legalább évente vagy a  telítődés mértékétől függően – a  gyógyszertár 
vagy a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet vezetőjének a  (4)  bekezdés szerinti értesítése 
esetén – soron kívüli időpontban kell elszállítani.

 (4) A gyógyszertár, valamint a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzlet működtetője olyan időpontban 
értesíti a  gyógyszergyártót – vagy az  (1)  bekezdés szerinti szerződés eltérő rendelkezése esetén az  abban 
kötelezettként megjelölt gyógyszerforgalmazót, közvetítőt – a  gyűjtőedény cseréjének szükségességéről, hogy 
a befogadásra alkalmas új gyűjtőedény folyamatosan rendelkezésre álljon.

9. § (1) A járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál a 2. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja 
szerinti gyógyszerhulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló speciális gyűjtőhelyre az  egészségügyi szolgáltatónál 
képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló rendelet által előírt, a  speciális 
egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére alkalmas – a  hulladék kivételét lehetővé nem tévő – gyűjtőedény 
telepíthető.
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 (2) A  speciális gyűjtőhelyen a  gyűjtőedényt olyan módon és helyre kell telepíteni, hogy a  hulladékbirtokos abban 
a 2. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladékot a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltató szakszemélyzetének közreműködése nélkül el tudja helyezni.

 (3) A 2. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladék tárolását, szállítását az egészségügyi szolgáltatónál 
képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló rendelet szerinti, a  speciális 
egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok szerint kell végezni.

 (4) A járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy a 2. § (1) bekezdés 
4.  pont b)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék befogadására alkalmas gyűjtőedény a  speciális gyűjtőhelyen 
folyamatosan rendelkezésre álljon.

 (5) A gyűjtőedénynek a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál történő elhelyezését, 
valamint e  rendelet egyéb rendelkezéseinek betartását a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala ellenőrzi.

10. § (1) A  gyógyszertár, a  gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást folytató üzlet és a  járó-, illetve a  fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – telephelyenként – egyidejűleg egy speciális gyűjtőhelyet üzemeltet.

 (2) A  gyógyszerhulladék gyűjtését úgy kell megszervezni, hogy az  a  gyógyszertár, a  gyógyszertáron kívüli 
gyógyszerforgalmazást folytató üzlet, valamint a  járó-, illetve a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató betegellátási tevékenységét ne akadályozza.

 (3) A gyógyszerhulladék átvételét és elszállítását végző gazdálkodó szervezet a szállítás során gondoskodik arról, hogy 
az átvett gyógyszerhulladék illetéktelen személyek számára ne váljon hozzáférhetővé.

4. A gyógyszergyártó bejelentési kötelezettsége

11. § (1) A  gyógyszergyártó az  1.  melléklet szerinti tartalommal az  országos környezetvédelmi hatóság részére bejelenti, 
hogy a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont a)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék átvételére, gyűjtésére, elszállítására és 
kezelésére, valamint a  tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségét milyen módon teljesíti. A  bejelentést legkésőbb 
a  forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek esetében az  első forgalmazás gyógyszergyártó által történő 
megkezdéséig kell megtenni.

 (2) Ha a  gyógyszergyártó e  rendelet szerinti kötelezettségét a  3.  § (6)  bekezdés b)  pontja alapján 
gyógyszerforgalmazóra vagy közvetítőre átruházza, a  gyógyszergyártó a  szerződés megkötését és módosítását 
azok létrejöttét követő 15 napon belül jóváhagyás céljából a  bejelentéshez mellékelve megküldi az  országos 
környezetvédelmi hatóság részére.

 (3) Az  országos környezetvédelmi hatóság a  szerződést vagy annak módosítását határozatban jóváhagyja, ha annak 
tartalma megfelel a 3. § (6) bekezdésében előírt követelményeknek.

 (4) A  gyógyszergyártó a  szerződés megszűnését követő 15 napon belül bejelenti az  országos környezetvédelmi 
hatóságnak.

 (5) Ha a gyógyszerforgalmazó, a közvetítő a szerződés létrejöttét megelőző 3 éven belül meghozott jogerős hatósági 
határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást okozott, 
a szerződés jóváhagyását meg kell tagadni.

 (6) A szerződés időbeli hatálya 5 év.
 (7) Ha a  gyógyszerforgalmazó, a  közvetítő a  szerződés hatálya alatt meghozott jogerős hatósági határozatban vagy 

bírósági ítéletben megállapított környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást okozott, az  újabb szerződés 
jóváhagyását meg kell tagadni.

 (8) A  gyógyszergyártó az  e  rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését követő 15 napon belül az  országos 
környezetvédelmi hatóságnak bejelenti.

5. A közvetítő nyilvántartásba vétele

12. § (1) A közvetítő nyilvántartásba vétele a Ht. és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint történik.

 (2) Nyilvántartásba az a nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő vehető,
a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti a  létesítő okiratában meghatározott feltételek teljesítése 

esetén, és
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b) amely az  alaptevékenységéhez szükséges mértékű – legalább 30 millió forint összegű – jegyzett tőkével 
rendelkezik.

6. A gyógyszergyártó biztosítékadási kötelezettsége

13. § (1) A  gyógyszergyártó a  gyógyszerhulladék átvételére, gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kötelezettsége ellátásának 
biztosítására – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – vagyoni biztosítékot képez.

 (2) A  forgalmazónak vagy a  közvetítő szervezetnek kell vagyoni biztosítékot képeznie akkor, ha a  gyógyszergyártó 
az  átvételi, gyűjtési, szállítási és kezelési kötelezettségének megállapodás alapján a  forgalmazó vagy a  közvetítő 
szervezet útján tesz eleget.

 (3) A  vagyoni biztosíték mértéke 1 millió Ft vagy a  tárgyévet megelőző évben forgalmazott gyógyszer dobozban 
kifejezett mennyiségének és az egységnyi tömegre vetített biztosítékösszegnek a szorzata. Az egységnyi tömegre 
vetített biztosítékösszeg értéke 0,5 forint dobozonként.

 (4) A gyógyszergyártó, ha a tárgyévet megelőző év december 31. napján e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet 
folytatott, a  tárgyév február 20. napjáig a  tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot képez. A  biztosíték képzését 
a  gyógyszergyártó annak létrejöttét követően 8 napon belül írásban igazolja az  országos környezetvédelmi 
hatóságnak.

 (5) A  gyógyszergyártó, ha a  tevékenységét a  tárgyévben kezdi meg, a  tárgyév végéig a  tárgyévre tervezett 
termékforgalom mennyiségével arányos mértékű vagyoni biztosítékot képez. A  biztosíték képzését 
a  gyógyszergyártó annak létrejöttét követően 8 napon belül írásban igazolja az  országos környezetvédelmi 
hatóságnak.

 (6) A biztosíték formája a következő lehet:
a) hitelintézet vagy biztosító által vállalt garancia vagy ezzel egyenértékű banki kötelezettségvállalás,
b) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,
c) hitelintézetnél garanciavállalás céljából elhelyezett, elkülönítetten kezelt és zárolt pénzösszeg, vagy
d) biztosítási szerződés.

 (7) A  tárgyévi biztosíték feletti rendelkezés jóváhagyását a  gyógyszergyártó a  tárgyévet követő évre vonatkozó 
biztosítékképzés igazolásával egyidejűleg kezdeményezheti az  országos környezetvédelmi hatóságnál. 
Ha a gyógyszergyártó az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet már nem folytat, a tevékenység megszűnését 
követően kezdeményezheti a tárgyévi biztosíték feletti rendelkezés jóváhagyását.

 (8) A  tárgyévi biztosíték feletti rendelkezés jogának megadására vonatkozó kérelmet az  országos környezetvédelmi 
hatóság a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig akkor hagyja jóvá, ha a gyógyszergyártó a tárgyévi
a) átvételi, gyűjtési és ártalmatlanítási, valamint
b) bizosítékadási
kötelezettségét teljesítette.

 (9) A tárgyévi biztosítékkal a gyógyszergyártó az országos környezetvédelmi hatóság jóváhagyását követően szabadon 
rendelkezhet.

7. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

15. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésekor működő gyógyszergyártó a  11.  § szerinti bejelentési kötelezettségét első 
alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesíti.

 (2) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytató közvetítő a  12.  § (2)  bekezdése szerinti feltételeket első 
alkalommal legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő kilencedik hónap első napjáig teljesíti.

 (3) A  gyógyszergyártó a  13.  § szerinti vagyoni biztosítékadási kötelezettségét e  rendelet hatálybalépését követő 
6 hónapon belül igazolja.

 (4) A  járó-, illetve a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a  2.  § (1)  bekezdés 4.  pont b)  alpontja 
szerinti gyógyszerhulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását és kezelését biztosító rendszert e  rendelet 
hatálybalépését követő 18 hónapon belül alakítja ki.
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16. § (1) A  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (2) E rendelet 12. § (2) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

 (3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

17. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 43.  § 
(4)  bekezdésében a  „humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) 
EüM rendelet 4–5. §-ában” szövegrész helyébe a „lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3–4., 7–8. és 10. §-ában” 
szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti a  humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI. 10.) 
EüM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A gyógyszergyártó 2. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontja szerinti gyógyszerhulladék átvételi, gyűjtési, 
szállítási és kezelési kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó adatok

 1. A gyógyszergyártóra vonatkozó adatok:
1.1. A gyógyszergyártó azonosítására szolgáló adatok:

1.1.1. Környezetvédelmi Ügyfél Jel (a továbbiakban: KÜJ);
1.1.2. KSH statisztikai számjel;
1.1.3. név;
1.1.4. cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám);
1.1.5. meghatalmazott képviselőjének neve;
1.1.6. meghatalmazott képviselőjének címe (irányítószám, település, házszám, elektronikus postafiók cím);
1.1.7. nemzeti adóazonosító szám vagy európai adószám;
1.1.8. cégjegyzékszám.

1.2. A gyógyszergyártó átvételi, gyűjtési, szállítási és kezelési kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó adatok:
1.2.1. önálló teljesítés;
1.2.2. gyógyszerforgalmazó által történő teljesítés;
1.2.3. közvetítő által történő teljesítés.

1.3. A gyógyszergyártó tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó adatok:
1.3.1. önálló teljesítés;
1.3.2. kollektív teljesítés;
1.3.3. közvetítő által történő teljesítés.

1.4. A bejelentés jogcíme:
1.4.1. új bejelentés;
1.4.2. adatmódosítás;
1.4.3. megszűnés.

 2. A közvetítő azonosítására szolgáló adatok:
2.1. KÜJ;
2.2. KSH statisztikai számjel;
2.3. név;
2.4. cím (irányítószám, település, közterület neve, közterület típusa, házszám).
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 3. A bejelentésért felelős személyre vonatkozó adatok:
3.1. név;
3.2. beosztás;
3.3. telefon, illetve fax;
3.4. e-mail.

Az emberi erőforrások minisztere 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pont aa) és ab)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed
a) minden egészségügyi szolgáltatást nyújtó természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiség nélküli 

szervezetre (a továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató),
b) a 3. § (8) bekezdésében szereplő forgalmazóra, gyártóra, valamint importőrre,
c) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) szerinti gyűjtőre, közvetítőre, 

kereskedőre, szállítóra és hulladékkezelőre, aki vagy amely egészségügyi szolgáltatótól hulladékot gazdasági 
tevékenysége körében kezelés céljából átvesz, összegyűjt,

d) az a)  pont szerinti egészségügyi szolgáltatónál az  általa nyújtott ellátás során képződő egészségügyi 
hulladékra és gyógyszerhulladékra, valamint

e) a lakosságnál képződő olyan gyógyszerhulladékra, amelyet az  a)  pont szerinti egészségügyi szolgáltatók 
közül a járó-, illetve a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál gyűjtik.

 (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya
a) a lakossági gyógyszerellátás során képződő gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló miniszteri rendelet szerinti, a lakosságnál, valamint gyógyszertárban, gyógyszertáron 
kívüli gyógyszerforgalmazást végző üzletben képződő, lejárt felhasználhatósági idejű vagy más okból 
fel nem használt vagy fel nem használható humán gyógyszerből származó hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységre,

b) a halva született és elvetélt magzatokra,
c) csonkolt testrészekre,
d) felismerhető emberi szervekre, felismerhető szervmaradványokra, valamint
e) a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, 

egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 
miniszteri rendelet szerinti fokozottan ellenőrzött szerekre.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
1. egészségügyi hulladék: az  egészségügyi szolgáltatónál és az  egészségügyi ellátás során humán biológiai 

anyagból vagy vegyi anyagból, továbbá a kísérleti állatokból származó állati eredetű melléktermékből, illetve 
ilyen anyagokat tartalmazó eszközökből, tárgyakból képződő hulladék, tekintet nélkül annak veszélyes vagy 
nem veszélyes jellegére, ide nem értve a gyógyszerhulladékot;

2. egészségügyi veszélyes hulladék: az  egészségügyi szolgáltatónál és az  egészségügyi ellátás során képződő 
egészségügyi hulladék veszélyes hulladéknak minősülő része, ideértve a  speciális egészségügyi veszélyes 
hulladékot is;
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3. gyógyszerhulladék:
a) az  egészségügyi szolgáltatónál az  egészségügyi ellátás során képződő, lejárt felhasználhatósági 

idejű vagy más okból fel nem használt vagy fel nem használható humán gyógyszerből származó 
hulladék a fogyasztói csomagolással együtt, valamint

b) a  lakosságnál képződő hulladékká vált injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós 
fecskendő, infúziós szerelék;

4. munkahelyi gyűjtőhely: egészségügyi szolgáltatónál végzett tevékenység során, az  egészségügyi hulladék 
képződésének helyén, az  egészségügyi hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, környezetvédelmi 
és közegészségügyi érdekből kialakított hely, ahol a  hulladéktermelő az  egészségügyi hulladékot 
gyűjtőedénybe helyezve gyűjti;

5. speciális egészségügyi veszélyes hulladék:
a) már szennyezett éles vagy hegyes eszközt tartalmazó egészségügyi veszélyes hulladék, amely 

szúrt vagy vágott sérülést okozhat, vagy amely fertőző mikroorganizmusokkal szennyezett vagy 
feltételezhetően szennyezett, így az  injekciós tű, injekciós fecskendő, tűvel ellátott injekciós 
fecskendő, infúziós és transzfúziós szerelék, vágó- vagy szúróeszköz, ampulla, tárgylemez vagy más 
hasonló, az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/C.  § 
(3) bekezdésében meghatározott éles vagy hegyes eszköz;

b) vérből vagy vérkészítményből származó, valamint műtéti vagy más orvosi beavatkozás során 
visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészből, szervből, szervmaradványból, váladékból, 
laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagból vagy ezek maradványából származó hulladék;

c) fertőző egységben vagy elkülönítőben képződő hulladék, továbbá a  járványügyi szempontból 
különösen veszélyes vagy ellenálló mikroorganizmusokkal szennyezett, illetve feltételezhetően 
szennyezett hulladék, amely
ca) a  fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott fertőző betegség ellátása 
során képződik, továbbá

cb) a  vérrel, váladékkal szennyezett anyagból, kötszerből, rögzítésből, egyszer használatos 
ruhaneműből és lepedőből, tamponból, katéterből, előzetesen kiürített vizeletgyűjtő 
tasakból, protézisből, inkontinenciabetétből, pelenkából származik – ide nem értve 
az  egészséges csecsemő pelenkáját, illetve az  átmenetileg vagy tartósan inkontinens, 
nem fertőző ellátottak inkontinenciabetétjét –,

cc) a fertőző és nem fertőző betegek ellátása során képződik, és
cd) a  fertőző dializált betegek ellátása során keletkezik, így a  dializátumok és az  azokat 

tartalmazó zsákok és szerelékek;
d) a betegellátás légteréből elszívott levegőt szűrő légszűrő berendezés mikrobiológiai 

szűrőbetétjéből származó hulladék;
e) fertőző kórokozókat tartalmazó kísérleti állatok trágyája, almukból, tetemükből, testrészükből 

származó hulladék;
f ) génsebészeti és mikrobiológiai hulladék;
g) citosztatikummal szennyezett anyagból, eszközből származó hulladék;

6. speciális gyűjtőhely: az  egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, közegészségügyi érdekből, a  járó-, illetve a  fekvőbeteg-
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kialakított olyan gyűjtőhely, amely a  3.  pont b)  alpontja 
szerinti gyógyszerhulladék elkülönített gyűjtésére szolgál;

7. üzemi gyűjtőhely: az  egészségügyi szolgáltató telephelyén létesített, az  egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
műszaki kialakítással rendelkező építmény, amely a  hulladéktermelő tevékenységével összefüggésben 
képződött és munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött egészségügyi hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen végzett 
gyűjtését követő, elszállításig történő elkülönített gyűjtésére szolgál.

 (2) Az  e  rendelet hatálya alá tartozó kísérleti állatokból származó állati eredetű melléktermékek ártalmatlanítására 
vonatkozóan a  nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló miniszteri rendeletet kell alkalmazni.
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 (3) A  munkahelyi gyűjtőhely és az  üzemi gyűjtőhely kialakítására és üzemeltetésére vonatkozóan az  egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló miniszteri rendeletet 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (4) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl e  rendelet alkalmazásában a  Ht., valamint az  egészségügyről szóló törvény 
fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

2. Az egészségügyi hulladék és a gyógyszerhulladék gyűjtésére, telephelyi mozgatására és szállítására 
vonatkozó szabályok

3. § (1) Az  egészségügyi hulladék közül a  veszélyes és nem veszélyes hulladékot egymástól, valamint az  egészségügyi 
szolgáltató telephelyén képződő háztartási hulladékhoz hasonló hulladéktól az  egészségügyi szolgáltató által 
kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen, illetve üzemi gyűjtőhelyen elkülönítetten kell gyűjteni a  hulladék fajtájának 
vagy típusának megfelelő gyűjtőedényben.

 (2) Az egészségügyi hulladékot tartalmazó gyűjtőedényt a gyűjtés időtartama alatt lezárt állapotban kell tartani.
 (3) Az egészségügyi veszélyes hulladék közül:

a) az éles vagy hegyes eszközöket tartalmazó hulladékot merev falú, szúrásálló,
b) a fertőző hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló
olyan gyűjtőedényben kell gyűjteni, amely a lezárást követően roncsolásmentesen nem nyitható ki.

 (4) Az  egészségügyi veszélyes hulladék közül a  nem fertőző betegek ellátásából származó, nem éles vagy hegyes 
hulladék elhelyezésére hulladékgyűjtő zsákot lehet alkalmazni. A  hulladékgyűjtő zsákot tartó tartálynak jól 
záródónak, továbbá lábbal nyithatónak és zárhatónak kell lennie.

 (5) A speciális egészségügyi veszélyes hulladék gyűjthető:
a) hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig vagy
b) hűtött körülmények között – legfeljebb 5 °C-on – addig, amíg a  gyűjtőedény megtelik, de legfeljebb  

30 napig.
 (6) A  speciális egészségügyi veszélyes hulladékot tartalmazó gyűjtőedényen a  sárga – fertőzésveszély – színkódot és 

az 1. melléklet szerinti nemzetközi biológiai veszély jelet kell alkalmazni. A színkódnak és a jelnek jól láthatónak kell 
lennie.

 (7) A  speciális egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére kizárólag a  2.  mellékletben meghatározott hulladékgyűjtő 
eszközök forgalmazhatók, illetve alkalmazhatók.

 (8) A  speciális egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére rendszeresített eszközök értékesítése, átadása során 
a  forgalmazó, a  gyártó vagy – ha a  gyártó nem az  Európai Gazdasági Térség területén található – az  importőr 
az  általa kiállított, a  termékhez csatolt minőségi nyilatkozatot az  egészségügyi szolgáltatónak átadja, és ezzel 
igazolja, hogy a termék megfelel a 2. mellékletben meghatározott minőségi követelményeknek.

 (9) A  speciális egészségügyi veszélyes hulladékot tartalmazó lezárt gyűjtőedényt a  hulladék fertőtlenítéséig vagy 
égetéssel történő kezeléséig tilos kinyitni.

 (10) A  speciális gyűjtőhelyen gyűjtött 2.  § (1)  bekezdés 3.  pont b)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyűjtésére 
a (7) bekezdés előírásait kell alkalmazni.

4. § (1) Az egészségügyi hulladék és a gyógyszerhulladék az egészségügyi szolgáltató telephelyén belül történő mozgatása 
hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezhető.

 (2) Ha az  egészségügyi hulladék, illetve a  gyógyszerhulladék a  mentő és betegszállító járműben, betegellátás során 
képződik, a hulladékot az egészségügyi szolgáltató telephelyén lévő üzemi gyűjtőhelyre kell szállítani.

3. Az egészségügyi szolgáltató hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak megszervezése

5. § (1) Az  egészségügyi szolgáltató gondoskodik valamennyi hulladék telephelyen belüli gyűjtésének, mozgatásának, 
illetve a telephelyre és a telephelyéről történő szállításának és kezelésének megszervezéséről.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek megszervezése érdekében annál az egészségügyi szolgáltatónál, 
ahol
a) a képződő egészségügyi hulladék az évi 1000 kg mennyiséget meghaladja,
b) három vagy ennél több egészségügyi dolgozó foglalkoztatásával járóbeteg-szakellátást, illetve alapellátást 

nyújtanak, vagy
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c) fekvőbeteg-szakellátást nyújtanak,
olyan felelős személyt kell kijelölni, aki a (3) bekezdésben meghatározott tevékenységeket elvégzi.

 (3) Az egészségügyi szolgáltató által kijelölt felelős személy feladata, hogy
a) gondoskodjon a  vegyes hulladék, a  gyógyszerhulladék és az  egészségügyi hulladék gyűjtésére alkalmas 

gyűjtőedények és egyéb eszközök biztosításáról az egészségügyi szolgáltató területén,
b) gondoskodjon a  hulladék képződésének helyén az  egészségügyi hulladék és a  2.  § (1)  bekezdés 3.  pont 

a)  alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyűjtését szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyek kijelöléséről és 
kialakításáról, valamint a gyűjtőedények munkahelyi gyűjtőhelyre történő kihelyezéséről,

c) gondoskodjon a 2. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja szerinti gyógyszerhulladék gyűjtését szolgáló speciális 
gyűjtőhelyek kijelöléséről és kialakításáról, valamint a  gyűjtőedények speciális gyűjtőhelyre történő 
kihelyezéséről,

d) gondoskodjon az  egészségügyi hulladék és a  gyógyszerhulladék üzemi gyűjtőhelyre történő eljuttatásával 
és az  üzemi gyűjtőhelyről történő elszállításával kapcsolatos feltételek biztosításáról, a  mozgatási útvonal 
kijelöléséről, a  hulladékmozgatás gyakoriságának meghatározásáról, ha az  egészségügyi szolgáltatónál 
üzemi gyűjtőhely működik,

e) gondoskodjon a  háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, továbbá a  járó-, illetve a  fekvőbeteg-szakellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltatónál a  speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényzetben gyűjtött 
gyógyszerhulladék és az  egészségügyi hulladék telephelyről történő elszállítására jogosultnak történő 
átadásáról,

f ) alakítson ki az  egészségügyi hulladék és a  gyógyszerhulladék átadásával, átvételével kapcsolatos 
bizonylatolási rendszert, és ellenőrizze annak működését,

g) ellenőrizze az  egészségügyi hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséhez 
szükséges egyéni védőeszközök meglétét és használatát,

h) évente közreműködjön a  6.  § (1)  bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási utasításnak megfelelő 
költségvetési terv elkészítésében és a költségvetési terv részeként való elfogadtatásában,

i) tartsa meg az  egészségügyi hulladékkal és a  gyógyszerhulladékkal végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységekkel kapcsolatos munkavédelmi, környezetvédelmi és veszélyes áruszállítást érintő oktatásokat, 
és

j) gondoskodjon az  egészségügyi szolgáltató telephelyén képződő egészségügyi hulladékkal és 
gyógyszerhulladékkal kapcsolatos, a  9.  § szerinti nyilvántartás vezetéséről és az  adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítéséről a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felé.

 (4) Az  egészségügyi szolgáltató telephelyén üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítani, ha az  egészségügyi hulladék, illetve 
a gyógyszerhulladék munkahelyi gyűjtőhelyről történő közvetlen elszállítása nem biztosított.

6. § (1) Az  egészségügyi szolgáltató vezetője a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt szempontok szerint hulladékgazdálkodási 
utasítást ad ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hulladékgazdálkodási utasítás a következőket tartalmazza:
a) az 5.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott feladatok elvégzéséért felelős személy kijelölését, 

munkavégzése szervezeti egységének, nevének, beosztásának és intézkedési jogkörének, feladatainak 
meghatározását, továbbá a  hulladékgazdálkodási feladatok részfelelőseinek kijelölését, munkavégzésük 
szervezeti egységének, nevének, beosztásának és felelősségi körüknek meghatározását,

b) az egészségügyi hulladék és a gyógyszerhulladék telephelyen történő gyűjtésének, mozgatásának, valamint 
a telephelyre és a telephelyről történő szállításának rendjét, idejét és módját,

c) a nem veszélyes egészségügyi hulladék, az  egészségügyi veszélyes hulladék, gyógyszerhulladék fajtája és 
típusa, valamint – ha rendelkezik ilyennel – UN számát,

d) az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése esetében az  üzemnapló vezetésére és az  üzemeltetési szabályzat 
elkészítésére vonatkozó kötelezettségeket,

e) a b)–d)  pont szerinti feladatokkal összefüggő speciális oktatás tematikáját, nyilvántartási módját, 
gyakoriságát, az  oktatásra kötelezett munkakörök felsorolását és a  rendkívüli helyzetekben szükséges 
teendőket.

 (3) A hulladékgazdálkodási utasítás a betegellátási technológia részét képezi.
 (4) Az egészségügyi szolgáltató telephelyén végzett egyes hulladékgazdálkodási tevékenységeknek a betegeket, illetve 

a látogatókat érintő szabályait az egészségügyi szolgáltatónál jól látható helyen ki kell függeszteni.
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4. Az egészségügyi hulladék kezelésére és az egyes eszközök, berendezések és a gyűjtőedények, 
szállításra használt eszközök fertőtlenítésére vonatkozó szabályok

7. § (1) A  speciális egészségügyi veszélyes hulladék kizárólag égetéssel vagy fertőtlenítéssel kezelhető. Kezelés előtt 
a hulladék nem tömöríthető.

 (2) A  fertőtlenítéssel kapcsolatos ellenőrző vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. A  fertőtlenítéssel 
kapcsolatos mikrobiológiai ellenőrző vizsgálatokat az  akkreditált mintavételt követően a  népegészségügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: megyei kormányhivatal), az  Országos 
Epidemiológiai Központ vagy az Országos Közegészségügyi Központ akkreditált laboratóriuma végzi.

 (3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat a 3. melléklet 6. pontja szerinti gyakorisággal kell elvégezni.

8. § (1) A  speciális egészségügyi veszélyes hulladék fertőtlenítésekor az  országos környezetvédelmi hatóság által 
engedélyezett technológia alkalmazható. A  hővel történő fertőtlenítés követelményeit a  3.  melléklet 1.  pontja, 
a fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítés követelményeit a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza.

 (2) A  gyűjtőedények, továbbá a  hulladék szállítására használt eszközök fertőtlenítését a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendelet 
szerinti, a  kezelésre vonatkozó közegészségügyi szabályoknak megfelelően kialakított, elkülönített helyen, csak 
az arra kiképzett személyzet végezheti a 3. melléklet 3. pontjában foglaltak szerint.

 (3) A hulladékfertőtlenítő gép mikrobiológiai fertőtlenítő hatását a 3. melléklet 4–6. pontja szerint kell ellenőrizni.
 (4) A  speciális egészségügyi veszélyes hulladék fertőtlenítésére használt fertőtlenítőberendezés alkalmazásakor 

a hulladékot aprítani kell.
 (5) A hulladékfertőtlenítő berendezés vizsgálati dokumentációjának követelményeit a 3. melléklet 4. pont 4.5. alpontja 

tartalmazza.
 (6) Ha a hulladékfertőtlenítő berendezés egyedi gyűjtőedény használatát kívánja meg, a fertőtlenítési ciklus befejezése 

után a kiürített, tisztított gyűjtőedény ismételten használható.

5. A nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

9. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatónál képződő egészségügyi hulladékról a  hulladéktermelő a  4.  melléklet szerinti 
adattartalommal nyilvántartást vezet. Az egészségügyi szolgáltató a nyilvántartás adatait minden év február 1-jéig 
megküldi a járási hivatalnak.

 (2) A  4.  melléklet szerinti nyilvántartás adatait a  járási hivatal minden év március 1-jéig megküldi a  megyei 
kormányhivatalnak.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti adatokat a  megyei kormányhivatal összesíti, majd az  összesített nyilvántartást minden év 
április 1-jéig megküldi az országos tisztifőorvosnak és tájékoztatásul az országos környezetvédelmi hatóság részére.

 (4) A járási hivatal ellenőrzési terv szerint végzi az egészségügyi szolgáltatóknak az egészségügyi hulladék kezelésével 
és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységének ellenőrzését.

6. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

11. §  E rendelet hatálybalépését megelőzően a  speciális egészségügyi veszélyes hulladék fertőtlenítéséhez használt 
technológiára kiadott engedélyek az időbeli hatályuk lejártáig, de legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított 
1 évig hatályosak.

12. §  A 2.  mellékletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az  olyan speciális 
egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő eszközöknek, amelyeket az  Európai Unió 
valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az  ott irányadó előírásoknak 
megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme tekintetében az e rendeletben 
meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
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13. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  (EU) 
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

14. §  Hatályát veszti az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A biológiai veszély nemzetközi jele

2. melléklet a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi szolgáltatónál a speciális egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló 
eszközök minőségi követelményei

 1.  A hulladékgyűjtő zsákokra vonatkozó követelmények
1.1. Anyaga: műanyag (nem PVC),
1.2. Fóliavastagság: 60 mikrométer,
1.3. Térfogat: max. 60 liter,
1.4. Szín: sárga,
1.5. Tartozék: zárószalag,
1.6. Jelölés: a biológiai veszély nemzetközi jele,
1.7. Címke: a hulladék tulajdonosa és címe, a telephely címe,
1.8.  Felirat: „Fertőző hulladék’’,
1.9.  Lezárás időpontja: év, hó, nap.

 2.  A különböző térfogattal rendelkező dobozokra és tartályokra vonatkozó követelmények
2.1. Anyaga: műanyag (nem PVC) vagy kartonpapír,
2.2. Ejtési próba: 1 m magasságból,
2.3. Szúráspróba: injekciós tű 30 cm magasból beejtve ne szúrja ki,
2.4. Szivárgási próba: 5%-ig vízzel töltve 24 órás állásnál ne ázzon át,
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2.5. Térfogat: max. 60 liter,
2.6. Szín: sárga vagy sárga csík,
2.7. Zárás: nem nyitható,
2.8. Zárás: fertőző osztályokról származó és nedves hulladék esetén hermetikus (légmentes, folyadékzáró, nem 

nyitható),
2.9. Jelölés: a biológiai veszély nemzetközi jele,
2.10. Címke: a hulladék tulajdonosa és címe, telephely címe,
2.11. Felirat: „Fertőző hulladék’’,
2.12. Lezárás időpontja: év, hó, nap,
2.13. Bedobónyílás: biztonsági csapózárral, éles eszközök gyűjtődobozainál max. 20×5 cm.
Ha a gyűjtésre szolgáló eszközök egyben szállítási csomagolásként is szolgálnak, a veszélyes áruk szállításáról szóló 
jogszabályok szerinti minőségi és minősítési követelményeknek is meg kell felelniük.

3. melléklet a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A hulladékfertőtlenítési eljárásra vonatkozó részletes szabályok

 1.  A hővel történő fertőtlenítő eljárás követelményei
1.1.  A  hulladéktömeg külső és belső felületén, a  hulladék minden egyes pontján biztosítani kell a  hőhatás 

érvényesülését.
1.2.  A fertőtlenítő eljárások paramétereit a fertőző hulladék esetében fajtánként, típusonként kell meghatározni.
1.3.  A fertőző hulladékot a fertőtlenítés előtt nem szabad válogatni, átönteni vagy tömöríteni.
1.4.  A fertőző hulladék szükség esetén történő aprítása, a gyűjtőedény felnyitása a fertőtlenítés előtt csak akkor 

lehetséges, ha az aprítást a fertőtlenítéssel együtt zárt rendszerben végzik.
1.5.  A gyűjtőedény csak akkor lehet hermetikusan lezárt, ha az vizes oldatot tartalmaz, vagy a hulladék legalább 

20% nedvességtartalommal rendelkezik.
1.6.  A  hőenergiával (túlnyomásos telített vízgőzzel) történő termodezinfekciós eljárás alkalmazása során 

a  fertőtlenítőberendezésben elhelyezett összes hulladékban (a  továbbiakban együtt: hulladékrakomány) 
kialakuló hőmérsékletet, az  ún. maghőmérséklet kialakulását, az  ún. hőmérséklet-kiegyenlítődési időt, 
valamint a  fertőtlenítési ciklus utolsó részidejét jelentő, ún. lehűlési időt a hulladék jellegének megfelelően 
kell meghatározni, és a folyamat során regisztrálni.

1.7.  Ha a  kezelést az  1.6.  pontban leírt eljárással végzik, a  csomagolóanyagnak lehetővé kell tenni a  telített, 
túlnyomásos vízgőznek a hulladékba való behatolását és a levegő vákuummal történő eltávolítását.

1.8.  A  fertőtlenítési ciklus végén a  hulladékrakomány és a  fertőtlenítőberendezés egyes szerkezeti elemei nem 
tartalmazhatnak fertőzőképes mikroorganizmusokat.

 2.  A fertőtlenítőszerrel történő fertőtlenítő eljárás követelményei
2.1.  A  hulladéktömeg külső és belső felületén, a  hulladék minden egyes pontján biztosítani kell a  fertőtlenítő 

hatás érvényesülését.
2.2.  A fertőtlenítő eljárások paramétereit a fertőző hulladék esetében fajtánként, típusonként kell meghatározni.
2.3.  A fertőző hulladékot a fertőtlenítés előtt nem szabad válogatni, átönteni vagy tömöríteni.
2.4.  A  fertőző hulladék szükség esetén történő aprítása, a  gyűjtőedény nyitása a  fertőtlenítés előtt csak akkor 

lehetséges, ha az aprítást a fertőtlenítéssel együtt zárt rendszerben végzik.
2.5.  A  fertőtlenítőszerek hatékonyságát és behatási idejét legalább 2,5 × 10E5 TKE (telepképző egység)/ml 

tenyészeteken kell bevizsgálni az alábbi mikroorganizmus teszt törzseken:
2.5.1. Staphylococcus aureus ATCC 6538 (DSM 799),
2.5.2. Enterococcus faecium ATCC 6057 (DSM 2146),
2.5.3. Enterococcus hirae ATCC 10541 (DSM 3320),
2.5.4. Escherichia coli K12 NCTC 10538,
2.5.5. Proteus mirabilis ATCC 14153 (DSM 788),
2.5.6. Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 (DSM 939),
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2.5.7. Mycobacterium terrae ATCC 15755 (DSM 43227),
2.5.8. Mycobacterium avium ATCC 15769 (DSM 44157),
2.5.9. Candida albicans ATCC 10231 (DSM 1386),
2.5.10. Aspergillus niger ATCC 16404 (DSM 1988),
2.5.11. Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 (DSM 4870).

2.6.  A  fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos további rendelkezéseket a  biocid termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának feltételeiről szóló miniszteri rendelet, valamint a  biocid termékek forgalmazásáról 
és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai 
szabályozzák.

2.7.  A  fertőtlenítési ciklus végén a  hulladékrakomány és a  fertőtlenítőberendezés egyes szerkezeti elemei nem 
tartalmazhatnak fertőzőképes mikroorganizmusokat.

 3.  A gyűjtőedény, illetve hulladékszállító eszköz fertőtlenítése
3.1.  A fertőző hulladék gyűjtőeszközei egyszer használatosak, nem nyithatók ki, azokat a hulladékkal együtt kell 

fertőtleníteni, kezelni.
3.2.  A többszöri használatra készült gyűjtőedényt, hulladékszállító eszközt kiürítés után tisztítani és fertőtleníteni 

kell. A tisztításnál és fertőtlenítésnél felhasznált folyadékot ipari szennyvízként kell kezelni.
3.3.  A gyűjtőedény, illetve hulladékszállító eszköz fertőtlenítésére csak az erre a célra engedélyezett fertőtlenítő- 

és egyfázisos felületfertőtlenítő és tisztítószereket lehet alkalmazni, az adott szerre megadott koncentráció és 
expozíciós idő mellett.

3.4.  A gyűjtőedény, illetve hulladékszállító eszköz fertőtlenítésére alkalmazható eljárások:
3.4.1.  A  lemosással történő fertőtlenítés során erre alkalmas eszközzel a  fertőtlenítőszert a  kezelendő 

felületre rá kell vinni, majd a felületeket lemosva az oldatokat – a fertőtlenítőszer behatási idejének 
figyelembevételével – hagyni kell a  felületekre száradni. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy 
a nehezen hozzáférhető helyekre is eljusson a fertőtlenítőoldat.

3.4.2.  Permetezéssel történő fertőtlenítés során a  fertőtlenítőoldatot nagy nyomású, mechanikus 
porlasztóval a  fertőtlenítendő felületre kell juttatni, majd hagyni a  felületre száradni 
a  fertőtlenítőszer előírt behatási idejének figyelembevételével. A  szállítóeszközök fertőtlenítésére 
az  ezen tevékenységre képzett személyzetet és hideg-meleg folyóvízzel ellátott helyet kell 
biztosítani.

3.4.3.  Gőzzel történő fertőtlenítés esetén – a  hulladék eltávolítása után – a  gyűjtőedényt túlnyomásos, 
magas hőmérsékletű vízgőzzel – ún. gőzborotvával – kell fertőtleníteni.

 4.  A hőhatáson alapuló fertőtlenítőberendezések hatásfokának mikrobiológiai ellenőrzése
4.1.  A hulladékfertőtlenítő gép mikrobiológiai fertőtlenítő hatékonyságát erre a célra kifejlesztett, engedélyezett 

bakteriológiai spórakészítményekkel (bioindikátorokkal), valamint három egymást követő ciklus fertőtlenített 
egészségügyi hulladékából egy-egy kezelési ciklust követően vett minták akkreditált laboratórium által 
végzett higiénés mikrobiológiai ellenőrző vizsgálataival kell ellenőrizni.

4.2.  A  105 °C-on üzemelő fertőtlenítőberendezéshez a  következő bioindikátort kell alkalmazni: Bacillus subtilis 
ATCC 6051 baktériumtörzsből előállított spórák –2,5 × 10 E5 spóra/bioindikátor.

4.3.  A  134 °C-on üzemelő fertőtlenítőberendezéshez a  következő bioindikátort kell alkalmazni: Bacillus 
stearothermophylus ATCC 7953 baktériumtörzsből előállított spórák –2,5 × 10 E5 spóra/bioindikátor.

4.4.  Az ellenőrzéshez alkalmazandó indikátorok száma: 10 bioindikátor/m3.
4.5.  A  berendezés fertőtlenítő hatásának vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvben a  következő adatokat kell 

rögzíteni:
4.5.1. a berendezés gyártója, típusa, gyártási száma,
4.5.2. a berendezés telepítésének helye, üzemeltetője,
4.5.3. a berendezés vizsgálatának módja,
4.5.4. a vizsgálóeljárás leírása,
4.5.5. a fertőtlenítendő hulladékrakomány berakásának módja, mennyisége, a  thermoelemek elosztása 

a berendezés munkaterében,
4.5.6. a fertőtlenítés és üzemeltetés paraméterei,
4.5.7. a mikrobiológiai ellenőrzés eredményei, beleértve a  bioindikátorok rezisztenciájának 

meghatározását,
4.5.8. az alkalmazott bioindikátorok gyártója, sorszáma, lejárati dátuma és csomagolásának módja.
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4.6.  A berendezés vizsgálatát a következő minta-hulladékrakományokkal kell elvégezni:
4.6.1. porózus tulajdonságú, cellulózalapú anyag,
4.6.2. üreges tárgyak,
4.6.3. folyékony anyagok (műanyag zsákok, egyenként 500 ml vízzel feltöltve).

4.7.  A  hulladékfertőtlenítő gép mikrobiológiai fertőtlenítő hatékonyságát a  bioindikátoros ellenőrzés mellett 
évente két alkalommal kell ellenőrizni. Az  ellenőrzés a  kezelési ciklust követően három egymást követő 
alkalommal vett minta mikrobiológiai vizsgálatából áll.

 5.  A fertőtlenítőszerrel történő kezelésen alapuló fertőtlenítőberendezések hatásfokának mikrobiológiai ellenőrzése
5.1.  A  hulladékfertőtlenítő gép mikrobiológiai fertőtlenítő hatékonyságát három egymást követő alkalommal 

a fertőtlenített hulladékrakományból a kezelési ciklust követően vett minta mikrobiológiai vizsgálatával kell 
ellenőrizni.

5.2.  A  berendezés fertőtlenítő hatásának vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvben a  következő adatokat kell 
rögzíteni:
5.2.1. a berendezés gyártója, típusa, gyártási száma,
5.2.2. a berendezés telepítésének helye, üzemeltetője,
5.2.3. az alkalmazott fertőtlenítőszer neve, hatóanyaga,
5.2.4. a berendezés vizsgálatának módja,
5.2.5. a vizsgálóeljárás leírása,
5.2.6. a fertőtlenítendő hulladékrakomány berakásának módja, mennyisége, elosztása a  berendezés 

munkaterében,
5.2.7. a fertőtlenítés és üzemeltetés paraméterei,
5.2.8. a mikrobiológiai ellenőrzés eredményei.

 6.  Az ellenőrző vizsgálatok gyakorisága
A hulladékfertőtlenítő gép mikrobiológiai fertőtlenítő hatását a  következő gyakorisággal kell önellenőrző 
vizsgálatokkal igazolni:

6.1. a berendezés üzembe helyezésekor,
6.2. folyamatos üzemeltetés esetén legalább félévenként,
6.3. a meghibásodást követő műszaki javítás után és
6.4. minden olyan esetben, amikor a  hulladék fertőtlenítésének hatékonyságával kapcsolatban 

az ellenőrző hatóság részéről kifogás merül fel.

4. melléklet a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

Az egészségügyi szolgáltatóknál képződő hulladék éves mennyiségéről, valamint a hulladék 
gyűjtésével, szállításával és kezelésével kapcsolatos közegészségügyi feltételek megvalósulásáról 
vezetett nyilvántartás adattartalma

1. táblázat
A B

1. Általános adatok
1.1. Az egészségügyi szolgáltató neve, címe, telephelye:
1.2. Illetékes járási hivatal:
1.3. A szolgáltató tulajdonosa: állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, 

egyéb=4
1.4. A szolgáltató működtetője: állami=1, önkormányzat=2, vállalkozás=3, 

egyéb=4
1.5. Hulladékgazdálkodásért felelős: van=1, nincs=2 

Ha van, neve és beosztása:
1.6. Betegforgalom a fekvőbeteg-szakellátás, a járóbeteg-

szakellátás és az alapellátási tevékenység együttes adatai 
alapján:

tárgyévi esetszám
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1.7. Hulladék mennyisége a fekvőbeteg-szakellátás, 
a járóbeteg-szakellátás és az alapellátási tevékenység 
együttes adatai alapján:

kg/év

1.8. A nem veszélyes hulladékra vonatkozóan a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell-e tenniük?

igen=1, nem=2

1.9. A veszélyes hulladékra vonatkozóan a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell-e tenniük?

igen=1, nem=2

1.10. A háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot 
elkülönítetten gyűjtik:

igen=1, nem=2

1.11. A veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok és 
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 
miniszteri rendelet alapján biztonsági tanácsadó kijelölése 
kötelező-e?

igen=1, nem=2
Ha igen, a kijelölt biztonsági tanácsadó neve 
és elérhetőségei a levelezési cím, telefonszám 
és elektronikus levélcím megadásával:

1.12. Az adott egészségügyi hulladék vonatkozásában melyik 
kezelési művelet lenne a kezelés előnyösebb módja, és 
annak időtartama, amelyen belül azt célszerűen el kell 
végezni:

anyagában hasznosítás=1
energetikai hasznosítás=2
lerakás=3
elsődleges energiakinyeréssel nem járó 
égetés=4

1.12.1. Időtartam:

2. táblázat
A B

2. A fertőző hulladék (a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód: 18 01 03*) ártalmatlanítása
2.1. Mennyisége: kg/év
2.2. Külön gyűjtőedény: van=1, nincs=2

2.2.1. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti 
minőségi követelményeknek megfelel:

igen=1, nem=2

2.2.2. Térfogata: 0,5–4 liter=1, 5–10 liter=2, >10 liter=3
2.3. Elszállítás: van=1, nincs=2

2.3.1. Szállítási szerződés: hatálya: .........év...................hó........nap/
határozatlan

2.3.2. Szállítás gyakorisága: 1–7 nap=1, 8–14 nap=2, 15–30 nap=3
2.4. Saját elszállítás: gépkocsival

2.4.1. Gyakoriság: kétnaponta=1, hetente=2, havonta=3
2.4.2. Hűtőben történő tárolás: van=1, nincs=2
2.4.3.* Átvevő neve és címe:
2.4.4.** Befogadási nyilatkozat, érvényes szerződés: van=1, nincs=2

2.5. Gyűjtőedény: műanyag zsák=1, doboz/tartály=2, 
konténer=3

2.6. Jelölés a csomagoláson: van=1, nincs=2
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2.6.1. Sárga színkód (fertőzésveszély jelölése): van=1, nincs=2
2.6.2. Biológiai veszély jel: van=1, nincs=2
2.6.3. A hulladék tulajdonosának neve és címe: van=1, nincs=2
2.7. A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása: számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék 

elszállítására vonatkozó „SZ” kísérőjegy=3, 
egyéb=4

2.8. A hulladék ártalmatlanításának módja: veszélyes hulladék égetőműben történő, 
elsődleges energiakinyeréssel nem járó 
égetés=1
fertőtlenítés utáni, elsődleges 
energiakinyeréssel nem járó égetés=2
fertőtlenítés utáni lerakás=3

2.8.1. Az ártalmatlanítást végző neve és címe:
  * az átvevő kizárólag hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet
** nem elég a befogadási nyilatkozat, érvényes szerződés is szükséges

3. táblázat
A B

3. A vegyi/fizikai tulajdonság miatti egészségügyi veszélyes hulladék ártalmatlanítása
3.1. Hulladékjegyzék szerinti azonosító kód és megnevezés 

hulladéktípusonként:
                                                     kg/év

3.1.1. Összes mennyiség: kg/év
3.2. Külön gyűjtőedény: van=1, nincs=2

3.2.1. Térfogata: 1 liter=1, 2–3 liter=2, 4–5 liter=3, 6–10 liter=4, 
>10 liter=5

3.3. Szolgáltatói gyűjtőhely: gyógyszertár=1, raktár=2, egyéb hely=3
3.4. Elszállítás:

3.4.1. Szállító neve és címe:
3.4.2. Szerződés időtartama: meghatározott időre=1, eseti=2
3.5. Jelölés a csomagolóeszközön: van=1, nincs=2

3.5.1. Hulladék megnevezése: van=1, nincs=2
3.5.2. Hulladékjegyzék szerinti azonosító kód: van=1, nincs=2
3.5.3. A hulladék tulajdonosának neve és címe: van=1, nincs=2
3.6. A hulladék átadásának/átvételének bizonylatolása: számla=1, szállítólevél=2, veszélyes hulladék 

elszállítására vonatkozó hulladékszállítást 
kísérő szállítási lap, dokumentum=3

3.7. Az egészségügyi hulladék ártalmatlanításának módja: lerakás=1
elsődleges energiakinyeréssel nem járó 
égetés=2

3.7.1. Az ártalmatlanítást végző neve és címe:

4. táblázat
A B

4. Az egészségügyi hulladék hasznosítása
4.1. Hulladékjegyzék szerinti azonosító kód 

hulladéktípusonként:
Megnevezés                            kg/év

4.1.1. Összes hasznosított egészségügyi hulladék: kg/év
4.2. Az egészségügyi hulladékot átvevő neve, címe:
4.3. Az egészségügyi hulladék hasznosításának módja: anyagában hasznosítás=1,

energetikai hasznosítás=2



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 88. szám 8719

5. táblázat
A B

5. A háztartási hulladékhoz hasonló hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása
5.1. Mennyisége: kg/év
5.2. Elszállítása: helyi közszolgáltatásban=1, saját=2, egyéb=3

5.2.1. Az elszállítás gyakorisága: naponta=1, kétnaponta=2, hetente=3, kéthetente=4
5.2. A hasznosítás módja: anyagában hasznosítás=1,

komposztálás=2,
energetikai hasznosítás=3

5.3. Az ártalmatlanítás módja: lerakás=1, elsődleges energiakinyeréssel nem járó 
égetés=2

 1. A nyilvántartásban az adatokat telephelyenként külön kell rögzíteni.
 2.  Általános adatok:

2.1.  Az  1. táblázat 1.3. és 1.4.  pontjában az  „egyéb” tulajdonos és működtető jellegét külön szövegben kell 
megadni.

2.2.  Az  1. táblázat 1.8. sorában és 1.9. sorában amennyiben a  tárgyévben képződött és birtokolt hulladék 
összes mennyisége a  telephelyen veszélyes hulladék esetén a  200 kg-ot, nem veszélyes hulladék 
esetén a  2000 kg-ot meghaladja, adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn a  telephely szerint illetékes 
környezetvédelmi hatóság felé. Az  adatszolgáltatás alapját a  hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint vezetett nyilvántartásnak kell képeznie. 
Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell benyújtani.

 3.  Fertőző hulladék
3.1.  A 2. táblázat 2.3. sorában a szolgáltatótól történő elszállítás tényét kell rögzíteni.
3.2.  A 2. táblázat 2.3.1. sorában a szerződés időtartamánál a lejárati időpontot is meg kell adni.

 4.  Vegyi/fizikai tulajdonság miatti veszélyes hulladék
4.1.  A 3. táblázat 3.1. sorában a hulladék azonosító kódját és megnevezését a hulladékjegyzékről szóló miniszteri 

rendelet alapján kell határozni. Minden egyes kódszámmal rendelkező veszélyes hulladékot külön kell 
megadni.

4.2.  A 3. táblázat 3.4.2. sorában a szerződés időtartamánál a szerződés időbeli hatálya megszűnésének időpontját 
is meg kell adni.

4.3.  A  3. táblázat 3.6. sorában a  hulladék átadásának, illetve átvételének dokumentálásánál a  veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell 
eljárni.

Az emberi erőforrások minisztere 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, valamint
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre
terjed ki.
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 (2) Nem terjed ki e  rendelet hatálya a  biológiailag lebomló hulladéknak nem minősülő, elkülönítetten gyűjtött 
hulladékra, valamint az ilyen hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekre.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. élelmiszer- és konyhai hulladék: olyan, háztartásokban képződő ételből vagy élelmiszerből származó 

biohulladék, amelyet komposztálásra vagy biogázzá történő átalakításra szánnak az  állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó jogszabályok sérelme nélkül;

2. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenység:
2.1. a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, szállítása, 

kereskedelme, közvetítése és kezelése, valamint
2.2. a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését, kezelését végző 

hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése.

2. A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közegészségügyi szabályok

3. § (1) Az  ingatlanhasználó a  vegyes hulladékot – ide nem értve a  közterületen képződő, közterületre telepített 
gyűjtőedényben gyűjtött vegyes hulladékot – és a biohulladékot a közszolgáltató, a gyűjtő vagy a hulladékkezelő 
részére történő átadásig vagy a  komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely 
a  hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a  rovarok, a  rágcsálók és más kártevők 
hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.

 (2) Az  ingatlanhasználó a  vegyes hulladék és a  biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt – ide nem értve 
a  közterületre telepített gyűjtőedényt – olyan módon és helyen helyezi el, hogy ahhoz illetéktelen személyek és 
állatok ne férhessenek hozzá.

 (3) Az ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedény elszállítás céljából hozzáférhető legyen.

4. § (1) A  közszolgáltatónak a  vegyes hulladékot és a  biohulladékot legalább az  1.  mellékletben meghatározott 
gyakorisággal kell elszállítania az ingatlanhasználótól.

 (2) Az  1.  melléklet alapján a  hulladékszállítás gyakoriságát – a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottakra is tekintettel – olyan módon kell megállapítani, hogy 
az ingatlanhasználóknál a vegyes hulladék vagy a biohulladék felhalmozódására ne kerülhessen sor.

 (3) Az 1. melléklet szerinti hulladékszállítási gyakoriságnál ritkább szállítási gyakoriságról kizárólag az 1. mellékletben 
foglalt 1. táblázat A:10 mezője és 2. táblázat A:10 mezője szerinti egyéb területek esetében köthető közszolgáltatási 
szerződés a települési önkormányzat és közszolgáltató között.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti közszolgálati szerződést annak megkötését követő 5 munkanapon belül – egy eredeti 
példányának a  megküldésével – be kell jelenteni a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal).

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében végzett tisztításra és karbantartásra vonatkozó 
közegészségügyi szabályok

5. § (1) Az  ingatlanhasználó – kivéve a  6.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetet – gondoskodik a  gyűjtőedény 
rendszeres időközönként történő tisztításáról és karbantartásáról. Az  ingatlanhasználó e  kötelezettségéről 
a közszolgáltatóval megkötött külön megállapodás útján is gondoskodhat.

 (2) Ha a  vegyes hulladéknak és a  biohulladéknak az  ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a  hulladék 
a  gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az  ingatlanhasználó gondoskodik a  hulladék eltakarításáról, 
a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.

6. § (1) A  közszolgáltató gondoskodik a  vegyes és az  elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése céljából közterületre 
telepített, közcélt szolgáló gyűjtőedény, valamint a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedény tisztításáról, 
fertőtlenítéséről és karbantartásáról. A  tisztítást és a  fertőtlenítést legalább évente kétszer, szükség esetén 
nagyobb gyakorisággal kell végezni. A telephelyen végzett tisztítás és fertőtlenítés során keletkező folyadékot ipari 
szennyvízként kell kezelni.

 (2) Ha a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő átvétele, 
a  közterületen elhelyezett, közcélt szolgáló gyűjtőedény ürítése – ideértve a  hulladékgyűjtő szigetre telepített 
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gyűjtőedény ürítését is –, nem rendeltetésszerű használata, valamint a  hulladék szállítása során a  hulladék 
a  gyűjtőedényből vagy a  szállításhoz használt céljárműből kiszóródik vagy kiömlik, a  közszolgáltató gondoskodik 
a hulladék eltakarításáról, továbbá a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdés szerinti, valamint az  5.  § (2)  bekezdése szerinti fertőtlenítésre csak a  biocid termékek 
engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben, a  biocid termékek 
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
és a  biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–
KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelő, engedélyezett fertőtlenítőszerek használhatók.

7. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés és más eszköz 
tisztítása, fertőtlenítése rendeltetési helyen, olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben 
történhet, ahonnan a  képződő szennyvizet egyedi, zárt szennyvíztárolóba vagy a  felszíni vizek minősége 
védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint végzett előtisztítást követően közcsatornába kell elvezetni.

 (2) A közszolgáltató által a tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló 
telephely rágcsáló-, rovar- és kártevőmentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni.

 (3) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételére, gyűjtésére és szállítására használt 
eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően végezhető.

4. Ellenőrzés és hatósági feladatok

8. § (1) A  vegyes hulladék lebomlását, illetve szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy mikroorganizmus, továbbá 
a  komposztálás gyorsítására vagy hatékonyságának növelésére szolgáló mikrobiológiai preparátumok és 
enzimkeverékek forgalmazását az  országos tisztifőorvos részére be kell jelenteni. A  bejelentéshez szükséges 
adatokat és az adatok alapjául szolgáló vizsgálatok körét a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) A  2.  melléklet szerinti vizsgálatokat csak az  e  vizsgálatokra akkreditált magyarországi vagy az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes államban működő laboratórium végezheti. A  mikroelemek és toxikus 
elemek vizsgálatában alkalmazott módszer adott elemre vonatkozó kimutatási határa legfeljebb a bejelentett érték 
vagy a határérték 10%-a lehet.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben foglalt adatok változása esetén a bejelentést 30 napon belül ismételten meg 
kell tenni.

 (4) A bejelentést 10 évenként meg kell ismételni az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint.

9. § (1) A  járási hivatal a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot gyűjtő, illetve kezelő 
hulladékgazdálkodási létesítményekről a 3. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

 (2) A  3.  melléklet 5.  pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítményeket a  járási hivatal évente legalább egyszer 
ellenőrzi. A járási hivatal panasz, közérdekű bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés alapján rendkívüli ellenőrzést 
végez, és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik.

 (3) A  járási hivatal minden év március 31-ig az  előző évi ellenőrzésekről és intézkedésekről a  4.  melléklet szerinti 
adattartalommal jelentést küld a  népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal) részére.

 (4) A megyei kormányhivatal a (3) bekezdés szerinti jelentéseket az 5. mellékletben foglaltak szerint összesíti, és erről 
minden év április 30-áig az 5. melléklet szerinti adattartalommal jelentést küld az országos tisztifőorvosnak.

10. § (1) Ha lakásban vagy a  hozzá tartozó ingatlanon a  hulladékgyűjtés jogszabályban meghatározott szabályait olyan 
súlyosan sértik meg, hogy közegészségügyi veszély keletkezik, a járási hivatal vagy környezetvédelmi veszély esetén 
a környezetvédelmi hatóság helyszíni ellenőrzést végez, és hatáskörében eljárva intézkedik a  feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében.

 (2) A  járási hivatal a  hulladékgazdálkodási létesítmények ellenőrzésének tapasztalatairól az  érintett települési 
önkormányzatot, környezetvédelmi hatóságot, továbbá a lakosságot is tájékoztatja.

5. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.
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12. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

13. §  Hatályát veszti a  települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra vonatkozó szállítási gyakoriság

 1. Az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben 
(a  továbbiakban: OTÉK) meghatározott területenként (területfelhasználási egységként) a  vegyes hulladékot 
–  ide nem értve a  közterületre telepített gyűjtőedényben gyűjtött vegyes hulladékot – a  következő minimum 
gyakorisággal kell elszállítani:

1. táblázat
A B

1. Vegyes hulladék

2. az OTÉK szerinti terület szállítási gyakoriság

3. nagyvárosias lakóterület legalább hetente kétszer

4. kisvárosias lakóterület

legalább hetente egyszer5. kertvárosias lakóterület

6. településközpont és intézményi vegyes terület

7. falusias lakóterület november 1.  
és március 31. között: 
legalább kéthetente 

egyszer

április 1.  
és október 31. között: 

legalább hetente egyszer

8. üdülőházas terület

9. hétvégi házas terület

10. az OTÉK szerinti egyéb területek

 2. A vegyes hulladékra vonatkozó gyakorisággal kell elszállítani:
2.1. a zöldhulladéktól külön gyűjtőedényben gyűjtött élelmiszer- és konyhai hulladékot,
2.2. a  minden más hulladéktól elkülönítetten, külön gyűjtőedényben, együtt gyűjtött zöldhulladékot és 

élelmiszer- és konyhai hulladékot.
 3. A  zöldhulladék külön gyűjtőedényben történő gyűjtése esetén a  zöldhulladékot az  OTÉK-ban meghatározott 

területenként (területfelhasználási egységként) a következő gyakorisággal kell elszállítani:
2. táblázat

A B C

1. Zöldhulladék

2. az OTÉK szerinti terület 
április 1-jétől 

október 31-ig

november 1-jétől 

március 31-ig

3. nagyvárosias lakóterület
legalább hetente  

egyszer
legalább kéthetente  

egyszer
4. kisvárosias lakóterület

5. kertvárosias lakóterület
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6. településközpont és intézményi vegyes terület

legalább kéthetente  
egyszer

legalább havonta  
egyszer

7. falusias lakóterület

8. üdülőházas terület

9. hétvégi házas terület

10. az OTÉK szerinti egyéb területek

2. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A vegyes hulladék lebomlását, szagtalanítását elősegítő vegyi anyag vagy mikroorganizmus, 
továbbá a komposztálás gyorsítására vagy hatékonyságának növelésére szolgáló mikrobiológiai 
preparátumok és enzimkeverékek forgalmazásának bejelentéséhez szükséges adatok és vizsgálatok

 1. Fizikai és kémiai vizsgálatok eredménye (3×1 kg vagy liter mintából): szín, szag, halmazállapot, pH, térfogattömeg, 
szárazanyag-tartalom, szervesanyag-tartalom, PAH és TPH tartalom.

 2. A toxikus elemek vizsgálatának eredménye (3×1 kg vagy liter mintából): As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.
 3. Mikrobiológiai minősítés (3×1 kg vagy liter mintából): higiénés indikátor szervezetek és kórokozók.
 4. A higiénés mikrobiológiai paraméterekre vonatkozó határértékek meghatározása:

A B

1. Paraméter Határérték

2. Fekálcoliform szám <10/g vagy <10/ml mintában

3. Fekálstreptococcus szám <10/g vagy <10/ml mintában

4. Salmonella sp. 2×10 g vagy 2×10 ml mintában negatív

5. Humán parazita bélféreg petes kimutatás 100 g vagy 100 ml mintában negatív

6. Pseudomonas aeruginosa 2×10 g vagy 2×10 ml mintában negatív

7. Clostridium sp. szám <10/g vagy <10/ml mintában

 5. Igazolás genetikailag módosított szervezetek (GMO) mentességről.
 6. A mikroorganizmusok legalább faj szerinti megnevezése.
 7. Mikrobiológiai preparátum esetében a  Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Ipari és Mezőgazdasági 

Mikroorganizmusok Nemzeti Törzsgyűjteményének letéti igazolása.
 8. Enzimkeverékek használata esetén az enzimek megnevezése.

3. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot gyűjtő, illetve kezelő 
hulladékgazdálkodási létesítményekről vezetett nyilvántartás adattartalma

 1. Megye kódja: ........................ neve:  ......................................................................................................................................................................
 2. Járási hivatal neve:  ................................................................................................................................................................................................
 3. A nyilvántartás vonatkozási ideje (év):  ..........................................................................................................................................................
 4. A nyilvántartás készítésének dátuma: ..................... év ................................ hónap ......... nap
 5. Telep/hely funkciója (kód): ........................

 1 = hulladéklerakó
 2 = hulladékgyűjtő sziget
 3 = hulladékgyűjtő udvar
 4 = komposztáló telep
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 5 = hulladékégető
 6 = hulladékhasznosító
 7 = hulladékelőkezelő telep
 8 = válogatómű
 9 = átrakóállomás
10 = hulladéktároló hely
11 = gyűjtő telephelye

 6. EOV* koordináták (földhivatal jegyzéke szerint):  ......................................................................................................................................
 7. A telephely címe vagy helyének környezetvédelmi területi jele (KTJ):  .............................................................................................
 8. A telephely tulajdonosának neve:  ..................................................................................................................................................................
 9. A telephely üzemeltetőjének neve és környezetvédelmi ügyfél jele (KÜJ):  ....................................................................................
 10. A létesítés időpontja:  ...........................................................................................................................................................................................
 11. A telepre/helyre, tevékenység végzésére vonatkozóan van-e engedélye? (I/N)

11.1. jóváhagyott telepengedély, használatba vételi vagy fennmaradási engedély: (I/N)
11.2. hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel: (I/N)
11.3. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély: (I/N)

 12. Ellátott települések száma (db)
 13. Készült-e környezeti hatástanulmány? (I/N)
 14. Táblával jelölt-e? (I/N)
 15. Kiépített út vezet-e oda? (I/N)
 16. Távolság a legközelebbi lakóháztól (m)
 17. Távolság a legközelebbi közúttól (m)
 18. Távolság a legközelebbi kúttól (m)
 19. Távolság a legközelebbi vízfolyástól (m)
 20. A telep/hely mérete (m2)
 21. A telep/hely kapacitása (befogadóképessége m3)
 22. A telep/hely fekvése: 1 = magas 2 = mély 3 = sík 4 = lejtős (kód)
 23. A telep/hely körülkerített-e? (I/N)
 24. A telep/hely környéke fásított-e? (I/N)
 25. A telepnek/helynek természetes határa van-e? (I/N)
 26. Uralkodó szélirány pl. ÉNY, DK (kód)
 27. A telepnek/helynek van-e aljzat- és oldalszigetelése? (I/N)
 28. Az aljzat- és oldalszigetelése természetes-e? (I/N)
 29. Az aljzat- és oldalszigetelése mesterséges-e? (I/N)
 30. A szigetelés megfelel-e az előírásoknak? (I/N)
 31. Talajvíz átlagos mélysége (m), ha nem értelmezhető: X (kód)
 32. Talajvíz áramlási iránya pl. ÉNY, DK (kód)
 33. A telepen már gyűjtött vagy tárolt hulladék mennyisége (kg)
 34. Évente be-, illetve kiszállított hulladék mennyisége (kg)
 35. A 34. pontból települési eredetű hulladék (kg)
 36. A 34. pontból ipari eredetű hulladék (kg)
 37. A hulladék tárolás módja: 1 = prizmás 2 = gödörfeltöltés 3 = egyéb (kód)
 38. A keletkező gázokat elvezetik-e? (I/N)
 39. A keletkező gázokat hasznosítják-e? (I/N)
 40. A hulladék takarása megoldott-e? (I/N)
 41. A 40. pont „igen” válasz esetén a takarás módja: 1 = egyengetés 2 = tömörítés 3 = egyéb (kód)
 42. A hulladék beszállításának módja: 1 = zárt, speciális gépkocsi 2 = konténer 3 = zsák 4 = egyéb (kód)
 43. A hulladék mennyiségének mérése (kg): (I/N)
 44. A telep őrzése biztosított-e? (I/N)
 45. Van-e szociális létesítmény a telephelyen? (I/N)
 46. Dolgozók védőoltása megtörtént-e? (I/N)

* Egységes országos vetület.
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 47. Rendszeres rovar- és rágcsálóirtás volt-e? (I/N)
 48. Vannak-e figyelőkutak? (I/N)
 49. Voltak-e vizsgálatok a figyelőkutak vizéből? (I/N)
 50. Hulladék előzetes vagy utóválogatása megoldott-e? (I/N)
 51. Az utóválogatás utáni másodlagos hulladék kezelése: 1 = komposztálás 2 = lerakás 3 = égetés (kód)

4. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A járási hivatal jelentésének adattartalma

A járási hivatal neve: .............................................................................................................................................................................................
A jelentés vonatkozási éve:  ................................................................................................................................................................................
A jelentés készítésének dátuma: ...................... év .................................. hónap ............... nap
A telepek/helyek funkciója:
............................................................ kód: ...............................
A telepek/helyek darabszáma:  .........................................................................................................................................................................

 1. Környezetvédelmi/közegészségügyi kockázat van-e az alábbiak szerint?
eset   .

1.1. Vízszennyezés ........................
1.2. Levegőszennyezés ........................
1.3. Állatvilág károsítása ........................
1.4. Növényvilág károsítása ........................
1.5. Zaj  ........................
1.6. Bűz  ........................
1.7. Káros hatás a környékre (pl. szóródás) ........................
1.8. Káros hatás a tájra ........................

 2. Rendelkeznek-e a szükséges hatósági engedélyekkel? (I/N) ........................
2.1. Az engedélyben fel vannak-e tüntetve az alábbi adatok?

2.1.1. a hulladék fajtája, jellege, típusa ........................
2.1.2. a hulladék mennyisége ........................
2.1.3. műszaki követelmények (szigetelés, takarás, figyelőkút) ........................
2.1.4. biztonsági intézkedések ........................
2.1.5. a hulladékkezelés technológiája ........................

2.2. Figyelőkutak
 Figyelőkutak vize vizsgálatának gyakorisága: ........................
 1 = havonta, 2 = negyedévente, 3 = félévente, 4 = évente ........................
 A figyelőkutak vizét vizsgáló szervezet (neve, címe):  
 . .........................................................................................................................................................................................................................
 A vízvizsgálatok eredményei:
 nem kifogásolhatók, ........................
 kifogásolhatók ........................

 3. Van-e nyilvántartás az alábbi adatokról?
3.1. A hulladék minősége ........................
3.2. A hulladék mennyisége ........................
3.3. Nem veszélyes termelési hulladék forrása ........................
3.4. Beszállítók ........................
3.5. Szállítóeszközök ........................

 4. Megtett intézkedések:
4.1. Hulladékgazdálkodási létesítmények száma ........................
4.2. Intézkedések száma ........................
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5. melléklet a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelethez

A megyei kormányhivatal jelentésének adattartalma

A megye kódja: .............................................. neve:  ...........................................................................................................................................
A jelentés vonatkozási éve:  ................................................................................................................................................................................
A jelentés készítésének dátuma: .................... év .............................................. hónap ............... nap
A telepek/helyek funkciója: ......................................................................... kód: ...............................
A telepek/helyek darabszáma:  .........................................................................................................................................................................

 1. Környezetvédelmi/közegészségügyi kockázat van-e az alábbiak szerint?
eset   .

1.1. Vízszennyezés ........................
1.2. Levegőszennyezés ........................
1.3. Állatvilág károsítása ........................
1.4. Növényvilág károsítása ........................
1.5. Zaj  ........................
1.6. Bűz  ........................
1.7. Káros hatás a környékre ........................
1.8. Káros hatás a tájra ........................

 2. Rendelkeznek-e a szükséges hatósági engedélyekkel? (I/N) ........................
2.1. Az engedélyben fel vannak-e tüntetve az alábbi adatok?

2.1.1. a hulladék fajtája, jellege, típusa ........................
2.1.2. a hulladék mennyisége ........................
2.1.3. műszaki követelmények (szigetelés, takarás, figyelőkút) ........................
2.1.4. biztonsági intézkedések ........................
2.1.5. a hulladékkezelés technológiája ........................

2.2. Figyelőkutak
 Figyelőkutak vize vizsgálatának gyakorisága: ........................
 1 = havonta, 2 = negyedévente, 3 = félévente, 4 = évente ........................

A figyelőkutak vizét vizsgáló szervezet (neve, címe):  .................................................................................................................
 . .........................................................................................................................................................................................................................
A vízvizsgálatok eredményei:
nem kifogásolhatók, ........................
kifogásolhatók ........................

 3. Van-e nyilvántartás az alábbi adatokról?
3.1. A hulladék minősége ........................
3.2. A hulladék mennyisége ........................
3.3. Nem veszélyes termelési hulladék forrása ........................
3.4. Beszállítók ........................
3.5. Szállítóeszközök ........................

 4. Megtett intézkedések
4.1. Hulladékgazdálkodási létesítmények száma ........................
4.2. Intézkedések száma ........................
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 200/2017. (VI. 12.) 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. Bíróné dr. Kosztelnik Juditot 2017. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. május 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02833-2/2017.

A köztársasági elnök 201/2017. (VI. 12.) 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. Hendrey Editet 2017. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. május 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02833-3/2017.

A köztársasági elnök 202/2017. (VI. 12.) 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. Király Editet 2017. július 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. május 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02835-2/2017.
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A köztársasági elnök 203/2017. (VI. 12.) 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 – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Kelemen Józsefet 2017. november 21-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. május 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02835-3/2017.

A köztársasági elnök 204/2017. (VI. 12.) 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. Egri-Szabó Lillát 
a 2017. június 15. napjától 2020. június 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. május 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02835-4/2017.

A köztársasági elnök 205/2017. (VI. 12.) 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. Tihanyi Márk 
Károlyt a 2017. június 15. napjától 2020. június 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. május 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02835-5/2017.
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A köztársasági elnök 206/2017. (VI. 12.) 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. Tóth Ágostont 
a 2017. június 15. napjától 2020. június 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. május 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02835-6/2017.

A Kormány 1354/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség hadrendjében lévő egyes haditechnikai eszközök nagyjavításának biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a honvédelemért felelős miniszter kezdje meg és folytassa le a Mi–24 típusú harci helikopterek 

ipari komplex nagyjavításának végrehajtását lehetővé tévő beszerzési eljárást;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  

XC. törvény 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar 
közvetlen szervezetei alcím javára – az  1.  pont feladatai végrehajtásának forrásaként, a  fejezet GDP arányos 
támogatási főösszegeként biztosított forrásokon felül – 10,0 milliárd forint biztosítására intézkedjen.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2017. évi költségvetési törvény módosítása keretében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről

A Kormány a  Modern Városok Program (a  továbbiakban: MVP) keretében a  megyei jogú városok önkormányzataival kötött 
együttműködési megállapodásokban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján 

úgy dönt, hogy az  1.  mellékletben meghatározott helyrajzi számon nyilvántartott, állami tulajdonban álló 
ingatlanok ingyenesen, az  1.  mellékletben meghatározott közfeladatok ellátása céljából, az  1.  mellékletben 
meghatározott helyi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: önkormányzatok) tulajdonába kerüljenek;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
2.1. az önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 

szerződések (a  továbbiakban: szerződések) – e  határozat közzétételét követő hat hónapon belül – 
megkötésre kerüljenek,

2.2. a szerződések megkötése előtt az  MNV Zrt. tájékoztassa az  önkormányzatokat a  tulajdonukba kerülő 
ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és az  egyéb jogi 
természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat,

2.3. a szerződések tartalmazzák azt is, hogy az önkormányzatok vállalják,
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a) – szükség esetén – saját költségvetésük terhére a  tulajdonukba kerülő ingatlanok környezeti 
állapotának felmérését, kármentesítését, illetve ha az  ingatlanokon tervezett tevékenység 
engedélyköteles, akkor a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlanok ingyenes tulajdonba 
adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését,

b) hogy a tulajdonukba kerülő ingatlanok tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzik meg,
c) hogy a tulajdonukba kerülő ingatlanok vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést 

nem támasztanak,
d) a tulajdonukba kerülő, a  bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlanok esetében 

a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott 
esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,

e) hogy a  tulajdonukba kerülő ingatlan tekintetében a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott 
vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségnek – a  szerződés hatálybalépését követő 
évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban eleget tesznek,

f ) hogy ha az  e)  alpontban foglalt kötelezettségnek nem tesznek eleget, a  tulajdonukba kerülő 
ingatlanok szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért 
kötelesek az  MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül 
megfizetni,

g) hogy a  tulajdonukba kerülő ingatlanokat az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint, 
az 1. mellékletben és a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően 
kötelesek hasznosítani,

h) hogy ha a  g)  alpontban foglalt kötelezettségüknek részben vagy egészben nem tesznek 
eleget, nemteljesítési kötbért kötelesek a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül 
az MNV Zrt.-nek megfizetni,

i) a tulajdonukba kerülő ingatlanok tekintetében azoknak a  külön feltételeknek a  teljesítését, 
amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a  védettség jellege szerinti miniszter vagy 
a sportigazgatási szerv az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását 
kötötte;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  mellékletben meghatározott helyrajzi számon nyilvántartott, állami tulajdonban álló 
ingatlanok – a  jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a  2.  mellékletben meghatározott 
közfeladatok ellátása céljából a 2. mellékletben meghatározott helyi önkormányzatok vagyonkezelésébe kerüljenek, 
ezért felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a  2.  mellékletben meghatározott helyi önkormányzattal a  vagyonkezelési szerződés megkötésre 
kerüljön;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. a Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6.  pont 
g) alpontjának végrehajtása érdekében egyetért

a) a dunaújvárosi városi fürdő- és vízisport centrum elhelyezéséül szolgáló, Dunaújváros 
325/6  helyrajzi számú, természetben a  2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A szám alatt található 
ingatlan (a  továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogának Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által adásvétel útján történő megszerzésével,

b) azzal, hogy – az  MVP Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – 
az MVP keretében az Ingatlan megvásárlásához szükséges, legfeljebb a független ingatlanforgalmi 
szakértő által megállapított forgalmi érték alapján meghatározott összegű forrás a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra 
az Önkormányzat részére;
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 5. egyetért azzal, hogy az  MVP keretében Nagykanizsán történő ipari parki fejlesztés esetében először a  NIPÜF 
Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által tervezett ipari parki fejlesztés 
valósuljon meg, majd ezt követően kerüljön sor a befektetői igények felmerülése ütemében az önkormányzati ipari 
park fejlesztésére;

 6. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) 
Korm. határozat 2.  pont a)  alpont aa)  pontjában meghatározott ipari park fejlesztés megvalósítását akadályozó 
körülményeket – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – vizsgálja meg, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központ által az  érdi Elvira majorban folytatott tevékenység más ingatlanon történő folytatásának lehetősége 
és annak költségei vizsgálatára is kiterjedően, és tegyen javaslatot az  ipari park fejlesztés megvalósíthatósága 
érdekében szükséges intézkedésekre;

Felelős: földművelésügyi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. 
(VI. 12.) Korm. határozat 4. és 6.  pontjában, valamint a  Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 
1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4.  pont b)  alpontjában meghatározott projektek megvalósítása tárgyában 
az  MVP Bizottságához benyújtásra kerülő előterjesztésekben tegyen javaslatot az  érintett helyi önkormányzatok 
által a projektek megvalósításához szükséges ingatlanok megszerzésére fordított, az önkormányzatok által igazolt 
összegű forrás önkormányzatok részére történő biztosításának módjára vonatkozóan.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a projektek előrehaladása ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok 
jegyzéke

Sor- 

szám
Helyi önkormányzat

Ingatlan/

tulajdoni hányad
Segítendő közcél/közfeladat

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

1.
Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

Győr
13080 hrsz.

1/1

sport, ifjúsági ügyek/
sport- és kulturális feladatok 

megvalósítása
Kivett sporttelep 22344

2.
Győr Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

Győr
10544/2 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/ 

közterületként történő 
hasznosítás

Kivett út 216
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3.
Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza
0405 hrsz.  

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/
vízgazdálkodási, vízkárelhárítási 

feladatok

Kivett csatorna 10496

4.
Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza
0406 hrsz.  

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, vízkárelhárítás/ 
vízgazdálkodási, vízkárelhárítási 

feladatok

Kivett csatorna 6785

2. melléklet az 1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Önkormányzati vagyonkezelésbe kerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok 
jegyzéke

Sor- 

szám
Helyi önkormányzat

Ingatlan/

tulajdoni hányad
Segítendő közcél/közfeladat

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

1.
Békéscsaba 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Békéscsaba 
1505 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/közösségi 

központ létrehozása, a fiatalok 
megtartása

Kivett irodaház 23959

2.
Debrecen Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Debrecen 
0493/59 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 
helyi környezet- és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás,  
vízkárelhárítás/vízmű 
védterület biztosítása, 

vízgazdálkodási, 
vízkárelhárítási feladatok

Legelő 3894

3.
Debrecen Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Debrecen  
8506 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés

Kivett lakóház, 
udvar

584

4.
Kecskemét 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét 
3708/10 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás/
közösségi központ, nyugdíjas- 

klub létrehozása
Kivett pártház 322

5.
Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

Miskolc 
32818/2 hrsz.

1/1

településfejlesztés/
közterületként történő 

hasznosítás
Kivett udvar 2724
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6.
Szeged Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

Szeged  
0398 hrsz.

1/1
településfejlesztés Kivett csatorna 6655

7.
Szekszárd Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szekszárd 
4000/10 hrsz.

1/1

kulturális szolgáltatás/könyvtár 
és levéltár elhelyezése

Kivett beépítetlen 
terület

Kivett járda

21398
1357

8.
Szekszárd Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szekszárd 
3807/6 hrsz.

1/1

sport, ifjúsági ügyek/
közterületként történő 

hasznosítás

Kivett beépítetlen 
terület

13018

9.
Szekszárd Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szekszárd 
0154/7 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/közösségi 

központ létrehozása
Kivett út 1198

10.
Szekszárd Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szekszárd 
0154/8 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/közösségi 

központ létrehozása

Kivett gazdasági 
épület, udvar

Kivett út
Kivett vendégház, 

udvar
Kivett gazdasági 

épület, udvar

1375
689

7789
593

11.
Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Szolnok 
5372/11 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

helyiséggazdálkodás/ 
közösségi központ létrehozása, 

a fiatalok megtartása

Kivett épület, 
udvar

7385

12.
Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Szolnok 
1658/A/2 hrsz.

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

helyiséggazdálkodás/ 
irattár elhelyezése

Irodák, egyéb 
helyiség

458

13.
Szombathely 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Szombathely 
7332/1 hrsz.

1/1

helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és 

a turizmussal kapcsolatos 
feladatok/közösségi központ 

létrehozása

Kivett kórház 8559

14.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 
8057 hrsz.

1/1

óvodai ellátás/óvoda 
működtetése

Kivett udvar és 
gyermekotthon

3399

15.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 
7703/15 hrsz.

1/1

lakás- és helyiséggazdálkodás/
kollégium működtetése

Kivett udvar és 
épület

3810

A Kormány 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról

A Kormány megtárgyalta és tudomásul vette a  Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri 
biztos által előterjesztett, a Liget Budapest projekt állásáról szóló jelentést.

A Kormány a jelentés alapján a következő döntéseket hozta:

 1. egyetért azzal, hogy a Városligettel mint tájképi kert jellegű közparkkal összefüggő kertépítési beruházás első üteme 
2017. év őszén megkezdődjön;
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 2. egyetért azzal, hogy a  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a  továbbiakban: Múzeum) beruházása több 
ütemben és több telephelyen valósuljon meg, melynek érdekében
a) elrendeli, hogy a  Múzeum városligeti épületének eredeti tervek szerinti rekonstrukcióját követően 

az újjáépített csarnok a Múzeum egyik telephelyeként működjön;
b) elrendeli, hogy a  Múzeum városligeti épületének eredeti tervek szerinti rekonstrukcióját követően 

az újjáépített csarnokban a kiemelkedő magyar feltalálók találmányainak megismertetésére szolgáló korszerű 
bemutatóterem kerüljön kialakításra, valamint megvizsgálandó egy közlekedési levél- és dokumentumtár 
kialakítása;

c) elrendeli, hogy a  Múzeum számára egy olyan új telephelyet szükséges létrehozni, ahol a  közlekedési 
eszközök, illetve azok történetének teljes spektrumú bemutatása lehetséges;

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával vizsgálja meg 
a  c)  pontban meghatározott új telephely lehetséges helyszíneként az  egykori Északi Járműjavító területét, 
különös tekintettel a  Diesel-csarnokra, egyúttal felhívja az  érintett minisztereket az  elhelyezés további 
lehetőségeinek vizsgálatára;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. szeptember 30.

e) egyetért azzal, hogy a  Múzeum új telephelye megvalósításának előkészítéséért a  Múzeum főigazgatója 
felelős;

 3. az újonnan megépülő Nemzeti Cirkuszművészeti Központ beruházással összefüggésben
a) egyetért azzal, hogy Nemzeti Cirkuszművészeti Központ kivitelezésének megvalósításáig a  Fővárosi 

Nagycirkusz jelenlegi helyszínén működjön tovább;
b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon 

a  Fővárosi Nagycirkusz új helyszíneként felmerülő lehetőségek felméréséről és a  szükséges egyeztetések 
lefolytatásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. szeptember 30.

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  b)  alpont 
szerinti felmérések és egyeztetések eredményei alapján – tegyen javaslatot a  Kormány részére a  Nemzeti 
Cirkuszművészeti Központ elhelyezésének biztosítására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. november 15.

 4. egyetért a Magyar Zene Háza beruházás megvalósításával összefüggésben új közbeszerzési eljárás lefolytatásával;
 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  2.  pont d)  alpont és a  3.  pont b)  alpont esetében a  nemzeti 

fejlesztési miniszter első helyi felelőssége mellett – gondoskodjon az  1–4.  pontban meghatározott feladatok 
megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Eszközkezelő Program folytatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Nemzeti Eszközkezelő Program (a továbbiakban: Program) folytatásával;
 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – 

gondoskodjon a Program körébe tartozó feladatok végrehajtásáról;
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Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a Program 
2018. évi végrehajtása során felmerülő esetleges többletkiadások fedezetéül szolgáló forrás rendelkezésre állásáról 
a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1358/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5–16. között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való 
magyar részvételről

A Kormány a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 20.  § (1)  bekezdés f )  pontja 
alapján, a nemzetgazdasági miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 106. ülésszakán Magyarországot képviselő tripartit 

küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazza a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külgazdasági és külügyminiszterrel 

egyetértésben jelölje ki;
 3. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyeket:

a) a költségvetési javaslatok és egyéb kérdések megvitatására,
b) a  nők éjjeli munkájáról szóló 4. számú Egyezmény (1919), a  szénmunkások vagy fűtők foglalkoztatásának 

alsó korhatáráról szóló 15. számú Egyezmény (1921), a kikötői rakodómunkások balesetek elleni védelemről 
szóló 28. számú Egyezmény (1929), a nők éjjeli munkájáról szóló 41. számú Egyezmény (1934), a nem ipari 
foglalkozásokban dolgozók foglalkoztatásának alsó korhatáráról szóló 60. számú Egyezmény (1937), a közúti 
szállításban dolgozók munka- és pihenőidőről szóló 67. számú Egyezmény (1939) megszüntetésében való 
részvételre;

 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  küldöttség részére a  részvételhez és a  szakmai feladatok 
ellátásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 5. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 106. ülésszakán részt vevő küldöttség kormányzati oldala 
a nemzeti érdekek figyelembevételével:
a) értékelje a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a  továbbiakban: ILO) és a  Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

tevékenységét,
b) vegyen részt az ILO Igazgatótestülete 2017–2020 közötti kormányzati tagjainak kiválasztásában,
c) vegyen részt az  ILO stratégiai célkitűzései megvalósulásának nyomon követése keretében a  nemzetközi 

munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásáról szóló általános vitában, továbbá a munkaerő-migráció 
kérdésével foglalkozó általános vitában, valamint a foglalkoztatásról (a háborúból a békébe való átmenetről) 
szóló nemzetközi munkaügyi ajánlás felülvizsgálatának normaalkotó vitájában, továbbá a  Szociális 
igazságosság a  méltányos globalizációért ILO nyilatkozat nyomán az  alapvető elvek és munkahelyi jogok 
stratégiai célkitűzéséről szóló általános vitában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016–2020 évekre vonatkozó 
cselekvési tervéről

A Kormány
 1. megtárgyalta és elfogadta a „Fokozatváltás a  felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016–2020 

évekre vonatkozó cselekvési tervét (a továbbiakban: cselekvési terv);
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  nemzetgazdasági minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert és 

a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  cselekvési tervben meghatározott célok elérését szolgáló 
eszközöket építsék be a szakpolitikai tevékenységeikbe, és tegyék meg e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  cselekvési terv kormányzati portálon történő 

közzétételéről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  köznevelésben az  idegennyelv-oktatásra 

vonatkozó feltételek felméréséről;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. február 28.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítse el az  idegen 
nyelv oktatásának fejlesztésére vonatkozó nemzeti középtávú stratégiát, és ezzel összefüggésben az 1. pont szerinti 
felmérés eredményeinek felhasználásával a 2018–2027 közötti időszakra szóló intézkedési tervet.

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási 
központ kialakításával kapcsolatos feladatokról

A tartós szakápolásra szoruló személyek szükségleteihez jobban alkalmazkodó, korszerűbb és magasabb minőségű 
ellátórendszer kialakítása érdekében a Kormány
 1.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  szakápolási központ 

mintahelyként, Kelet-Magyarország területén, egy intézmény keretében 150 férőhellyel, zöldmezős beruházással 
történő megvalósítása érdekében,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  szakápolási központ fejlesztéséhez szükséges 1725,0 millió forint 
összegű forrást biztosítsa a következő ütemezéssel:
a) a 2017. évben 83,2 millió forint összeget,
b) a 2018. évben 1641,8 millió forint összeget,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében, az emberi erőforrások miniszterének tájékoztatása alapján

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a  szakápolási központ működtetéséhez a  szükséges forrást 
150,0 millió forint éves összegben, 2018. évben időarányosan.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a Bocuse d’Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Bocuse d’Or verseny Torinóban megrendezésre kerülő 2018. évi európai, valamint a  Lyonban 

megrendezésre kerülő 2019. évi világdöntőjére való felkészülés szükségességével;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósulása érdekében 

–  a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a  2017. évben 50 millió Ft többletforrás 
biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósulása érdekében 

– a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2018. évben 200 millió Ft, a 2019. évben 
50 millió Ft forrás biztosításáról a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  nemzeti rendezvények hatékony lebonyolítása 
érdekében – gondoskodjon 1100 millió forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet javára, bázisba 
épülő módon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal, majd ezt követően az éves központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának 
támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  nemzeti ünnepek, valamint a  kiemelt fontosságú rendezvények 2017. évi megvalósításával, ezért 

az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  § hatálya alá 
tartozó támogatást nyújt az 1. mellékletben meghatározott célra, az 1. mellékletben nevesített kedvezményezettek 
részére, legfeljebb az ott meghatározott összegben, azzal, hogy az 1. melléklet szerinti összegen belül a támogatás 
összegét és a kedvezményezettek közötti arányát a nemzeti fejlesztési miniszter határozza meg;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti támogatás megvalósítása érdekében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket
a) az 1. mellékletben megjelölt kedvezményezettekkel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint
b) a költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése
iránt.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a költségvetési forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A támogatás célja
A támogatás összege legfeljebb     

(Ft)
Kedvezményezett

A nemzeti ünnepek, valamint 
a kiemelt fontosságú rendezvények 
előkészítésének és lebonyolításának 
2017. évi támogatása.

1 556 486 123

Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság         
Hungarofest Nemzeti 
Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság
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A Kormány 1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és 
a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 1. A  Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi 
Minisztérium igazgatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési programok alcím, 9. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport javára  
456,5 millió forint bázisba beépülő módon történő átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 honvédelmi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. A  Kormány felhívja az  érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a  nemzeti rendezvények előkészítéséhez és 
lebonyolításához kapcsolódó feladat átadás-átvételi jegyzőkönyv és költségvetési megállapodás megkötéséről.

Felelős: honvédelmi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XIII.
1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
K3 -456,5 -91,7

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33
347784 9

K5 456,5 91,7

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII.

1 Honvédelmi Minisztérium
002587 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33
347784 9 456,5 91,7

Az előirányzatmódosítás érvényessége b) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 5 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 456,5 456,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államháztartási egyedi azonosító

Honvédelmi Minisztérium

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

2 példány
1 példány

Honvédelmi Minisztérium

1 példány
1 példány

Hazai fejlesztési programok
Turisztikai célelőirányzat

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási egyedi azonosító

Hazai fejlesztési programok
Turisztikai célelőirányzat

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége b) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási egyedi azonosító
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A Kormány 1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a nagyváradi püspöki palota felújításának támogatásával;
 2. felhívja a  nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettest, hogy a  Bethlen Gábor Alap közreműködésével 

nyújtson költségvetési támogatást a  Nagyváradi Római Katolikus Püspökség mint kedvezményezett részére 
a nagyváradi püspöki palota felújítása érdekében mindösszesen 1948,0 millió forint összegben;

Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: felmerülés ütemében

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nagyváradi római katolikus püspöki palota felújítása I. ütemének 
finanszírozása érdekében szükséges 772,0 millió forint biztosításáról gondoskodjon a  Magyarország 2017.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 5.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2018. évben 908,0 millió forintot biztosítson az  1.  pontban 
meghatározott cél megvalósítására;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2019. évben 268,0 millió forintot biztosítson az  1.  pontban 
meghatározott cél megvalósítására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

14 673 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi  XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerint átcsoportosított előirányzattal 
történő elszámolásról, illetve az  előirányzat fel nem használt részének Miniszterelnökség részére történő 
visszafizetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

XI.  Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K1 Személyi juttatások -9 538
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 135
K3 Dologi kiadások -3 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások 9 538
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 135
K3 Dologi kiadások 3 000

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség -14 673

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztérium igazgatása 14 673

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra - 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 14 673 14 673  
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
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A Kormány 1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. a  transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az  1364/2006/EK határozat hatályon 

kívül helyezéséről, valamint a  713/2009/EK, a  714/2009/EK és a  715/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 
2013.  április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 347/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) alapján támogatja a következő – villamos energiával összefüggő – projektek közös 
érdekű projektté nyilvánítását:
a) Bős (Gabčíkovo) (SK) – Gönyű (HU) – Nagygyőröd (Veľký Ďur) (SK) között új 400 kV-os határkeresztező 

távvezeték létesítése,
b) Sajóivánka és Rimaszombat (Rimavská Sobota) alállomások között 400 kV-os határkeresztező távvezeték 

létesítése, valamint
c) Sajóivánka alállomás bővítése,

 2. a  347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján támogatja a  következő – földgázzal összefüggő  – 
projektek közös érdekű projektté nyilvánítását:
a) román–magyar határkeresztező földgázszállító vezeték magyarországi szakaszának kétirányúsítása (1. ütem),
b) Városföld–Ercsi–Győr nyomvonalon új földgázszállító vezeték létesítése,
c) Ercsi és Százhalombatta között új földgázszállító vezeték építése,
d) Városföld településen található kompresszorállomás bővítése,
e) román–magyar határkeresztező földgázszállító vezeték magyarországi szakaszának kétirányúsítása (2. ütem),
f ) magyar–szlovén határkeresztező vezeték fejlesztése,
g) Eastring vezeték magyar szakasza,
h) magyar–ukrán kétirányú földgázszállítás nem megszakítható kapacitással történő fejlesztése,
i) magyar–szlovák határkeresztező vezeték kapacitásbővítése,
j) magyar–szlovák határkeresztező vezeték fizikai szállítási irányváltásának gyorsítása,
k) Vecsés és Városföld között új földgázszállító vezeték építése,

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy juttassa kifejezésre a  347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet által létrehozott döntéshozó testületek ülésein, hogy az  1. és 2.  pontban meghatározott projekteket 
Magyarország támogatja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1369/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú („Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című) felhívás 
céljára többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” 

című felhívás (a továbbiakban: felhívás) keretében a hazai gyermektraumatológiai és -sürgősségi ellátás fejlesztésére 
legfeljebb négymilliárd forint pótlólagos forrás bevonásával, bővített szakmai tartalommal kerüljön sor a területileg 
kiegyenlített egészségügyi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá a  gyermekellátás infrastruktúrájának és 
eszközellátottságának javítása érdekében,

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  felhívás keretében a  kevésbé fejlett régiók 
fejlesztését érintő bővített szakmai tartalom megvalósításához legfeljebb 3,25 milliárd forint összegnek az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére történő biztosításáról,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
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 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  felhívás keretében a  Közép-magyarországi régióban 
megvalósuló fejlesztés bővített szakmai tartalmának megvalósításához legfeljebb 750 millió forint összegnek 
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásai terhére történő biztosításáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az 1–3. pontban meghatározott 
célok elérése érdekében – tegyenek javaslatot a  Kormány részére a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 
módosítására.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű („Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és 
programjainak támogatása” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt, az  EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű, „Felsőoktatási hallgatók 

tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) támogatásával,

 2. egyetért a projektjavaslatok támogatási szerződéseinek megkötésével.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-3.6.3-VEKOP- 

16-2017-00001

Tehetséggondozás és kutatói 
utánpótlás fejlesztése 

autonóm járműirányítási 
technológiák területén

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem
(konzorciumvezető)

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem,

Széchenyi István Egyetem

1 761 979 865

A projekt célja:
a) korszerűsíteni a doktori képzések színvonalát, a doktoranduszok 
által végzett K+F projektek eredményességének növelésével, új, 
kiváló oktató-kutatók képzésekbe történő bevonásával és a képzések 
módszertanának, tartalmának fejlesztésével (pl. új, innovatív PhD témák 
kiírása),
b) növelni a tehetséges hallgatók képzési, kutatási folyamatokba történő 
bevonását mind a tudományos diákköri (a továbbiakban: TDK), mind 
pedig a szakkollégiumi területen, javítani a TDK témakiírásainak ipari 
kapcsolódásán, a dolgozatok innovatív jellegén,
c) tudományos és K+F versenyek bővítésével növelni a tehetséges 
hallgatók egyedi kutatói teljesítményét,
d) fejleszteni a kutatói utánpótlás esetén a kutatási készségeket, továbbá  
az oktató-kutatók esetén a mentorálási, tudományos pályára való 
felkészítés módszertanát,
e) támogatni a nemzetközi tapasztalatszerzés és az intézmények 
nemzetközi beágyazódásának elősegítése érdekében a hazai és külföldi 
konferencia-részvétel intenzitását.

3.
EFOP-3.6.3-VEKOP- 

16-2017-00002

Integrált kutatói 
utánpótlás-képzési 

program az informatika 
és számítástudomány 

diszciplináris területein

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem,

Szegedi Tudományegyetem

1 654 001 226

Projekt célja felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és 
programjainak támogatása az informatika és a számítástudomány  
(pl. adattudomány, képfeldolgozás, szoftvertechnológia, szoftverfejlesztés, 
a hálózatok, az informatikai biztonság, a beágyazott rendszerek, a 
számítógépes modellezés és diszkrét optimalizálás, párhuzamos és 
nagyteljesítményű architektúrák, a nagy hatékonyságú számítások, 
valamint a nem-konvencionális számítási modellek és megközelítések) 
diszciplináris területein.
A projektben olyan eszközrendszer kerül kialakításra, amely lehetővé 
teszi a BSc, MSc, PhD hallgatók, doktorjelöltek és predoktorok oktatási és 
kutatási tevékenységének eredményesebbé tételét, tehetséggondozását, 
valamint a tehetséggondozást végző oktatók, kutatók mentori munkájának 
sikeresebbé tételét.
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4.
EFOP-3.6.3-VEKOP- 

16-2017-00007

„Tehetségből fiatal kutató”
A kutatói életpályát 

támogató tevékenységek a 
felsőoktatásban

Budapesti Corvinus Egyetem
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem,

Pécsi Tudományegyetem

1 806 750 000

A tehetséggondozási rendszer fejlesztési célja egyrészt a TDK-tevékenység 
fejlesztése, népszerűsítése, szervezési folyamatainak fejlesztése, 
eredményeinek bemutatása. A tehetséggondozási rendszer másik 
alappillére a hallgatói önszerveződésen alapuló szakkollégiumi rendszer, 
ahol az aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok követése, valamint a 
kutatói életpálya népszerűbbé tétele, szélesebb hallgatói kör bevonása, 
a módszertani fókuszú kurzuskínálat bővítése jelenthet megoldást, 
ami előkészíti a doktori képzésre történő belépést, a kutatói életpálya 
iránti elköteleződést. A projekt további célja a doktori programba 
bevonhatók körének növelése mellett az intézményi tudományos stratégia 
fejlesztéséhez a Doktori Iskolák tudományterületeihez tartozó kutatási 
trendek, változások nyomon követése.

5.
EFOP-3.6.3-VEKOP- 

16-2017-00008

Innovatív tudományos 
műhelyek a hazai agrár 

felsőoktatásban

Debreceni Egyetem
(konzorciumvezető)
Kaposvári Egyetem,

Pannon Egyetem,
Széchenyi István Egyetem,

Szent István Egyetem

1 783 844 690

A projekt célja:
a) a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése,
b) a tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatba,
c) kutatási készségfejlesztés a kutatói utánpótlás esetén, a hallgatók, 
doktorjelöltek, fiatal kutatók körében,
d) a tehetséges hallgatók TDK-tevékenységének fejlesztése,
e) a szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése,
f ) a szakdolgozati, illetve doktori kutatási témák bővítése,
g) tudományos kapcsolatháló bővítése.

6.
EFOP-3.6.3-VEKOP- 

16-2017-00009

Az orvos-, 
egészségtudományi- és 

gyógyszerészképzés 
tudományos műhelyeinek 

fejlesztése

Semmelweis Egyetem
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem

1 708 203 119

A projekt célja, hogy növelje az orvos-, gyógyszerész- és 
egészségtudomány területén a kutatói létszámot, és jelentős 
minőségi javulást mutasson fel a kutatóként foglalkoztatottak szakmai 
eredményességét jellemző mutatók terén. Ennek érdekében a projekt 
keretében a TDK-hallgatók számának növelésére, a TDK kutatói 
munka színvonalának emelésére, tehetséggondozó programok 
(Tehetségkonferencia, Tudományos Diákszalon, szakkollégiumi kurzusok 
támogatása), és a kutatás iránt érdeklődést mutató hallgatók számára 
szervezett ösztönző programok szervezésére kerül sor. Továbbá a projekt 
keretében olyan rugalmas képzési struktúra (pl. graduális hallgatók 
és rezidensek csatlakozása a doktori képzéshez) és ösztöndíjrendszer 
(önköltséges doktoranduszok ösztöndíja, predoktori ösztöndíj) kiépítése 
valósul meg, amely biztosítja a doktori fokozat sikeres megszerzését a 
képzési, illetve az ösztöndíj-periódus végéig és vonzóvá teszi az egyetemi 
hallgatók számára a hazai doktori képzést.
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A Kormány 1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
egyes, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű („Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” című) felhívás első 
körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok 
támogatásához való hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért az 1. mellékletben foglalt, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű, „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” 

című felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) támogatásával,

 2. egyetért a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötésével.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatása     

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.4-16- 

2016-00002

„Magyar Zsidó Örökség Útja 
Kelet-Magyarországon”  

– Orthodox Zsidó 
Emlékhelyek Bemutatása

Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége

1 413 782 161

A projekt célja a zsidó kulturális örökség megőrzése, bemutatása, valamint  
a célterületekre érkező zarándokturizmushoz kapcsolódóan a 
vendégfogadás feltételeinek javítása:        
a) Miskolc: a zsinagóga melletti épület felújítása (benne ajándékbolt, kávézó, 
mikve és közösségi tér kialakításával),          
b) Sátoraljaújhely: zarándokszállás, közösségi tér létrehozása,        
c) Nagykálló: közösségi tér, látogatóközpont kiépítése,         
d) Nyírtass: közösségi tér, látogatóközpont kialakítása,              
e) Makó: temetőbe vezető út elkészítése, látogatóközpont, közösségi tér és 
mikve kialakítása
valósul meg.

3.
GINOP-7.1.4-16- 

2016-00003

Pretiosus sanguis: A bátai 
Szent Vér Kegyhelytől 
a bátaszéki molyhos 

tölgyig – A bátai Szent Vér 
Kegyhely komplex turisztikai 

fejlesztése

Pécsi Egyházmegye 1 494 622 262

A projekt célja a Pécsi Egyházmegyében egy vallási turisztikai hálózat, egyedi 
vallásturisztikai termék létrehozása Báta, Bátaszék, Mohács és Szekszárd 
között, növelve a helyszínek vallásturisztikai potenciálját:          
a) Báta: a Szent Vér kegytemplom felújítása, továbbá a plébánia épületében 
zarándokszállás, büfé és vendégfogadó tér kialakítása,          
b) Bátaszék: a Szent Orbán kápolna felújítása,          
c) Mohács: a Fogadalmi Emléktemplom rehabilitációja,         
d) Szekszárd: a belvárosi templom és a Remete kápolna felújítása, 
emlékponthely kialakítása, idegenvezetés bevezetése
valósul meg.
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4.
GINOP-7.1.4-16- 

2016-00006

A Magyar Szent Család 
nyomában. Tematikus 
zarándokút fejlesztése 

a Székesfehérvári 
Egyházmegyében

Székesfehérvári 
Egyházmegye

1 499 978 615

A projekt célja a Magyar Szent Család tematikus út kialakítása, a keresztény 
Magyarország bölcsőjének megismerése:         
a) Székesfehérvár:           
aa) egykori Ferences Rendház földszinti részén lévő udvar és konyha 
felújítására, zarándokudvar kialakítására és akadálymentesítésére, valamint 
interaktív élményelemek beszerzésére,          
ab) a Püspöki Palota épületének felújítására és akadálymentesítésére, 
interaktív élményelemek beszerzésére, konyhafelszerelések, 
látogatóközpont építésére, továbbá             
ac) a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház akadálymentesítésére,           
b) Bodajk: a Segítő Szűz Mária Kegytemplom udvarán zarándoklatok 
megtartását segítő rendezvényeszközök beszerzésére, valamint a Szent Imre 
Zarándokháznál 56 férőhely kialakítására,              
c) Vértessomló: a Sarlós Boldogasszony plébániánál rendezvényekhez 
szükséges eszközök beszerzésére és a templom melletti téren Szent Család 
mesetér interaktív játszótér kialakítására
kerül sor.

5.
GINOP-7.1.4-16- 

2016-00009

Konvent-Káptalandomb 
turisztikai 

attrakciófejlesztése
Győri Egyházmegye 1 100 000 000

A projekt célja a Győri Egyházmegye szakrális értékeinek megőrzése, 
fenntartása és bemutatása a turisztikai helyszínek fejlesztésén keresztül:            
a) Sopron: a Soproni Katolikus Konvent esetén az egyházmegyei gyűjtemény 
megújítása, épület felújítása, közösségi tér kialakítása,             
b) Győr: az Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár épületének felújítása, 
kiállítási területeinek bővítése, multimédiás elemekkel való kiegészítése, 
továbbá a káptalandombi információs pont és közösségi tér esetén 
épületfelújítás, kávézó kialakítása, 3D multimédia megjelenítő és installáció a 
kor épületeinek megjelenítése érdekében,         
c) Császár: a plébánia és az imaház épületének felújítása, kultúr- és 
egyháztörténeti kiállítás kialakítása,         
d) Horvátzsidány: a plébánia épületének felújítása, helytörténeti kiállítás 
kialakítása
valósul meg.
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6.
GINOP-7.1.4-16- 

2016-00014

„ORANDO ET LABORANDO 
– IMÁDKOZVA ÉS 

DOLGOZVA”

Tiszántúli Református 
Egyházkerület

1 496 818 373

A projekt célja a Tiszántúli Református Egyházkerületben jelentős egyházi 
kulturális értékek bemutatása, vallási turisztikai helyszínek fejlesztésével 
tematikus turisztikai útvonal kialakítása:            
a) Debrecen: a Debreceni Református Kistemplom, a Kossuth utcai 
református templom, a debreceni egyetemi református templom külső 
és belső felújítása, az utóbbi helyszínen család- és gyermekbarát elemek, 
szociális blokk kialakítása, akadálymentes lift beszerelése,              
b) Létavértes: a létavértesi református templom külső és belső felújítása,             
c) Kismarja: a kismarjai református templom külső és belső felújítása,  
a templom közvetlen környezetében lévő zöldfelületek rehabilitációja,            
d) Szatmárcseke: a szatmárcsekei református templom belső felújítása
valósul meg.
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A Kormány 1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú [„Tűzoltó őrsök kialakítása – hagyományos szerkezetű őrsök 
(Tolcsva, Villány)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú, „Tűzoltó őrsök kialakítása – hagyományos 

szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány)” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével 
az 1. melléklet szerint,

b) jóváhagyja a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. 
határozat] 1.  pont d)  alpont db)  alpontja alapján a  projekt megvalósításához szükséges kötelezettség 
vállalását,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

c) hozzájárul az  1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpont db)  alpontja alapján ahhoz, hogy 
a nemzeti fejlesztési miniszter a projekt megvalósításához szükséges többletkötelezettséget vállalja,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

d) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a) 1. pont d) alpontjának nyitó szövegrészében a „19,25” szövegrész helyébe a „19,29” szöveg,
b) 1. pont d) alpont db) alpontjában a „15,38” szövegrész helyébe a „15,42” szöveg,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében a „44,78” szövegrész helyébe a „44,82” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat D:82 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,22” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás

(bruttó, Ft)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.6.0-15-

2016-00007

Tűzoltó őrsök 
kialakítása  

– hagyományos 
szerkezetű őrsök 
(Tolcsva, Villány)

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

180 000 000 37 598 723 217 598 723

A projekt célja a katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képesség fokozása érdekében  
új tűzoltó őrsök kialakítására irányuló, 
katasztrófavédelmi célt szolgáló ingatlan-
beruházás végzése az alacsonyabb riasztási 
fokozat és a gyorsabb helyszínre érkezés 
biztosítása érdekében.
Megvalósításban érintett települések: Tolcsva, 
Villány.
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A Kormány 1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú („Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének 
fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú, „Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító 

telepének fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,
b) egyetért

ba) a projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint

bb) az 1.  mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerő Magyarország központi 
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat

 terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. július 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:269 mezőjében az „5,31” szövegrész helyébe az „5,92” szöveg,
b) E:269 mezőjében a „0,59” szövegrész helyébe a „0,66” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt önerő 

összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.2.2-15-

2016-00099

Kaposvár megyei jogú 
város szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az Európai Unió 
vagy más nemzetközi szervezet felé 
vállalt kötelezettséggel összefüggő, 
a 2007–2013 programozási 
időszakban a Kormány által 
a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a 2014–2020 programozási 
időszakban a szennyvízelvezetési és 
-tisztítási, a hulladékgazdálkodási és 
az ivóvízminőség-javító beruházások 
megvalósításáról szóló 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

5 302 999 971 613 749 988 657 416 661 5 916 749 959

A projekt célja 
a Kaposvár központú 
szennyvízelvezetési 
agglomeráció 
központi 
szennyvíztisztító 
telepének 
fejlesztése.
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A miniszterelnök 59/2017. (VI. 12.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezmény 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 

minisztert, hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 60/2017. (VI. 12.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti sport- és ifjúságügyi egyezmény létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti sport- és ifjúságügyi egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  emberi erőforrások miniszterét vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  emberi erőforrások miniszterét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 

minisztert, hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 61/2017. (VI. 12.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési 
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján

 1.  egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési 
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;

 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5.  felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 
hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására adandó 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

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.


	A Kormány 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról
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	a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 152/2017. (VI. 12.) Korm. rendelete
	a Hatvan területén csokoládégyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
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	a geszti Tisza-kastély átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
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	Az emberi erőforrások minisztere 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
	a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

	Az emberi erőforrások minisztere 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
	az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

	Az emberi erőforrások minisztere 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete
	a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

	A köztársasági elnök 200/2017. (VI. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 201/2017. (VI. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 202/2017. (VI. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 203/2017. (VI. 12.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 204/2017. (VI. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 205/2017. (VI. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 206/2017. (VI. 12.) KE határozata
	bírói kinevezésről
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	A Kormány 1357/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
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	a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2017. június 5–16. között Genfben sorra kerülő 106. ülésszakán való magyar részvételről

	A Kormány 1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről

	A Kormány 1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről

	A Kormány 1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1362/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a Bocuse d’Or 2018. évi európai, valamint a 2019. évi világdöntőjére való felkészüléshez szükséges egyes intézkedésekről

	A Kormány 1363/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a nemzeti rendezvények hatékony lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről

	A Kormány 1364/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának támogatásáról

	A Kormány 1365/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a nemzeti rendezvények előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges, a XIII. Honvédelmi Minisztérium és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1366/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a nagyváradi római katolikus püspöki palota felújításának támogatásáról

	A Kormány 1367/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
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előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1368/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	egyes beruházások közös érdekű projektté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1369/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	az EFOP-2.2.1-VEKOP-16 azonosító számú („Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű („Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

	A Kormány 1371/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	egyes, a GINOP-7.1.4-16 azonosító jelű („Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése” című) felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

	A Kormány 1372/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 azonosító számú [„Tűzoltó őrsök kialakítása – hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének me

	A Kormány 1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító számú („Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapítá

	A miniszterelnök 59/2017. (VI. 12.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 60/2017. (VI. 12.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti sport- és ifjúságügyi egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 61/2017. (VI. 12.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
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