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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 9/2017. (VIII. 31.) HM rendelete
a lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés 
f ) pontjában valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 23.  pontjában, valamint 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában, valamint a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87.  § 
(1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló  
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása

1. §  A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet  
(a továbbiakban: R.) 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  13.  § (3)  bekezdésében meghatározott vezetők részére történő lakásjuttatásról az  illetékes keretgazda 
lakásbizottság vagy annak javaslatára a  közigazgatási államtitkár dönt. A  bizottsági döntések meghozatalában 
a kérelmezők a bizottság tagjaként nem működhetnek közre.”

2. §  Az R. a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A.  § (1) Az  állami tulajdonú HM vagyonkezelői jogú lakásra kiürítési térítésben csak a  bérleti szerződés 
megszüntetésével egyidejűleg lehet megállapodni.
(2) A  bérbeadó részéről nem lehet közös megegyezéssel, kiürítési térítés ellenében megszüntetni az  állami 
tulajdonú, HM vagyonkezelői jogú lakásra fennálló bérleti szerződést, ha a  lakás a  HM lakásgazdálkodási körben 
a  továbbiakban nem használható fel gazdaságosan. Ilyennek kell tekinteni különösen azt a  lakást, amely nem 
a  fővárosban vagy megyei jogú városban van, és a  helyi lakásgazdálkodási szerv az  adott településen hasonló 
nagyságú, szobaszámú és komfortfokozatú lakásra vonatkozó igényt nem tart nyilván.
(3) Önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésű lakás esetében kiürítési térítésben a  bérlőnek a  lakás fekvése 
szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szervhez a  lakásbérlet megszűnését és a  lakás bérbeadó részére történő 
visszaadását megelőzően benyújtott előzetes szándéknyilatkozata alapján lehet megállapodni.
(4) Önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésű lakás esetében a  (3)  bekezdésben foglalt feltételeken túlmenően 
kiürítési térítésben csak akkor lehet megállapodni, ha a  lakásra a  honvédelmi szervet a  HM rendelkezési jog 
a lakásbérlet megszűnését követően továbbra is megilleti.
(5) Önkormányzati tulajdonú, HM rendelkezésű lakás esetében a  (3)–(4)  bekezdés szerinti feltételek fennállása 
esetén a  lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése hiányában a  kiürítési térítésben 
a bérlő felmondása esetén is meg lehet állapodni.”

3. §  Az R. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  jogcím nélkül használt lakás a  megfelelő másik lakás követelményeinek felel meg, vagy annál 
legfeljebb egy lakószobával nagyobb, megfelelő elhelyezés címén a  jogosultnak bérbe lehet adni, ha az  nem 
sérti a  lakásgazdálkodási érdekeket. Ha a  jogcím nélkül használt lakás az  (1)  bekezdésben meghatározott 
mértéknél több mint egy lakószobával nagyobb, a  lakás megfelelő elhelyezés címén a  közigazgatási államtitkár 
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előzetes hozzájárulásával adható bérbe. Ha a  jogcím nélküli lakáshasználó közigazgatási államtitkári beosztást 
tölt be, a  jogcím nélkül használt lakás megfelelő elhelyezés címén a  honvédelemért felelős miniszter előzetes 
hozzájárulásával adható bérbe.”

4. §  Az R. 181/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„181/A.  § (1) A  hivatásos és szerződéses állomány hősi halottá nyilvánított, a  179.  § (1)  bekezdés a)  pont 
aa) alpontjában meghatározott időbeni feltételnek megfelelő tagjának a halál bekövetkezésekor vele ténylegesen 
együtt élő özvegye, vagy az 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételeknek megfelelő túlélő élettársa, az előbbiek 
hiányában a hősi halott saját háztartásában eltartott gyermeke részére vissza nem térítendő juttatás nyújtható
a) tulajdoni formától függetlenül, a  személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott méltányolható 
lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás vásárlásához, vagy
b) pénzintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtott lakásvásárlási vagy építési kölcsönből (a továbbiakban: 
pénzintézeti lakáshitel) fennálló tartozás csökkentéséhez,
feltéve, hogy a 179. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok – a pénzintézeti lakáshitellel megszerzett 
ingatlan kivételével – az igénylő esetében nem áll fent.
(2) Ha a hősi halott saját háztartásában eltartott gyermeket hagyott hátra, lakásvásárláshoz a vissza nem térítendő 
juttatás csak akkor nyújtható, ha a  lakás tulajdonjogát az  eltartott gyermek, több gyermek esetén az  eltartott 
gyermekek egymás között egyenlő arányban szerzik meg.
(3) A vissza nem térítendő juttatás összege
a) lakásvásárlás esetén a lakás vételárának 75%-a, vagy
b) pénzintézeti lakáshitel esetén a fennálló tartozás 75%-a,
de nem haladhatja meg a húszmillió forintot.
(4) Ha a  támogatásra való jogosultság megszerzése érdekében az  igénylő vagy a  saját háztartásában eltartott 
gyermeke a  tulajdonában lévő lakást – beleértve a  felsorolt személyek közös lakástulajdonát is – elidegenítette, 
vissza nem térítendő juttatás lakásvásárlás céljából a  lakások eladási és vételára közötti különbözet 75%-a, de 
legfeljebb húszmillió forint erejéig nyújtható az (1) bekezdésben felsorolt személyek részére.
(5) A (3)–(4) bekezdés szerint kiszámított támogatás összegét a hősi halott saját háztartásában eltartott gyermekei 
után gyermekenként ötmillió forinttal kell növelni, de a  vissza nem térítendő juttatás összege így sem haladhatja 
meg a  lakás vételárát, a  (4)  bekezdés szerinti különbözetet vagy a  pénzintézeti lakáshitelből fennálló tartozás 
összegét.
(6) A  (3)–(5)  bekezdés szerint megállapítható támogatást az  igénylő részére a  személyi jövedelemadóval és 
az egyéni társadalombiztosítási járulékkal megnövelt összegben kell folyósítani.
(7) A vissza nem térítendő juttatás iránti igény a hősi halottá nyilvánítástól számított egy éves jogvesztő határidőn 
belül nyújtható be. A támogatás nyújtására e rendelet sorrendiségi szabályainak mellőzésével kerülhet sor.”

5. §  Az R. 218. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  helyi lakásgazdálkodási szerv a  (2)  bekezdés szerint megtett nyilatkozat, saját nyilvántartásai, a  külön 
miniszteri utasításban foglaltak szerint rendelkezésére bocsátott lakhatási támogatási adatok, valamint 
a  tudomására jutott egyéb tények, információk alapján, az  állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezető) 
és a  folyósító pénzügyi szerv szükség szerinti bevonásával ellenőrzi a  hozzájárulásra való jogosultság fennállását, 
továbbá azt, hogy a támogatott személy a hozzájárulást e rendeletben meghatározott célra használta-e fel.”

6. §  Az R. XVII. fejezetének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A LAKÁSIGÉNYEK ELBÍRÁLÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEK”

7. §  Az R. a következő 244/F. §-sal egészül ki:
„244/F.  § (1) E  rendeletnek a  lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. §-ával módosított 181/A. §-át az R4. hatályba lépését 
megelőzően benyújtott, de még nem teljesített vissza nem térítendő juttatás iránti kérelmek vonatkozásában is 
alkalmazni kell.
(2) Ha az R4. 4. §-ával módosított 181/A. § (7) bekezdésében foglalt egyéves határidő az R4. hatályba lépése előtt 
lejár, az esetben a határidőt az R4. hatályba lépésének napjától kell számítani.”
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8. §  Az R.
a) 9. § (3) bekezdésében a „HM Központi Lakásbizottság” szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkára  

(a továbbiakban: közigazgatási államtitkár)” szöveg,
b) 9.  § (3)  bekezdésében az „Az eljáró bizottság ezzel egyidejűleg köteles meghatározni” szövegrész helyébe 

az „A felmentési döntésben meg kell határozni” szöveg,
c) 10.  § (2)  bekezdésében és 19.  § (6)  bekezdésében a „HM Központi Lakásbizottság elnökének” szövegrész 

helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,
d) 13.  § (3)  bekezdésében a „HM Központi Lakásbizottság titkára a  HM Központi Lakásbizottság elnökének” 

szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó lakásügyek (a továbbiakban: központi 
lakásügyek) titkára a közigazgatási államtitkár” szöveg,

e) 22.  § (3)  bekezdésében a  „HM Központi Lakásbizottságnak” szövegrész helyébe a  „közigazgatási 
államtitkárnak” szöveg,

f ) 25. § (2) bekezdésében a „HM Központi Lakásbizottság hatáskörébe tartozó lakásügyek” szövegrész helyébe 
a „központi lakásügyek” szöveg,

g) 25.  § (8)  bekezdésében a „HM Központi Lakásbizottság vagy a  bizottság elnökének” szövegrész helyébe 
a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

h) 28. § (5) bekezdésében, 30. § (5) bekezdésében és 164. §-ában a „honvédelemért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,

i) 81. § (2) bekezdésében a „miniszteri” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkári” szöveg,
j) 102. §-ában a „Központi Lakásbizottság” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,
k) 199.  § (2)  bekezdésében a „HM Központi Lakásbizottság” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár” 

szöveg,
l) 215. § (5) bekezdés c) pontjában a „bérelt lakás” szövegrész helyébe a „bérelt, lízingelt lakás” szöveg,
m) 222.  § a)  pontjában a  „Központi Lakásbizottságnak” szövegrész helyébe a  „közigazgatási államtitkárnak” 

szöveg,
n) 226.  § h)  pontjában a  „honvédelemért felelős miniszternek” szövegrész helyébe a  „közigazgatási 

államtitkárnak” szöveg,
o) 231.  § (2)  bekezdésében a  „HM Központi Lakásbizottság elnöke dönt a  HM Központi Lakásbizottság 

ideiglenes személyi, továbbá” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár dönt” szöveg,
p) 232. § nyitó szövegrészében a „bizottság” szövegrész helyébe a „közigazgatási államtitkár” szöveg,
q) 232.  § d)  pontjában a „HM Központi Lakásbizottság elnökének, titkárának” szövegrész helyébe a „központi 

lakásügyek titkárának” szöveg,
r) 232. § h) pontjában a „titkára” szövegrész helyébe a „központi lakásügyek titkára” szöveg,
s) 239/A.  § (2)  bekezdésében a  „HM közigazgatási államtitkárnál” szövegrész helyébe a  „közigazgatási 

államtitkárnál” szöveg,
t) 1. melléklet 10. sorában a „Balatonkenese” szövegrész helyébe a „Balatonakarattya” szöveg
lép.

9. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 13. § (4) bekezdése,
b) 62. § (1), (2) és (4) bekezdése,
c) 88. §-a.

 (2) Hatályát veszti az R.
a) 25. § (4) bekezdésében az „és (4)” szövegrész,
b) 239.  §-ában a „– beleértve a  HM Központi Lakásbizottság személyi összetételét és titkárának feladatait –” 

szövegrész.

2. A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet 
módosítása

10. §  A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  2017. december 31-én albérleti díj hozzájárulásban részesült hivatásos vagy szerződéses katona részére 
kerül a  lakáspénz megállapításra azon helyőrség vonatkozásában, ahová a  hivatásos vagy szerződéses katona 
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helyőrség- (település-) és lakóhely-változtatással is járó másik beosztásba kinevezésére, áthelyezésére, rendelkezési 
állományból más szervhez határozatlan időtartamra vagy egy évet meghaladó határozott időtartamra történt 
vezénylésére a  haderő átalakításával vagy átszervezéssel összefüggésben, a  szolgálat érdekében került sor, és 
a munkáltatói kölcsönnyújtás vagy a lakásvásárlás azt megelőzően történt, a (6) bekezdés 1. és 3. pontját nem kell 
alkalmazni.”

11. §  Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  4/A.  §-ban foglalt kivétellel a  lakáspénz havi összege legfeljebb a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott 
támogatási alapösszeg és rendfokozati szorzó szorzatának a  saját háztartásban eltartott gyermek után 
járó kiegészítéssel megnövelt összege, amely azonban nem haladhatja meg a  szerződéssel és számlával, 
számlakibocsátási kötelezettség hiányában az ügylet teljesítését igazoló, a számviteli törvény rendelkezései szerinti 
számviteli bizonylatnak minősülő okirattal igazolt bérleti vagy lízingdíjat.”

12. §  Az R1. a következő 4/A. és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Ha a 2017. december 31-én albérleti díj hozzájárulásban részesült hivatásos és szerződéses katona részére 
kerül a lakáspénz megállapításra, és az akkor juttatott albérleti díj hozzájárulás meghaladja a lakáspénz 4. § szerint 
kiszámítható összegét, a lakáspénz összegét a (2)–(5) bekezdés alapján kell megállapítani.
(2) A  lakáspénz mértéke a  szerződéssel és számlával, számlakibocsátási kötelezettség hiányában az  ügylet 
teljesítését igazoló, a  számviteli törvény rendelkezései szerinti számviteli bizonylatnak minősülő okirattal igazolt, 
rezsiköltséget nem tartalmazó bérleti, albérleti vagy lízing díj, de legfeljebb a jogosult az R. 10. § (1) és (4) bekezdése 
szerinti jogos lakásigény mértékének alsó határával megegyező szobaszámú lakásra a  (3) és (4)  bekezdés szerint 
számított összeg.
(3) A  jogosult esetében az  R. 10.  § (1) és (4)  bekezdése szerinti jogos lakásigény mérték alsó határa szerint 
a lakáspénzt az R. 215. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell kiszámítani.
(4) A lakáspénz (3) bekezdés szerint számított összegét annak további 10-10%-ával meg kell növelni, ha
a) a  jogosult helyőrségváltással együtt járó kinevezése, áthelyezése, egy évet meghaladó időtartamú vezénylése 
nem saját kérelemre történt,
b) az  a)  pont szerinti feltételekkel rendelkező személy az  R. 10.  § (1) és (4)  bekezdése szerinti jogos lakásigény 
mértékének megállapításánál figyelembe vehető családtagjaival együtt költözik az  új szolgálati hely szerinti 
településen bérelt, lízingelt lakásba, vagy
c) az  R. 10.  § (1) és (4)  bekezdése szerinti jogos lakásigény mértékének megállapításánál figyelembe vehető 
családtagjaival együtt költöző személy által a  szolgálati hely szerinti településen bérelt lakás egyben Budapesten, 
Szentendrén vagy megyei jogú városban van.
(5) A  (3) és (4)  bekezdés alapján megállapított, illetve kiszámított albérleti díj hozzájárulás összegét a  szociális 
körülmények figyelembevételével az  állományilletékes parancsnok további 10%-kal kiegészítheti, ha a  jogosult 
családi pótlékban részesül.
(6) Ha a lakáspénz 4. § szerint meghatározott összege eléri vagy meghaladja a (3)–(5) bekezdés szerint kiszámított 
összeget, a lakáspénzt a továbbiakban a 4. § szerint kell megállapítani.
4/B. § (1) Azon települések vonatkozásában, ahol a lakásbérleti díjak lényegesen megemelkedtek, a HM közigazgatási 
államtitkára (a továbbiakban: közigazgatási államtitkár) a  Honvéd Vezérkar főnökének javaslatára a  lakáspénz 
4.  § és 4/A.  § szerinti maximális mértékét legfeljebb egy év időtartamra és legfeljebb 20%-kal felfelé eltérítheti  
(a továbbiakban: eltérítés).
(2) Az  eltérítés mértékét, kezdő és záró határnapját, az  eltérítéssel érintett települések jegyzékét, valamint 
az  eltérítéssel kapcsolatos feladatokat a  közigazgatási államtitkár és a  Honvéd Vezérkar főnöke együttes 
intézkedésben határozza meg, amelyet a HM központi lakásgazdálkodási szerv készít elő.
(3) A  lakáspénz mértéke az  eltérítéssel sem haladhatja meg a  bérleti vagy lízingdíj igazolt összegét. Az  eltérítés 
az  igénylőnek a  helyi lakásgazdálkodási szervhez benyújtott kérelmére, legfeljebb a  (2)  bekezdés szerinti 
intézkedésben megjelölt kezdőnapra visszamenőleges hatállyal állapítható meg.”

13. §  Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  helyi lakásgazdálkodási szerv az  ellenőrzés során a  támogatott személyt a  6.  § (1)  bekezdés 2–6. és 
9–11.  pontja vonatkozásában 30 napos határidővel nyilatkozattételre, a  10.  pont, továbbá a  támogatásnak 
a  rendeletben meghatározott célra történő felhasználása és annak vonatkozásában, hogy bérleti vagy lízingdíj 
tartozása nem áll fent, igazolásra hívja fel.”
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14. §  Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az egyszeri pénzbeli támogatás
a) lakás építéséhez,
b) lakás vásárlásához, vagy
c) a 11/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célra
nyújtható pénzbeli támogatás.”

15. §  Az R1. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Egyszeri pénzbeli támogatásra jogosult
a) a hivatásos katona, ha
aa) legalább tíz év szolgálati viszonnyal rendelkezik, és
ab) az 52. életévét betöltötte, vagy
b) életkorától függetlenül a  felmentés alatt álló, az  a)  pontban meghatározott feltételekkel rendelkező hivatásos 
katona, ha a  szolgálati viszony saját kérelemre történő megszüntetésére azért került sor, mert a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátására szerzett jogosultságot.”

16. §  Az R1. a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  honvédelmi szerv állományába 2014. július 31. napját követően felvett és hősi halottá nyilvánított 
hivatásos vagy szerződéses katonának a  halál bekövetkezésekor vele ténylegesen együtt élő özvegye, vagy 
a (7) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő túlélő élettársa, az előbbiek hiányában a hősi halott saját 
háztartásában eltartott gyermeke részére egyszeri pénzbeli támogatás nyújtható
a) tulajdoni formától függetlenül, a  személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott méltányolható 
lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakás vásárlásához, vagy
b) pénzintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtott lakásvásárlási vagy építési kölcsönből (a továbbiakban: 
pénzintézeti lakáshitel) fennálló tartozás csökkentéséhez,
feltéve, hogy az R. 179. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok a pénzintézeti lakáshitellel megszerzett 
ingatlan kivételével az igénylő esetében nem áll fent.
(2) Ha a  hősi halott saját háztartásában eltartott gyermeket hagyott hátra, lakásvásárláshoz az  egyszeri pénzbeli 
támogatás csak akkor nyújtható, ha a  lakás tulajdonjogát az  eltartott gyermek, több gyermek esetén az  eltartott 
gyermekek egymás között egyenlő arányban szerzik meg.
(3) Az egyszeri pénzbeli támogatás összege
a) lakásvásárlás esetén a lakás vételárának 75%-a, vagy
b) pénzintézeti lakáshitel esetén a fennálló tartozás 75%-a,
de nem haladhatja meg a húszmillió forintot.
(4) Ha a  támogatásra való jogosultság megszerzése érdekében az  igénylő vagy a  saját háztartásában eltartott 
gyermeke a  tulajdonában lévő lakást, beleértve a  felsorolt személyek közös lakástulajdonát is elidegenítette, 
egyszeri pénzbeli támogatás lakásvásárlás céljából a  lakások eladási és vételára közötti különbözet 75%-a, de 
legfeljebb húszmillió forint erejéig nyújtható az (1) bekezdésben felsorolt személyek részére.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerint kiszámított támogatás összegét a hősi halott saját háztartásában eltartott gyermekei 
után gyermekenként ötmillió forinttal kell növelni, de a  vissza nem térítendő juttatás összege így sem haladhatja 
meg a  lakás vételárát, a  (4)  bekezdés szerinti különbözetet vagy a  pénzintézeti lakáshitelből fennálló tartozás 
összegét.
(6) A  (3)–(5)  bekezdés szerint megállapítható támogatást az  igénylő részére a  személyi jövedelemadóval  
és az egyéni társadalombiztosítási járulékkal megnövelt összegben kell folyósítani.
(7) Az  állomány hősi halottá nyilvánított tagjának túlélő élettársa részére egyszeri pénzbeli támogatás akkor 
nyújtható, ha
a) az együttélésből közös gyermek született, vagy
b) a halál bekövetkezésekor fennálló együttélés folyamatosan, legalább öt évig tartott.
(8) Az egyszeri pénzbeli támogatás iránti igény a hősi halottá nyilvánítástól számított egy éves jogvesztő határidőn 
belül nyújtható be. A támogatás nyújtására e rendelet sorrendiségi szabályainak mellőzésével kerülhet sor.”

17. §  Az R1. a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A.  § E  rendeletnek a  lakhatás támogatásával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
9/2017. (VIII. 31.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 16.  §-ával beiktatott 11/A.  §-át az  R1. hatályba lépését 
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megelőzően benyújtott, de még nem teljesített egyszeri pénzbeli támogatás iránti kérelmek vonatkozásában is 
alkalmazni kell.”

18. §  Az R1. 57. §-ában az R. 218. § (3) bekezdését megállapító rendelkezés a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  helyi lakásgazdálkodási szerv a  (2)  bekezdés szerint megtett nyilatkozat, saját nyilvántartásai, a  külön 
miniszteri utasításban foglaltak szerint rendelkezésére bocsátott lakhatási támogatási adatok, valamint 
a  tudomására jutott egyéb tények, információk alapján, az  állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezető) 
és a  folyósító pénzügyi szerv szükség szerinti bevonásával ellenőrzi a  hozzájárulásra való jogosultság fennállását, 
továbbá azt, hogy a támogatott személy a hozzájárulást e rendeletben meghatározott célra használta-e fel.”

19. §  Az R1. 4/A.  § (3)  bekezdésében a  „215.  § (4)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „215.  § (2)  bekezdésében” 
szöveg lép.

20. §  Hatályát veszti az R1.
a) 11/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „honvédelmi szerv állományába 2014. július 31. napját követően 

felvett és” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés c) pontja.

21. §  Nem lép hatályba az R1. 20. §-a.

3. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet módosítása

22. §  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 8/2013. (VIII. 9.) HM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  HM vagyonkezelésű lakások elidegenítésének előkészítésére a  közbeszerzésre vonatkozó szabályok 
betartásával, a  HM közigazgatási államtitkára előzetes hozzájárulásával, gazdálkodó szervezettel megbízási 
szerződés is köthető.”

4. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.
 (3) A 15. §, a 19. § és a 20. § a) pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 26.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és 
(7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint az 1–4. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1., 3., 
4., 5., 7., 9., 11., 24., 37. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 25.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
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a 4. és a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a honvédelemről 
és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § 
(2) bekezdés f ) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában 
és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 21. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 33.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló  
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosítása

1. §  A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet 
12. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  állomány temetési segélyre jogosult tagja kérelmét írásban, papír alapon vagy elektronikus úton,  
a  HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren nyújthatja be. Elektronikus 
ügyintézés esetén a kérelemhez a 10. § (2) bekezdése szerinti számlát digitális másolatként kell csatolni.
(6) A KNBSZ főigazgatója az (5) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés rendjét saját hatáskörben állapítja meg.”

2. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

2. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Ha a Hjt. 52/A. § (4) bekezdése alapján a Hjt. 51. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban a felek a Hjt. 51. § 
(6) és (8)  bekezdésétől, illetve 52.  § (1)  bekezdésétől eltérően rendelkeznek, az  e  megállapodás alapján a  nem 
a  más szerv vezetője által gyakorolt munkáltatói jogkörök tekintetében – a  (2)  bekezdés e)  pontjától eltérően – 
az állomány tagja felett
a) a szolgálati viszony létesítése, módosítása, megszüntetése és az  illetmény-megállapítás tekintetében a központi 
személyügyi szerv vezetője,
b) az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.  § 9.  pontja szerinti felelős személy kezdeményezésére egyéb állományilletékes 
parancsnoki döntés tekintetében a miniszter által kijelölt szolgálati elöljáró
gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogkört.”

3. §  Az R1. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hjt. 59.  § (5)  bekezdése alkalmazásában az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl különös méltánylást 
érdemlő egyéni érdeknek minősül, ha az állomány tagja a kérelmet egészségi alkalmatlanságának megállapítására 
figyelemmel, a Hjt. 68/A. § (6) bekezdése alapján nyújtja be.”

4. §  Az R1. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) Nem létesíthető szerződéses szolgálati viszony azon honvéd tisztjelölttel, illetve honvéd altiszt-jelölttel, aki 
a honvéd tisztképzést, illetve a honvéd altiszt-képzést sikeresen befejezte.
(2) A  legénységi állomány azon tagja, aki a  Honvédség által szervezett, a  kizárólag katonai munkakör betöltésére 
jogosító honvéd altiszt-képzést eredményesen befejezte, kérelmének megfelelően hivatásos állományba vehető.”

5. §  Az R1. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Az állomány Hjt. 36. § (1a) bekezdése szerinti tagja esetében a szerződésnek tartalmaznia kell a szolgálati 
viszony kezdetét, jellegét, az  állomány tagjának első rendfokozatát, a  Hjt. 32.  § (3) vagy (4)  bekezdése szerinti 
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szolgálati idő vállalását, a  próbaidő kikötését, az  alapkiképzésen való részvétel követelményét, a  szerződéses 
pályakezdő elfogadó nyilatkozatát az  alapkiképzés teljesítésének kötelezettségére vonatkozóan és a  Honvédség 
vállalását, hogy a szerződéses pályakezdőt az állományba vételt követően a Hjt. 42. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 
vezénylés útján tervezi foglalkoztatni.”

6. §  Az R1. 9. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) Ha a megtérítésre kötelezett honvédségi ösztöndíjas hallgató a tanulmányainak befejezését követő kettő 
éven belül szolgálati viszonyt létesít, köteles az  állományilletékes parancsnokot tájékoztatni a  képzési támogatás 
tekintetében még fennálló tartozásáról.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szolgálati viszony időtartama alatt a  megtérítésre kötelezett kérelmére mentesül 
az esedékes részletek megfizetése alól, ha erről a Honvédség központi személyügyi szervének vezetőjével kiegészítő 
megállapodást köt.
(3) A  kiegészítő megállapodást közjegyzői okiratba kell foglaltatni. A  közjegyzői okirat elkészítésével kapcsolatos 
költségek a  megtérítésre kötelezettet terhelik. Ha a  szolgálati viszony hónap közben szűnik meg, a  megkezdett 
hónap teljes hónapnak minősül.
(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően a  megtérítésre kötelezett az  időarányosan fennálló tartozás megfizetésére köteles, 
ha a  szolgálati viszonya az  előírt időtartamból még fennálló idő előtt szűnik meg. A  tartozás a  szolgálati viszony 
megszűnését követő naptól esedékes.”

7. §  Az R1. 26. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  miniszter a  sajtó, tájékoztatás, fegyvernemi szakági alcsoporton belül legfeljebb ezredes rendfokozattal 
rendszeresített beosztásban történő foglalkoztatást engedélyezheti, ha az érintett legalább főiskolai vagy felsőfokú 
alapképzésben szerzett alapfokozatú végzettséggel rendelkezik és a  szolgálati beosztás folyamatos betöltése 
a  Honvédség kiemelt stratégiai érdeke, továbbá ha a  beosztás a  Honvédség szempontjából kiemelt felkészültség, 
nehezen pótolható szakmai tapasztalat meglétét követeli meg.”

8. §  Az R1. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Hjt. 36.  § (1a)  bekezdése szerinti állomány esetében az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást az  (1)  bekezdés 
d), e), g) és h) pontja szerinti tartalomra nézve kell megadni. A tájékoztatást az (1) bekezdés b), c), illetve f ) pontja 
szerinti tartalomra nézve is meg kell adni, ha a  szabadság megállapítására és kiadására a  Honvédségnél irányadó 
szabályokat kell a  vezényelt esetében alkalmazni, illetve az  (1)  bekezdés c) és f )  pontja szerinti járandóságok 
költsége a Honvédséget terheli.”

9. §  Az R1. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40.  § (1) A  szolgálati érdekből történő azonos vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba áthelyezés esetén 
a szolgálati viszony módosítására irányuló eljárás az állomány tagja részére a tervezett szolgálati beosztásról szóló 
tájékoztatással kezdődik.
(2) A  39.  § (4)  bekezdést a  szolgálati érdekből történő azonos vagy alacsonyabb szolgálati beosztásba áthelyezés 
esetén is alkalmazni kell.”

10. §  Az R1. a következő 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. A szolgálati viszony fenntartására vonatkozó megállapodás
46/A.  § (1) A  Hjt. 44/A.  §-a szerinti megállapodás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: megállapodás) 
az  állomány egészségügyi, informatikai, repülő, repülőműszaki, valamint mérnöki végzettséget igénylő logisztikai 
szolgálati beosztást betöltő tagjával, a HVKF előzetes engedélyével köthető meg.
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell
a) az állomány tagjának nevét, rendfokozatát, állományviszonyát,
b) az  állomány tagja által betöltött, a  megállapodás megkötésének alapjául szolgáló szolgálati beosztás 
megnevezését és munkakör azonosító kódját,
c) a szolgálati viszony fenntartására vonatkozó kötelezettség időtartamát,
d) a  c)  pont szerinti időtartamra járó díjazás teljes összegét, annak évente esedékessé váló részleteit, valamint 
az éves részlet kifizetése esedékességének napját, továbbá
e) a Hjt. 44/A. § (5) bekezdése szerinti kikötés esetén az ahhoz kapcsolódó szerződési feltételeket.
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(3) A  (2)  bekezdés d)  pontja szerinti díjazás teljes bruttó összege – a  megállapodásban meghatározott, vállalt 
időtartam figyelembevételével – éves átlagban
a) tiszt esetében a hárommillió forintot,
b) altiszt esetében a kétmillió forintot
nem haladhatja meg.
(4) A Hjt. 44/A. § (5) bekezdése szerinti kikötésben a felek megállapodhatnak abban, hogy a szolgálati viszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetése esetén az állomány tagja vállalja, hogy
a) szolgálati viszonya megszűnésétől számítva egy évig nem végez ellenérték fejében tevékenységet 
a  megállapodásban foglalt szolgálati beosztásnak megfeleltethető szakterületen, és mentesül a  visszatérítendő 
díjazás felének megfizetése alól, vagy
b) szolgálati viszonya megszűnésétől számítva két évig nem végez ellenérték fejében tevékenységet 
a  megállapodásban foglalt szolgálati beosztásnak megfeleltethető szakterületen, és mentesül a  visszatérítendő 
díjazás megfizetése alól.
(5) A (4) bekezdés alkalmazásában ellenérték fejében végzett tevékenységnek minősül
a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, valamint
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
ba) szerinti vállalkozási vagy megbízási típusú szerződés alapján végzett tevékenység,
bb) alapján a gazdasági társaság vagy a szövetkezet tevékenységében történő személyes közreműködés.
46/B.  § (1) Ha az  állomány a  megállapodás hatálya alá tartozó tagja más szolgálati beosztásba kerül áthelyezésre 
vagy kinevezésre, a megállapodást a Honvédség felülvizsgálja.
(2) Ha az állomány tagjának új szolgálati beosztása megfelel a 46/A. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, 
a  megállapodás szolgálati érdekből módosítható az  új szolgálati beosztásnak megfelelően, a  megállapodás többi 
szerződéses feltételének változatlanul hagyása mellett.
(3) Ha az  (1)  bekezdésre figyelemmel a  megállapodás fenntartásához már nem fűződik szolgálati érdek, 
a Honvédség a megállapodást közös megegyezéssel, a díjazás visszafizetésére vonatkozó megtérítési kötelezettség 
előírása nélkül felmondhatja.
46/C.  § A  megállapodás megszüntetését bármelyik fél kezdeményezheti. Ha a  megállapodás megszüntetését 
az  állomány tagja kezdeményezi, a  részére addig kifizetett teljes díjazásra nézve megtérítési kötelezettsége 
keletkezik. Ha a megállapodás megszüntetését a Honvédség kezdeményezi, az állomány tagjának az addig kifizetett 
díjazásra megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.
46/D.  § (1) Az  állomány tagja a  megállapodás szerinti díjazás időarányos összegére nem jogosult a  következő 
időtartamokra:
a) illetménynélküli szabadság,
b) a harminc napot meghaladó időtartamú egészségügyi szabadság harminc napot meghaladó része,
c) a szolgálati beosztásból felfüggesztés, valamint
d) a szolgálati viszony szünetelése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti időtartamok a megállapodás időbeli hatályát nem érintik.
46/E. § Ha az állomány a megállapodás hatálya alá tartozó tagja a Hjt. 46. § (1) bekezdés t) pontja szerinti nyugdíj 
előtti rendelkezési állományba kerül, a  Honvédség a  megállapodást a  nyugdíj előtti rendelkezési állományba 
helyezést megelőző nappal, a  díjazás visszafizetésére vonatkozó megtérítési kötelezettség előírása nélkül 
felmondhatja.
46/F. § Mentesül az állomány tagja a részére kifizetett díjazás visszafizetése alól, ha
a) szolgálati viszonya a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartam letelte előtt,
aa) a Hjt. 47. § (2) bekezdés a) pontja,
ab) a Hjt. 59. § (1) bekezdés a) pontja,
ac) a Hjt. 62. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja,
ad) a Hjt. 62. § (2) bekezdés b) pontja,
ae) a Hjt. 68. § (1) bekezdés n) vagy o) pontja
alapján szűnik meg,
b) szolgálati viszonya a  46/A.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti időtartam letelte előtt, a  honvédelmi 
egészségkárosodási keresetkiegészítés megállapítása mellett a Hjt. 59. § (2) bekezdés c) pontja alapján szűnik meg, 
vagy
c) a 46/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti időtartam letelte előtt honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés 
megállapítása mellett más szolgálati beosztásba kerül áthelyezésre.
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46/G. § (1) A megállapodás a szerződéses állomány tagjával való megkötéséhez, valamint a Hjt. 45. § (3) bekezdése 
szerinti szerződésmódosításhoz a HVKF előzetes engedélye szükséges.
(2) A  Hjt. 45.  § (3)  bekezdése szerinti szerződésmódosításra a  46/A–46/F.  §-t kell alkalmazni azzal, hogy 
a megállapodás megszüntetése, illetve felmondása alatt a szerződés ez irányú módosítását kell érteni.”

11. §  Az R1. 15. alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A.  § (1) A  Hjt. 58/A.  § (1)  bekezdése szerinti rendelkezési állományba helyező, valamint az  ezen rendelkezési 
állományt megszüntető határozatot a miniszter adja ki.
(2) Az  állomány Hjt. 58/A.  § (1)  bekezdése szerint rendelkezési állományba tartozó tagja szolgálati viszonyával 
kapcsolatos személyügyi ügyeinek intézését a központi személyügyi szerv végzi.”

12. §  Az R1. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  minősítő vizsga eredménye a  vizsga évét közvetlenül követő négy évben vehető figyelembe. A  105/A.  § 
szerinti esetben a tárgyévben tett minősítő vizsga eredménye is figyelembe vehető.”

13. §  Az R1. 95. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  tábori lelkészi szolgálat és a  külszolgálati munkakörcsaládokba tartozó szolgálati beosztások, valamint 
az oktatás, képzés, kiképzés munkakörcsaládba tartozó, a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti vezénylés útján 
betöltésre kerülő beosztások esetében központi, illetve helyi előmenetel tervezés nem történik.”

14. §  Az R1. 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„97.  § (1) A  központi személyügyi szerv – a  honvédségi szervezetek és a  szakmai felelős szervek bevonásával – 
minden év legkésőbb július 31-ig tervezi meg a tárgyévben tanulmányait befejező
a) honvéd tisztjelölt,
b) honvéd altiszt-jelölt és
c) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés m) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagjának
szolgálati beosztását.
(2) A  honvédségi ösztöndíjas hallgató szolgálati beosztását az  (1)  bekezdésben foglaltak alkalmazásával az  MH 
Ludovika Zászlóalj tervezi meg.”

15. §  Az R1. 104. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 39. § (4) bekezdését az előmenetelre tervezett személy kinevezése vonatkozásában is alkalmazni kell.”

16. §  Az R1. 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés akkor alkalmazható – ide nem értve a  105/A.  § szerinti esetet –, ha a  szolgálati beosztásra 
a  102.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerinti rangsor összeállításakor nem volt megfelelő jelölt, vagy a  szolgálati 
beosztás a 104. §-ban foglaltakat követően is üres.”

17. §  Az R1. 105/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105/A.  § Ha az  átszervezéssel összefüggő kinevezésre vonatkozó személyügyi eljárás a  Hjt. 2.  § 4.  pontja szerinti 
átszervezéshez kapcsolódó szervezési időszakban megindításra kerül,
a) nem kell alkalmazni az  előmenetel tervezésére vonatkozó eljárási szabályokat, azonban az  állomány tagjának 
ebben az esetben is meg kell felelnie az előmenetel jogszabályban előírt feltételeinek,
b) nem kell alkalmazni a 103. § (2) bekezdését, valamint
c) alkalmazható a 105. § (1) bekezdése.”

18. §  Az R1. a következő 111/A. §-sal egészül ki:
„111/A.  § A  108.  § (3)  bekezdése szerinti tanulmányi szerződést a  felek a  képzést végrehajtó állomány 
kezdeményezésére, a HVKF jóváhagyásával közös megegyezéssel megszüntethetik.”

19. §  Az R1. 117. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  115. és 116.  §-t, valamint az  (1)–(6)  bekezdést a  honvédségi ösztöndíjas ösztöndíjszerződése alapján 
keletkezett megtérítési kötelezettségre is alkalmazni kell azzal, hogy ez esetben a 115. § a) pontja szerinti írásbeli 
tájékoztatás a Hjt. 88. § (4a) bekezdése szerinti mentesítésre történő utalást nem tartalmazza.”
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20. §  Az R1. 32/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„32/A. Az  őr-, az  ügyeleti és a  készenléti szolgálat, valamint a  nemzetközi kötelezettséggel összefüggő 
feladatvégzésre kijelölésen alapuló egyéb készenléti tevékenység
120/A.  § (1) Az  őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok Hjt. 105.  §-a szerinti besorolását, a  szolgálatok fő típusait 
a 15. melléklet tartalmazza. A honvédségi szervezetek a szolgálatok megszervezésére vonatkozó intézkedésükben 
a 15. mellékletben meghatározott elnevezések használata mellett, a szolgálatok speciális jellegére zárójelek között 
feltüntetett szövegrésszel utalhatnak. Az intézkedésben pontosan meg kell határozni az elrendelt szolgálat jellegét, 
valamint fel kell tüntetni, hogy az mely szolgálattípusba sorolható.
(2) Az  őr-, illetve ügyeleti szolgálatba léptetés céljából vezényelt készenléti szolgálatok vonatkozásában az  őr-, 
illetve ügyeleti szolgálat elrendelése esetén a feladatellátás idejére a szolgálat jellege őr-, illetve ügyeleti szolgálatra 
változik.
120/B. § (1) Az őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok szolgálatvezénylését az állomány tagjával legalább tíz nappal 
az esedékesség előtt közölni kell.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérni kizárólag különösen indokolt, a  feladatellátást 
közvetlenül veszélyeztető esetben lehet.
(3) Ha a Hjt. 107. § (3) bekezdése szerinti pihenőidő nem munkanapra esik, az állomány tagja részére a szolgálatot 
követő első munkanapon – a pihenőidő ellentételezéseként – egy nap szolgálatmentességet kell engedélyezni.
120/C. § A nemzetközi kötelezettségből fakadó feladattal összefüggésben akkor rendelhető el készenléti szolgálat, 
ha a feladat végrehajthatósága azt indokolja, és a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az érintett alegységnek 
vagy más köteléknek a riasztástól számított
a) legfeljebb 10 napon belül el kell hagynia a magyarországi települési helyét vagy
b) legfeljebb 12 napon belül a  nemzetközi kötelezettségből fakadó feladat végrehajtásának helyszínére ki kell 
érkeznie.
120/D.  § (1) A  laktanyán kívüli készenléti szolgálatok esetében a  szolgálatteljesítési helyre való beérkezési 
kötelezettség teljesítésének időtartama a riasztás időpontjától számított legfeljebb 3 órában határozható meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a nemzetközi kötelezettségből fakadó feladattal összefüggésben elrendelt, laktanyán 
kívüli készenléti szolgálatok esetében a  szolgálatteljesítési helyre való beérkezési kötelezettség teljesítésének 
időtartama – a  végrehajtandó feladatok függvényében – a  riasztás időpontjától számított legfeljebb 24 órában 
határozható meg.
(3) A beérkezési kötelezettség teljesítésének maximális időtartamát
a) az (1) bekezdés szerinti esetben az adott szolgálat megszervezésére vonatkozó intézkedésben,
b) a (2) bekezdés szerinti esetben a nemzetközi kötelezettségből fakadó feladattal összefüggésben kiadásra kerülő 
honvédelmi miniszteri utasításban vagy belső rendelkezésben
kell meghatározni.
120/E.  § (1) A  készenléti szolgálat ellátása elsődlegességének szem előtt tartásával az  állomány laktanyán kívüli 
készenléti szolgálatot teljesítő tagja
a) részére elrendelhető gyakorlaton való részvétel vagy a  készenléti szolgálattal össze nem függő túlszolgálat, 
továbbá
b) nemzetközi kötelezettséggel összefüggő feladatvégzésre a 120/F. § (1) bekezdése szerint kijelölhető.
(2) Az  állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot teljesítő tagja részére az  (1)  bekezdés szerinti feladatok 
egyidejű elrendelése csak indokolt esetben – különösen, ha a létszámviszonyok vagy a speciális felkészültség miatt 
szükséges a készenléti szolgálatot teljesítő állomány (1) bekezdés szerinti feladatokba történő bevonása – történhet.
(3) Ha az  állomány laktanyán kívüli készenléti szolgálatot teljesítő tagja részére az  (1)  bekezdés szerinti feladatok 
végrehajtása során a  készenléti szolgálattal összefüggésben riasztás elrendelésére kerül sor, az  állományilletékes 
parancsnok gondoskodik a  készenléti szolgálat vonatkozásában a  beérkezési kötelezettség – a  120/D.  § 
(3) bekezdése alapján meghatározott – maximális időtartamon belüli teljesítésének feltételeiről.
120/F.  § (1) Az  állomány a  Hjt. 105.  § (4)  bekezdése alapján nemzetközi kötelezettséggel összefüggően 
rendelkezésre állásra kötelezett tagja részére elrendelhető a  Hjt. 105.  § (4)  bekezdése szerinti rendelkezésre állási 
kötelezettséggel össze nem függő
a) ügyeleti szolgálat,
b) nem nemzetközi kötelezettséggel összefüggő készenléti szolgálat,
c) gyakorlaton való részvétel vagy
d) túlszolgálat
is.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatok elrendelése során tekintettel kell lenni a  Hjt. 105.  § (4)  bekezdése szerinti 
rendelkezésre állási kötelezettséggel összefüggő kötelezettségek teljesítésére.”

21. §  Az R1. 121. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemnek tartalmaznia kell)
„a) a gyermek harmadik életéve – fogyatékos gyermek, illetve három vagy több gyermek esetén ötödik életéve – 
betöltésének időpontját,”

22. §  Az R1. a következő 245/A. §-sal egészül ki:
„245/A.  § Az  önkéntes tartalékos katona kiképzésen túli tényleges katonai szolgálatra történő behívása 
tárgyában a  HVKF által belső rendelkezésben vagy parancsban elrendelt feladat esetén a  HVKF, egyéb esetben 
az állományilletékes parancsnok dönt.”

23. §  Az R1. a következő 287. §-sal egészül ki:
„287.  § E  rendeletnek az  egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) 
HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 32/A. alcíme alapján a módosítással érintett készenléti szolgálatok 
szolgálati intézkedéseit felül kell vizsgálni, és azokat szükség esetén az  R. hatálybalépését követő 30. napig 
módosítani kell.”

24. § (1) Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 15. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

25. §  Az R1.
a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „szerződéses pályakezdő” szövegrész helyébe a „szerződéses pályakezdő és 

a közkatona” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „HVKF” szövegrész helyébe a „Honvéd Vezérkar főnöke (a  továbbiakban: 

HVKF)” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés i) pontjában a „parancsnok, és” szövegrész helyébe a „parancsnok,” szöveg,
d) 3.  § (2)  bekezdés j)  pontjában a  „Honvéd Vezérkar főnöke (a  továbbiakban: HVKF)” szövegrész helyébe  

az „a HVKF” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés j) pontjában a „HVKF.” szövegrész helyébe a „HVKF, és” szöveg,
f ) 5.  § (6)  bekezdésében a „HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára” szövegrész helyébe 

a „HM parlamenti államtitkára” szöveg,
g) 11.  § (2)  bekezdésében az „(1)  bekezdéstől” szövegrész helyébe az „(1) és (1a)  bekezdésben foglaltaktól” 

szöveg,
h) 13. § (1) bekezdés g) pontjában a „(4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(9) bekezdésének” szöveg,
i) 20.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „a központi személyügyi szerv” szövegrész helyébe az „az MH Ludovika 

Zászlóalj illetékes szerve” szöveg,
j) 92. § (1a) és (2) bekezdésében a „két évnél” szövegrész helyébe a „négy évnél” szöveg,
k) 106. §-ában a „96. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „92. § (1) és (2) bekezdése” szöveg,
l) 108.  § (3)  bekezdésében a „másod-helikoptervezető” szövegrész helyébe a „másod-helikoptervezető vagy 

légijármű-vezető” szöveg,
m) 260.  § (2)  bekezdésében és 270.  § (2)  bekezdésében az  „1–12.  melléklet” szövegrész helyébe 

az „1–11. melléklet” szöveg
lép.

26. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. § 7. pontja,
b) 259. §-a,
c) 271. § (5) bekezdése, valamint
d) 12. melléklete.
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3. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások 
megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

27. §  A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a  kiegészítő támogatások megállapításának 
és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 5.  §-a a következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (4)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel a  nyugdíjfolyósító szerv a  megállapított rokkantsági ellátás, 
az  özvegyi vagy szülői nyugellátás, valamint az  árvaellátás folyósításának megszüntetése esetén egyidejűleg 
intézkedik a kiegészítő támogatások folyósításának megszüntetésére is.”

28. §  Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  kiegészítő támogatás jogalap nélküli felvétele esetén a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai 
alapján kell eljárni.
(2) A  jogalap nélkül felvett kiegészítő támogatásból eredő követelést a  nyugdíjfolyósító szerv a Tny. tv. szabályai 
alapján érvényesíti.”

29. §  Az R2. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek az  egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) 
HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 6. §-át az R. hatálybalépése után érvényesített követelésekre kell 
alkalmazni.”

30. §  Az R2. 9. §-ában a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény” szövegrész helyébe a „Tny. tv.” 
szöveg lép.

4. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 
módosítása

31. §  Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a  továbbiakban: 
R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
1. digitális másolat: az  elektronikus ügyintézés keretében elektronikus úton továbbított, digitalizált formátumú 
okirat,
2. elektronikus út: a  Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati 
Rendszer, valamint a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a  továbbiakban: KNBSZ) nyilvántartási rendszerének 
alkalmazása,
3. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,
4. honvédelmi szervezet: a  Hjt. 2.  § 13.  pontja szerinti honvédségi szervezet, a  KNBSZ és a  honvédelemért felelős 
miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,
5. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege,
6. parancsnok: a  honvédek vonatkozásában az  állományilletékes parancsnok, a  közalkalmazottak vonatkozásában 
pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezető,
7. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,
b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a  pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és 
számviteli szervezeti elem.”

32. §  Az R3. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  családalapítási támogatás iránti kérelmet a  parancsnoknak címezve – írásban, papír alapon vagy 
elektronikus úton – a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatvány 
alkalmazásával. A  kérelmet a  magasabb parancsnok bírálja el a  parancsnok, a  honvédelmi szervezet szociális 
munkacsoportja és a pénzügyi referens javaslata figyelembevételével. Nem folyósítható családalapítási támogatás
a) a próbaidő alatt,
b) annak a szerződéses állományú katonának, akinek a szerződéses idejéből egy évnél kevesebb van hátra, továbbá
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c) annak, akinek az illetményéből a törlesztőrészletek levonására bármely ok miatt nincs lehetőség.
(5) A  családalapítási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell – eredetben vagy a  honvédelmi szervezet 
személyügyi szerve által hitelesített másolatban – a házassági anyakönyvi kivonatot, bejegyzett élettársi kapcsolatok 
anyakönyvéből kiállított kivonatot, az  Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatokról kiállított 
tanúsítványt vagy a  teljes bizonyító erejű magánokirat formájában megtett élettársi nyilatkozatot – másolat 
benyújtása esetén a  személyügyi szerv által hitelesített másolati példányt –, továbbá az  igénylő házastársa vagy 
élettársa havi munkabéréről, illetményéről, egyéb jövedelméről, bevételéről és az  abból történő levonásról szóló 
munkáltatói igazolást. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni.”

33. §  Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  illetményelőleg iránti kérelmet az  erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával a  parancsnoknak 
címezve – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani.”

34. §  Az R3. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tanévindítási hozzájárulásra és a  nevelési támogatásra vonatkozó igényt az  erre rendszeresített 
formanyomtatvány alkalmazásával – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a  tárgyév július 1-jétől 
szeptember 30-ig a  pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani, mely alapján a  pénzügyi és számviteli szerv 
előkészíti a  pénzügyi záradékkal ellátott tanévindítási hozzájárulásra és a  nevelési támogatásra vonatkozó 
parancsnoki döntést. Az  igénybejelentő lapon nyilatkozni kell a  jogosultság feltételeinek fennállásáról, továbbá 
az  igénybejelentéshez csatolni kell a  köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény tanulmányok folytatásáról szóló 
igazolását – elektronikus ügyintézés esetén annak digitális másolatát –, ha a  gyermek már nem tanköteles, de 
még oktatási intézményben folytat tanulmányokat. Ha az arra jogosult a tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési 
támogatásra vonatkozó igénybejelentését a tárgyév szeptember 30-ig akadályoztatás miatt nem tudja benyújtani, 
azt a mulasztás okának megjelölésével az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül benyújthatja.”

35. §  Az R3. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  születési támogatás iránti kérelmet a  parancsnoknak címezve – írásban, papír alapon vagy elektronikus 
úton – a honvédelmi szervezet személyügyi szervéhez kell benyújtani. A születési támogatás akkor folyósítható, ha 
a gyermek születését igazoló születési anyakönyvi kivonatot vagy az örökbefogadásról szóló határozatot, továbbá 
a gyermek lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét és adóazonosító jelét igazoló hivatalos okmányt a szülő 
bemutatja a  honvédelmi szervezet személyügyi szervének, és a  gyermek saját háztartásban történő eltartásáról 
írásban nyilatkozik. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni.”

36. §  Az R3. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 19. § szerinti segélyek iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával, a szolgálati 
út betartásával a  parancsnoknak, a  magasabb parancsnoknak, illetve a  HM közigazgatási államtitkárának kell 
címezni és – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a pénzügyi és számviteli szervéhez kell benyújtani.
(2) A kérelemben részletesen ki kell fejteni a segély megállapítását megalapozó körülményeket – különös tekintettel 
a szociális helyzetre, családtagok számára és jövedelmi viszonyaira, valamint a lakáskörülményekre –, és csatolni kell 
ennek alátámasztására a megfelelő igazolásokat, bizonylatokat, vagy azoknak a honvédelmi szervezet személyügyi 
szerve által hitelesített másolatát, elektronikus ügyintézés esetén az okiratok digitális másolatát.”

5. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

37. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a 
a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  Honvédség által a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) szerint 
foglalkoztatott munkavállaló ideiglenes külföldi szolgálatára a  2.  § (1)  bekezdés 10.  pontjának közalkalmazottra 
vonatkozó rendelkezését, a 2. § (2) bekezdés c) pontját, a 48. §-t, a 49. §-t, az 50. § (1) bekezdése közalkalmazottra 
vonatkozó rendelkezéseit, az  50.  § (2) és (3)  bekezdését, az  51–53.  §-t, az  54.  § (1)  bekezdés b)  pontját, valamint 
az 54. § (2)–(5) bekezdését kell alkalmazni.
(9) A  személyi állomány illetmény nélküli szabadságon tartózkodó, a  tartós külföldi szolgálatra vezényelt 
házastársának külföldi szolgálata idejére munkaszerződéssel, adminisztratív-technikai feladatok ellátásában való 
közreműködés céljából a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
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intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (4) bekezdése alapján foglalkoztatott tagja 
e rendelet alkalmazásában nem minősül kiküldöttnek, és e munkaviszonya alatt az e rendeletben foglalt juttatások 
helyett kizárólag az Mt. rendelkezései szerint megállapított munkabérre jogosult.”

38. § (1) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő 13a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„13a. képviseletvezető: az  MH Katonai Képviselő Hivatala (a  továbbiakban: MH KKH) katonai képviselő, az  MH 
Nemzeti Katonai Képviselet (a  továbbiakban: MH NKK) katonai képviselő, az  MH Nemzeti Összekötő Képviselet 
(a  továbbiakban: MH NÖK) képviseletvezető, a  Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg 
(a  továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezető, valamint a  Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai 
Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezető beosztást betöltő személyek együttes megnevezése,”

 (2) Az R4. 2. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„19a. rezidencia: a képviseletvezető és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói részére bérelt lakóingatlan, 
amely megfelel a  képviseletvezető reprezentációs feladatköre kritériumainak is, ideértve a  kapcsolódó garázst és 
parkolót,”

39. §  Az R4. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  Hjt. 196.  § (2)  bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött által külföldön 
betöltött beosztás alapján megállapított ellátmány összege elmarad a vele azonos beosztási szintű, a HM rendelet1 
185.  § e)  pontja szerinti, fedőbeosztásnak nem minősülő beosztást ellátó kiküldött ellátmányának összegétől, 
a  fedőbeosztást betöltő a  különbözettel megegyező mértékű kiegészítő juttatásra jogosult. A  kiegészítő juttatás 
megállapításának és folyósításának rendjét a KNBSZ főigazgatója intézkedésben határozza meg.”

40. §  Az R4. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § A  KNBSZ főigazgatója saját hatáskörben határozza meg a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti kiküldöttek 
azon körét, akik esetében a 18–22. § helyett a 23/A–23/D. §-t kell alkalmazni. Az ezen rendelkezések alkalmazásához 
kapcsolódó eljárásrendet a KNBSZ főigazgatója ezen kiküldöttek vonatkozásában intézkedésben állapítja meg.”

41. §  Az R4. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:
„9/A. A képviseletvezetők lakhatásának biztosítása
23/A. § (1) A képviseletvezetők tekintetében a 18–22. §-t az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Nem alkalmazhatók a  18. és 19.  § lakásberendezésre és lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó 
rendelkezései, a  20.  § (1) és (2)  bekezdése, a  20.  § (3)  bekezdésének a  bérleti szerződés megkötésére vonatkozó 
rendelkezései, a 21. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 22. §.
23/B. § (1) A képviseletvezető tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője vagy az általa kijelölt személy 
gondoskodik
a) a képviseletvezető és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt tartós 
elhelyezésül szolgáló, képviseletvezetői feladatkörének – ideértve a  reprezentációs tevékenységet is –, a  családi 
ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók létszámának, valamint a  biztonsági követelményeknek megfelelő 
rezidencia felkutatásáról és kiválasztásáról,
b) a bérleti szerződés megkötéséről,
c) a bérleti szerződés megszűnésekor a rezidenciának a tulajdonos részére történő visszaadásáról, és
d) a  rezidencia honvédségi bútorzattal történő ellátásáról, az  ehhez szükséges részleges vagy teljes körű 
bútorzatbeszerzések vagy bútorzatbérlések végrehajtásáról.
(2) Az  illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője által kijelölt személy az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja tekintetében 
a  képviseletvezető is lehet, ha azt az  adott állomáshelyen irányadó helyi jogszabályi környezet indokolttá teszi. 
Ez esetben a megkötött bérleti szerződés másolatát a képviseletvezető a bérleti szerződés megkötését követő nyolc 
napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldi.
23/C. § A képviseletvezető tekintetében a Honvédség viseli
a) az  ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a  szállásköltség részét képező, a  számlán elkülönítve fel nem 
tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a  mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások – így 
különösen a minibár – igénybevételéből eredő költségeket,
b) a rezidencia bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti lakásbérleti díj mértékéig,
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c) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét, valamint a rezidencia bérlésével 
összefüggésben felmerült letét összegét,
d) a rezidencia biztosítási díját,
e) a rezidenciában elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy ha a rezidencia, 
valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és a kiküldött 
tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a  biztosítási díj megtérítése során csak a  honvédségi 
tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított részt kell figyelembe venni,
f ) a technikai biztosítás költségét,
g) a kötelezően előírt, szükséges karbantartások költségeit,
h) a  közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, 
cseréjének költségét,
i) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a lakásberendezés bérleti díját, a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés 
egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának költségét, és
j) a kertészeti – ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe vett – szolgáltatás költségét.
23/D. § A Honvédség a képviseletvezető részére megtéríti
a) a közüzemi szolgáltatások számlával igazolt díjait féléves elszámolással, vagy kérelemre az engedélyező elöljáró 
döntése alapján havonta utólag,
b) a szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét és
c) a  vezetékes telefon bekötésének, valamint a  kommunikációs szolgáltatások díját, ideértve a  telefonállomás- és 
az internethasználat alapdíját is.
23/E. § A képviseletvezető ideiglenes elhelyezése tekintetében a 23. §-t kell alkalmazni.”

42. §  Az R4. 30/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  képviseletvezető esetén az  (1)–(3)  bekezdés akkor alkalmazható, ha a  23/B.  § alapján a  képviseletvezető 
a rezidencia felkutatására és a bérleti szerződés megkötésére kijelölt személy.”

43. § (1) Az R4. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem alkalmazható az  5.  § (1) és (1a)  bekezdése, a  6.  § (2)  bekezdése, a  7.  §, a  9.  § (2)–(4)  bekezdése, a  10.  § 
(1) bekezdés c) pontja, a 13. §, a 14. §, a 18. § (2) bekezdés b) és c) pontja, a 18. § (3) bekezdés b) pontja, a 19. § 
lakásberendezés-szállítási normaösszegre vonatkozó rendelkezései, a 20–23/E. §, a 28. §, a 29. §, a 30/A. §, a 31. § és 
a 32. § (2) bekezdése.”

 (2) Az R4. 35. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az EU-beosztást betöltő részére a Honvédség az EU-beosztás átvételét megelőző napig a 23. § szerint biztosítja 
az ideiglenes elhelyezést vagy megtéríti annak költségeit.”

 (3) Az R4. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  EU-beosztást betöltő külszolgálati ellátmányra a  vezénylés megkezdésének napjától az  EU-beosztás 
átvételét megelőző napig a II. Fejezet alapján jogosult. Az EU-beosztás átvételének napjától az EU-beosztást betöltő 
külszolgálati ellátmány címén kizárólag családi ellátmánypótlékra jogosult.”

44. §  Az R4. 16. alcíme a következő 35/C. §-sal egészül ki:
„35/C.  § (1) A  35.  § (2) és (3)  bekezdésétől eltérően az  Amerikai Egyesült Államokban külföldi szolgálatot teljesítő 
EU-beosztást betöltő esetében a 10. § (1) bekezdés c) pontját, valamint a 22. § (2) bekezdés a), c) és d) pontját is 
alkalmazni kell, továbbá a  22.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja, a  22.  § (1a)  bekezdés d)  pontja, valamint a  22.  § 
(1b) bekezdése akkor alkalmazható, ha részére az EU hasonló juttatást nem biztosít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiküldött részére, kérelme alapján kiegészítő juttatás folyósítható, ha azt az EU-beosztást 
betöltő számára az  EU által folyósított juttatások és az  állomáshely megélhetési költségeinek mértéke indokolja. 
A  kiegészítő juttatás iránti kérelmet az  illetékes logisztikai ellátó szerv javaslatával ellátva a  34.  § (1)  bekezdése 
szerinti elöljáróhoz kell benyújtani.
(3) Kiegészítő juttatás legfeljebb
a) az  EU-beosztást betöltő állomáshelye és a  beosztásához rendszeresített rendfokozat alapján részére a  7.  § 
szerint számított ellátmány és a 21. § (3) bekezdése szerint megállapítható legmagasabb bútorozott lakásbérleti díj 
együttes havi nettó összege, valamint
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b) az EU által az EU-beosztást betöltő részére folyósított rendszeres juttatások egy hónapra számított együttes nettó 
összege
különbözetének erejéig nyújtható.
(4) A  (3)  bekezdés alkalmazásában a  (3)  bekezdés b)  pontja szerinti juttatások közül a  napi mértékben rögzített 
juttatásokat 30 napos hónappal számítva kell figyelembe venni.”

45. §  Az R4. a következő 72. és 73. §-sal egészül ki:
„72.  § E  rendeletnek az  egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) 
HM  rendelettel (a  továbbiakban: HM rendelet6) megállapított 1.  § (9)  bekezdését a  II. Fejezet hatálya alá tartozó 
kiküldöttel az  állomáshelyen együtt élő házastársnak a  HM rendelet6 hatálybalépését követően megkezdett 
foglalkoztatására kell alkalmazni.
73. § E rendeletnek a HM rendelet6-tal megállapított 2. § (1) bekezdés 13a. és 19a. pontját, 3. § (1) bekezdését, 5. § 
(2)  bekezdését, 22.  § (4)  bekezdését, 22/A.  §-át, 9/A. alcímét, 30/A.  § (4)  bekezdését, 35.  § (2a) és (4)  bekezdését, 
valamint 35/C. §-át 2017. július 1-jétől kell alkalmazni.”

46. §  Az R4.
a) 1.  § (4)  bekezdésében a „Korm. rendeletet (a  továbbiakban: Korm. rendelet1)” szövegrész helyébe a „Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) 2017. július 31-én hatályos rendelkezéseit” szöveg,
b) 1.  § (4)  bekezdésében az  „és a  30.  § (1) és (2)  bekezdésére” szövegrész helyébe az  „ , a  30.  § (1) és 

(2) bekezdésére, valamint a 30/A. §-ra” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében az „a 20. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 20. § (3) bekezdése vagy a 23/B. § 

(1) bekezdés b) pontja” szöveg,
d) 4. § (1) bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény” szövegrész helyébe az „az Mt.” 

szöveg,
e) 5. § (2) bekezdésében az „a 23. §” szövegrész helyébe az „a 23–23/D. §” szöveg,
f ) 22.  § (4)  bekezdésében a „valamint a  22.  § (1)–(3), (5) és (6)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „valamint 

az (1)–(3), (5) és (6) bekezdésben” szöveg,
g) 32.  § (3)  bekezdésében a „honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe a „Hvt.” szöveg,
h) 35. § (3) bekezdésében a „18. § (5) bekezdését” szövegrész helyébe a „18. § (5) bekezdését, a 19. § személyi 

ingóságra vonatkozó rendelkezéseit” szöveg
lép.

47. §  Hatályát veszti az R4.
a) 22. § (1a) bekezdés h) és i) pontja, valamint
b) 34.  § (1)  bekezdésében és 35/B.  §-ában a „ , valamint a  Hjt. 196.  § (2)  bekezdése szerinti fedőbeosztásban” 

szövegrész.

6. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

48. §  Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet (a  továbbiakban: R5.) 1.  § (1)  bekezdés 2.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. csapatmozgás: a honvédnek vagy a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazottnak (a továbbiakban: 
közalkalmazott) olyan kötelékben történő utaztatása, amelynek lebonyolítása során a  térítésmentes szállításról, 
a  szálláshelyről és a  természetbeni élelmezési ellátásról a  honvédelmi szervezet vagy a  Magyar Honvédség 
(a továbbiakban: Honvédség) megbízása szerint más szervezet intézményesen gondoskodik;”

49. §  Az R5. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Korm. rendelet 5.  §-a szerinti munkába járás költségeinek megtérítését az  állományilletékes parancsnok 
a  rendelkezésére álló költségvetési fedezet megléte esetén engedélyezheti. A  költségvetési fedezet rendelkezésre 
állását illetően a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete e  tárgyban kiadott 
tájékoztatását kell irányadónak tekinteni.”
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50. §  Az R5. 33/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  napi négy órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a  Péptv. szerint 
foglalkoztatottak részére járó ruházati költségtérítés megállapítására az  (1)–(4)  bekezdést azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy az ott meghatározott mértékű ruházati költségtérítésnek a teljes munkaidő és a kinevezés szerinti 
részmunkaidő arányának megfelelő része, de legalább 30%-a jár.”

51. §  Az R5. a következő 38. és 39. §-sal egészül ki:
„38.  § E  rendeletnek az  egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) 
HM  rendelettel (a  továbbiakban: R1.) megállapított 16.  § (6)  bekezdését az  R1. hatálybalépését követően 
engedélyezett költségtérítésekre kell alkalmazni. Az R1. hatálybalépését megelőzően a 16. § (6) bekezdése szerint 
engedélyezett költségtérítéseket a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete által 
közölt költségvetési fedezet figyelembevételével 2017. december 31-ig felül kell vizsgálni.
39.  § Az  R1. hatálybalépése előtt engedélyezett negyedéves, féléves és éves helyi bérletre vonatkozó 
költségtérítésre e rendeletnek az R1.-gyel megállapított 17. §-a nem alkalmazható.”

52. §  Az R5.
a) 17. §-ában a „helyi bérlet” szövegrész helyébe a „helyi havi bérlet” szöveg,
b) 1. melléklet 4.2. pontjában a „saját személygépkocsi” szövegrész helyébe a „saját gépjármű” szöveg,
c) 1. melléklet 4.5. pontjában a „Saját személygépkocsi” szövegrész helyébe a „Saját gépjármű” szöveg
lép.

7. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)  
HM rendelet módosítása

53. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 
4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdéstől eltérően az állomány tagja részére
a)  a Hjt.vhr. 120/E. § (1) bekezdése szerinti esetben a 19. § (5) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése szerinti fokozott 
igénybevételi pótlék, valamint a  gyakorlaton végzett tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és 
az  ugyanezen tevékenységek időtartamát érintő, a  készenléti szolgálattal össze nem függő túlszolgálatért járó 
ellentételezés – ideértve a túlszolgálat szabadidővel vagy túlszolgálati díjjal történő megváltását is –,
b)  a Hjt.vhr. 120/F. § (1) bekezdése szerinti esetben a 20. § (1) bekezdése szerinti fokozott igénybevételi pótlék és 
az ügyeleti tevékenységért, a gyakorlaton végzett tevékenységért, az egészségügyi ügyelet ellátásáért járó fokozott 
igénybevételi pótlék és az ugyanezen tevékenységek időtartamát érintő túlszolgálatért járó ellentételezés – ideértve 
a túlszolgálat szabadidővel vagy túlszolgálati díjjal történő megváltását is –
azonos időszakra együttesen is megállapítható.”

54. §  Az R6. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § (1) Búvár tevékenységért járó veszélyességi pótlékra az  állomány búvár képesítéssel rendelkező azon tagja 
jogosult, aki búvárfeladatot szolgálati feladatként teljesít.
(2) A búvárjelölt a Honvédség által szervezett búvártanfolyam ideje alatt végzett búvár tevékenységért is jogosult 
az (1) bekezdés szerinti pótlékra.”

55. §  Az R6. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pótlékra jogosító időtartam megállapításakor az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának időtartamait 
naponta, díjazási mértékenként külön-külön kell összeszámítani. Ha az  összeszámított időtartam egész órával 
maradék nélkül nem osztható, a  fennmaradó időt a  pótlék összegének megállapításakor egy teljes óra pótlékra 
jogosító időtartamként kell figyelembe venni.”

56. §  Az R6. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 16. § szerinti pótlék csak annak állapítható meg, aki búvár képesítéssel rendelkezik, és jóváhagyott terv vagy 
külön intézkedés alapján szolgálati feladatként hajt végre búvármerülést vagy túlnyomásos térben feladatot.”
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57. §  Az R6. 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19.  § (1) Készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az  állomány azon tagja, aki 
a miniszter által rendeletben vagy utasításban, illetve a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) 
közigazgatási államtitkára (a  továbbiakban: KÁT), a  HVKF vagy a  KNBSZ főigazgatója által intézkedésben vagy 
parancsban elrendelt, illetve engedélyezett, a  Hjt. 105.  § (3)  bekezdése szerinti készenléti szolgálatot belföldön 
teljesít.
(2) Nem jogosult a pótlékra az, aki a készenléti szolgálatot a Hjt. 94. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgálati 
rendben, a beosztásával együttjáró szolgálati feladatként látja el.
(3) A  pótlék megállapításának alapja a  pótlék folyósítását megalapozó szolgálatokat működtető honvédelmi 
szervezetnél, valamint a Hjt. 42. § (2) bekezdés d) pontja szerinti nem katonai oktatási intézménynél a szolgálatokról 
kiadott szolgálati intézkedés és a szolgálatvezénylés.
(4) Laktanyai készenléti szolgálat esetén az  (1)  bekezdés szerinti pótlék óránkénti mértéke a  honvédelmi 
illetményalap 0,26%-a.
(5) Laktanyán kívüli készenléti szolgálat esetén az  (1)  bekezdés szerinti pótlék óránkénti mértéke a  honvédelmi 
illetményalap százalékában
a) legfeljebb 3 órás beérkezési idő meghatározása esetén 0,24%,
b) 3 órát meghaladó, de legfeljebb 24 órás beérkezési idő meghatározása esetén 0,22%.
(6) Az állomány Hjt. 105. § (3) bekezdés c) pontja szerinti készenléti szolgálatot belföldön teljesítő tagja részére járó 
pótlék mértékét a (3)–(5) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kell megállapítani.
20.  § (1) Az  állomány Hjt. 105.  § (4)  bekezdése alapján rendelkezésre állásra kötelezett tagja készenléti 
tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult, ha a  kijelöléssel összefüggő feladat vonatkozásában 
a számára műveleti területre való legfeljebb 30 napos megindulási vagy annak hiányában kiérkezési követelmény 
került meghatározásra. A pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap 0,2%-a.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pótlék megállapításának alapja a pótlék folyósítását megalapozó kijelölésben 
érintett állományilletékes honvédelmi szervezetnél a kijelölésről kiadott parancs vagy határozat.”

58. §  Az R6. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ügyeleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az  állomány azon tagja, aki a  miniszter 
által kiadott rendeletben vagy utasításban, vagy a  KÁT, a  HVKF vagy a  KNBSZ főigazgatója által kiadott 
intézkedésben vagy parancsban elrendelt, illetve engedélyezett őr-, ügyeleti, biztosító rendész vagy katonai 
rendészeti szolgálatot lát el a Hjt. 105. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatrendben.”

59. §  Az R6. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A 22. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában
a) a  légierő ügyeletes parancsnok, az  ügyeletes parancsnok, az  MH Központi Ügyelet, a  honvédelmi szervezet 
riasztó-értesítő feladatokat ellátó legmagasabb szintű ügyeleti szolgálata, valamint honvédelmi szervezetnél 
a Műveleti Vezetési Rendszer keretében – állandó vagy eseti jelleggel – felállításra kerülő ügyeleti szolgálat esetében 
0,31%,
b) az  a)  pont alá nem tartozó egyéb őrszolgálat és ügyeleti szolgálat, valamint a  biztosító rendész szolgálat és 
a katonai rendészeti szolgálat esetében 0,24%.
(2) Azon (1) bekezdés szerinti szolgálatok esetében, amelyeket a működtetésükre vonatkozó szolgálati intézkedés 
alapján tartalmilag a  készenléti szolgálatra jellemző körülmények között kell ellátni, a  22.  § szerinti pótlék helyett 
a 19. § szerinti pótlék jár.”

60. §  Az R6. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  25.  § szerinti pótlék megállapításakor az  adott gyakorlat helyszínén ténylegesen eltöltött időtartamokból 
csak az egész órával maradéktalanul osztható időtartamokat lehet figyelembe venni. Az egész órával nem osztható 
időtartamokat nem lehet összeszámítani.”

61. §  Az R6. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pótlékra jogosító beosztásokat a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló HM utasítás alapján 
a  repülőműszaki beosztások tekintetében szakmai felelősként kijelölt szervezet vezetője által kiadott jegyzék 
határozza meg.”
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62. §  Az R6. 49. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha az állomány tagja részére az 53. § alapján a belföldi vezénylés időszakára vonatkozóan megállapított eseti 
illetménypótlékok együttes összege nem éri el a  vezénylés előtti beosztásban kapott eseti illetménypótlékok 
együttes összegét, a  vezénylés ideje alatt részére a  különbözetet pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő 
illetmény címén kell megállapítani. A  különbözet megállapításánál a  vezénylés előtti beosztásban kapott 
eseti illetménypótlékok együttes összegeként a  vezénylést megelőző tizenkét naptári hónap vonatkozásában 
megállapított eseti illetménypótlékok egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Ha az  állomány tagja fennálló 
szolgálati viszonya nem éri el a  tizenkét naptári hónapot, a  vezénylést megelőzően szolgálati viszonyban töltött 
időtartam vonatkozásában a vezénylés előtti beosztásban megállapított eseti illetménypótlékok egyhavi átlagát kell 
figyelembe venni.
(2) A  pótlékveszteség miatti eseti kiegészítő illetményre való jogosultság fennállását havonta kell vizsgálni, és 
szükség esetén az  összegét az  (1)  bekezdés szerinti egyhavi számított átlag és az  adott hónap vonatkozásában 
megállapított eseti illetménypótlékok együttes összege különbözeteként kell megállapítani.”

63. §  Az R6. a következő 32/A. alcímmel egészül ki:
„32/A. A Honvédség tevékenységét elősegítő egyesülethez vezényeltek illetményjogosultsága
52/A. § (1) Ha az állomány a Hjt. 52/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Honvédség tevékenységét elősegítő 
egyesülethez vezényelt tagja illetményére a  vezénylési megállapodás alapján a  hivatásos vagy szerződéses 
állományú katonákra vonatkozó szabályok az irányadók és az illetményt a vezénylés időtartama alatt a Honvédség 
biztosítja, erre irányuló miniszteri döntés esetén a Hjt. 123. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően az alapilletmény 
– az életkor és a vezénylés alapjául szolgáló eredmények figyelembevételével – a honvédelmi illetményalap és
a) altiszt esetében 4,95–6,60,
b) tiszt esetében 6,25–10,60
közötti szorzószámok szorzataként állapítható meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti miniszteri döntés hiányában az alapilletményt
a) az első szolgálati beosztásba történő kinevezés nélkül vezényeltek esetében a Hjt. 123. § (5) bekezdés b) pontja,
b) az első szolgálati beosztásba kinevezett vezényeltek esetében a vezénylést megelőző napon betöltött beosztás 
besorolása
figyelembevételével kell megállapítani.”

64. §  Az R6. 54. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Az állomány tagja részére a  Hjt.vhr. 1.  § 10.  pont d) és f )  alpontja szerinti külföldi szolgálata ideje alatt – a  Hjt.-ben és 
miniszteri rendeletben szabályozott jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén – csak a  STANAG 6001 pótlék, 
a  területi pótlék, az  akciószolgálati tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és – a  6.  § alapján pótlékra 
jogosítóként meghatározott beosztás betöltése esetén – a  munkaerő-piaci pótlék, valamint a  Hjt.vhr. 1.  § 10.  pont 
d) alpontja szerinti külföldi szolgálat során]
„d) a  jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén a  különleges műveleti tevékenységért járó fokozott 
igénybevételi pótlék”
(állapítható meg.)

65. §  Az R6. 35. alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A.  § (1) Az  állomány Hjt. 58/A.  § (2)  bekezdése alapján rendelkezési állományba tartozó tagja esetében 
a  szolgálati viszony szünetelése időszakában is alkalmazni kell a  Hjt. 122.  § (4)  bekezdését, azzal az  eltéréssel, 
hogy ebben az  időszakban részére a  Hjt. szerinti illetmény a  Hjt. 58/A.  § (3)  bekezdésére figyelemmel nem kerül 
folyósításra, valamint a Hjt. szerint megállapított illetményéről az állomány érintett tagját nem kell tájékoztatni.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazása során az  illetményt a  szolgálati viszony szünetelésének kezdetét megelőző 
napon érvényes illetmény figyelembevételével kell megállapítani. Az  így megállapított illetményt a  honvédelmi 
illetményalapnak a szünetelés időszaka alatti esetleges emelkedésének mértékével korrigálni kell.”

66. §  Az R6. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § (1) A szerződés-hosszabbítási díj összegét a szerződés-hosszabbítást megelőző szerződésben vállalt szolgálati 
idő utolsó napján érvényes távolléti díj alapján kell kiszámítani.
(2) A szerződés-hosszabbítási díjat
a) a Hjt. 73. § (5) bekezdése szerinti esetben a megszűnő szerződéses szolgálati viszony,
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b) a Hjt. 73. § (6) bekezdése szerinti esetben a megszűnő hivatásos szolgálati viszony
utolsó napjáig kell visszafizetni.”

67. §  Az R6. a következő 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § Az állomány Hjt. 58/A. § (2) bekezdése alapján rendelkezési állományba tartozó tagja esetében is alkalmazni 
kell a  Hjt. 132.  § (2)  bekezdését, azzal az  eltéréssel, hogy ha az  állomány érintett tagja esetében a  Hjt. 132.  § 
(1)  bekezdése szerinti jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napja a  szolgálati 
viszony szünetelése időszakára esik, és a jubileumi jutalom alapját képező szolgálati idő alapján az adott időszakra 
vonatkozóan jubileumi jutalomban a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján szakmai 
vezetőként nem részesült, a Hjt. szerinti jubileumi jutalmat – egyéb kizáró ok hiányában – részére utólag, legkésőbb 
a  szolgálati viszony szünetelésének utolsó napját követő második hónap 5. napjáig, vagy ha szolgálati viszonya 
ennél korábbi időpontban megszűnik, a szolgálati viszony megszűnése napjáig kell folyósítani.”

68. §  Az R6. 73/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73/A. § (1) A Hjt. 32. § (5) bekezdése szerinti esetben az ismételt jogviszony-létesítésre a szolgálati viszony korábbi 
megszűnését követő 2 éven belül akkor kerülhet sor, ha az állomány tagja a szerződéses szolgálati viszony korábbi 
megszűnése vonatkozásában részére kifizetett leszerelési segélyt, visszailleszkedési támogatást vagy végkielégítést 
az új szolgálati viszony létesítéséig teljes összegben visszafizeti.
(2) A  korábbi szerződéses szolgálati viszony megszűnésekor önkéntes tartalékos katonai szolgálatot vállalók által  
– az önkéntes tartalékos szolgálati viszony vállalt időtartamának letelte előtt – történő újabb szerződéses szolgálati 
viszony létesítéskor az  (1)  bekezdést azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  megszűnő önkéntes tartalékos 
szolgálati viszony vonatkozásában kapott, a Hjt. 74/A. §-a szerinti juttatást, valamint a visszailleszkedési támogatás 
Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 247/E. § (3a) bekezdése szerinti részét nem kell visszafizetni.”

69. §  Az R6. V. Fejezete a következő 49. alcímmel egészül ki:
„49. Az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatás
73/D.  § (1) A  Hjt. 74/A.  §-a szerinti esetben az  állomány tagja kéthavi távolléti díjnak megfelelő mértékű 
többletjuttatásra jogosult, ha
a) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonya nem a Hjt. 12. § (2) bekezdése, 38. § (8) bekezdése, 59. § 
(1) bekezdés c) és e) pontja, 59. § (2) bekezdés d) és e) pontja, 68. § (1) bekezdés a)–o) pontja, 79. § (5) bekezdése 
vagy 82. § (2) bekezdése alapján szűnik meg, és
b) hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonya megszűnésekor önkéntes műveleti vagy önkéntes 
területvédelmi tartalékos szolgálati viszonyt létesít.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti juttatás összegének megállapításakor a  hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati 
viszony utolsó napján érvényes távolléti díjat kell alapul venni.”

70. §  Az R6. 74. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  önkéntes területvédelmi tartalékos katona tört havi illetményének megállapítása során a  Hjt. 122.  § 
(3)  bekezdésének alkalmazása során a  tárgyhónap munkanapjaiként az  általános szolgálati rend szerinti 
munkanapokat kell figyelembe venni.
(5) Az  önkéntes tartalékos katona a  Hjt. 219.  § (3)  bekezdése szerinti lemondási jogát az  ott meghatározott 
juttatások részösszege tekintetében is gyakorolhatja.”

71. §  Az R6. VI. Fejezete a következő 74/B. §-sal egészül ki:
„74/B. § A Hjt.
a) 215.  § (6)  bekezdése szerinti esetben a  visszailleszkedési támogatást vagy annak érintett részét, illetve 
az önkéntes tartalékos szolgálat vállalását ösztönző juttatást,
b) 219. § (5) bekezdése szerinti esetben a szerződéskötési díjat
a megszűnő önkéntes tartalékos szolgálati viszony utolsó napjáig kell visszafizetni.”

72. §  Az R6.
a) 4.  § (2)  bekezdésében az „állomány tagja részére” szövegrész helyébe az „állomány tagja részére – a  (3) és 

(4) bekezdés szerinti esetek kivételével –” szöveg,
b) 18. § (2) bekezdésében a „merülési napló” szövegrész helyébe a „nyilvántartás” szöveg,
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c) 22.  § (2)  bekezdésében az „a 24 órás ügyeleti szolgálatot” szövegrész helyébe az „az ügyeleti szolgálatot” 
szöveg,

d) 25. § (1) bekezdésében a „HM közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a „KÁT” szöveg,
e) 27.  §-ában a  „24 óránkénti” szövegrész helyébe az  „óránkénti” szöveg, a  „7,7%-a” szövegrész helyébe 

a „0,32%-a” szöveg,
f ) 54. § (3) bekezdés c) pontjában a „pótlék” szövegrész helyébe a „pótlék,” szöveg,
g) 74/A.  § (3)  bekezdésében a „66.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „66.  § (2)  bekezdése és a  73/D.  §-a” 

szöveg
lép.

8. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló  
24/2016. (XII. 22.) HM rendelet módosítása

73. §  A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R7.) 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„h) tényleges szolgálati idő: a  hivatásos és a  szerződéses katonai szolgálati viszonyban, valamint a  rendvédelmi 
szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött tényleges, beszámítás és kedvezményes szorzók nélkül 
számított szolgálati idő.”

74. §  Az R7. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § A  Hjt. 68/C.  § (1)  bekezdése szerinti kérelmet az  állomány egészségi állapota miatt ügyei vitelében 
tartósan akadályozott, személyes nyilatkozattételre nem képes tagja helyett és nevében törvényes képviselője is 
előterjesztheti.”

75. §  Az R7. 6. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„6. Az egészségkárosodási ellátás megállapítása helyetti felmentési, nyugdíj előtti rendelkezési állományba 
helyezés vagy a szerződés megszűnésének megállapítása iránti kérelem
8.  § (1) Az  állomány tagja a  Hjt. 68/A.  § (6)  bekezdése szerinti, a  szolgálati viszony felmentéssel történő 
megszüntetése iránti kérelmét az  állományilletékes parancsnok részére nyújthatja be. Az  állományilletékes 
parancsnok a  kérelem másolatának megküldésével tájékoztatja a  központi személyügyi szervet és a  központi 
pénzügyi szervezetet.
(2) Ha a  szerződéses állomány tagja a  Hjt. 68/A.  § (6)  bekezdése alapján kérelmezi a  szerződése megszűnésének 
a  Hjt. 59.  § (5)  bekezdése szerinti megállapítását, az  állományilletékes parancsnok a  kérelem másolatának 
megküldésével tájékoztatja a központi személyügyi szervet és a központi pénzügyi szervezetet.
(3) Ha az  állomány tagja a  Hjt. 68/A.  § (6)  bekezdése alapján kérelmezi a  Hjt. 46.  § (1)  bekezdés t)  pontja szerinti 
rendelkezési állományba helyezését, az  állományilletékes parancsnok a  kérelem másolatának megküldésével 
tájékoztatja a központi pénzügyi szervezetet.”

76. §  Az R7. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) E  rendeletnek az  egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) 
HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 1. § h) pontját az állomány tagjának ez irányú kérelme esetén az  
R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyre is alkalmazni kell azzal, hogy ez esetben a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése 
szerinti határidő a  kérelem Honvédség általi kézhezvételét követő napon újrakezdődik, az  addig megtett 
valamennyi eljárási cselekményt, jognyilatkozatot semmisnek kell tekinteni, és az eljárást ismételten le kell folytatni.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában folyamatban lévőnek minősül az  ügy, ha az  állomány tagja az  R. 
hatálybalépésekor szolgálati viszonyban áll.”

77. §  Hatályát veszti az R7. 20. § (4) bekezdése.
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9. Záró rendelkezések

78. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. és 4. alcím, valamint az 50. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

 1.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat B:52 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)

(A munkáltató jogkör megnevezése)

(52.) „– tábornok; főtiszt; tiszt; zászlós; altiszt; tisztes”

 2.  Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 65a–65d. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)

(1.)
(A hatáskör 

területe)
(A munkáltatói jogkör megnevezése)
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„65a.
2.25. A Hjt. 44/A. §-a szerinti megállapodás 
megkötése a hivatásos állomány tagjával, 
valamint annak megszüntetése

65b. Tiszt, altiszt X

65c.

2.26. A Hjt. 44/A. § (2)–(5) bekezdése szerinti 
feltételek a szerződéses állomány tagjának 
állományba vételekor történő kikötése, 
valamint a Hjt. 45. § (3) bekezdése szerinti 
szerződésmódosítás

65d. Tiszt, altiszt X”

2. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

 1.  Az R1. 4. melléklet A) rész I. pontjában foglalt táblázat E:18 mezője helyébe a következő mező lép:
(E)

(Általános előmeneteli rend)

(18.) „csoportfőnök-helyettes (K);
főosztályvezető-helyettes (K);
irodavezető (K);
osztályvezető;
titkárságvezető (K);
vezető szakreferens (K)”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 138. szám 19463

 2.  Az R1. 4. melléklet A) rész I. pontjában foglalt táblázat E:20 mezője helyébe a következő mező lép:
(E)

(Általános előmeneteli rend)

(20.) „csoportfőnök (K)” 

3. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

 1.  Az R1. 5. melléklet C) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)

(Középszintű és más magasabb szintű parancsnokságok)

(18.) „főnök (K);
igazgató (K);
irodavezető (K);
katonai képviselő helyettes (K);
osztályvezető (K);
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes (K);
törzsfőnök (K)”

 2.  Az R1. 5. melléklet D) rész I. pontjában foglalt táblázat C:18 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)

(MH Egészségügyi Központ)

(18.) „hivatalvezető (K);
igazgató (K);
igazgatóhelyettes (K);
igazságügyi szakértő főorvos (K);
intézetvezető (K);
irodavezető (K);
központparancsnok (K);
osztályvezető (K);
osztályvezető főorvos (K);
parancsnok-helyettes (K);
rendelővezető (K);
részlegvezető (K);
törzsfőnök (K)”

4. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez

 1.  Az R1. 15. melléklet 2. pontja a következő 2.52. alponttal egészül ki:
(Ügyeleti szolgálatok)
„2.52. Operatív Csoport”

 2.  Az R1. 15. melléklet 4. pontja a következő 4.69. és 4.70. alponttal egészül ki:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.69. Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat
4.70. Operatív Csoport”

 3.  Az R1. 15. melléklet 5. pontja a következő 5.14. ponttal egészül ki:
(Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálat)
„5.14. A Hvt. 36. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feladat ellátására irányuló készenléti szolgálat”
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A honvédelmi miniszter 11/2017. (VIII. 31.) HM rendelete
a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.  §-a a  következő (2a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A  2a.  melléklet határozza meg a  nem kizárólag katonai oktatási intézményekben oktatható 
alap-szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.”

2. §  A rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról szóló 11/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel
a) megállapított 1. § (2a) bekezdést és 2a. mellékletet, valamint
b) módosított 1. mellékletet
a 2017/18. tanévtől induló képzésekre kell alkalmazni.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A rendelet a 2. melléklet szerinti 2a. melléklettel egészül ki.

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez
„1. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez

A honvédelmért felelős miniszter ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, ágazatonként, 
szakmairányonként, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C D E

Szakképesítések megnevezése
Szakmacsoport 

megnevezése

Sz
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t
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te
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Alap-szakképesítés megnevezése:

I.

54 863 02

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) 22. Közszolgálat

1. (parancsnoki ágazat, ABV védelmi)

2. (parancsnoki ágazat, légvédelmi rakéta és tüzér)

3. (légi vezetés ágazat)

4. (híradó ágazat, rádióállomás-üzemeltető)

5. (híradó ágazat, átvitel- és kapcsolástechnikai eszközüzemeltető)

6. (katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat)

7. (repülésbiztosító ágazat)

8. (speciális felderítő ágazat, rádióelektronikai felderítő)  

9. (speciális felderítő ágazat, elektronikai hadviselés)

10. (szerelő ágazat, páncélos és gépjármű szerelő)

11. (szerelő ágazat, műszakigép-szerelő)

12. (műszerész ágazat, fegyverműszerész)

13. (műszerész ágazat, páncéltörő rakéta műszerész)

14. (repülőműszaki ágazat, sárkány-hajtóműszerelő)

15. (repülőműszaki ágazat, avionikai szerelő)

55 863 01

Szakképesítés-ráépülés megnevezése:

II. Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

16. (légi vezetés ágazat)

17. (híradó és informatikai ágazat)

18. (speciális felderítő ágazat)

19. (biztonsági ágazat, katonai felderítő)

20. (biztonsági ágazat, nemzetbiztonsági)

21. (biztonsági ágazat, rádióelektronikai felderítő)

31 863 01
Részszakképesítés megnevezése:

III. Alapfokú katonai vezető-helyettes

Nem kizárólag katonai oktatási intézményben oktatható 
alap-szakképesítés megnevezése

IV. 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő

V. 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
”
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2. melléklet a 11/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez
„2a. melléklet a 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelethez

I. HONVÉD KADÉT, IGAZGATÁSI ÜGYKEZELŐ ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS 
VIZSGAKÖVETELMÉNYE

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 863 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700–2000 óra

 2. A SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JELLEMZŐ ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség, végzettség: alapfokú iskolai végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:
A Honvéd kadét képzésre nem vehető fel, aki az alábbiak közül valamelyikben szenved:

a) végtaghiány,
b) szemmel látható fejlődési, mozgásszervi rendellenességek,
c) bénulások,
d) inzulinnal kezelt cukorbetegség,
e) beszélgetés során felismerhető értelmi zavarok,
f ) alacsony intelligenciaszint,
g) kezelt pszichiátriai betegségek,
h) epilepszia,
i) súlyos kancsalság,
j) súlyos halláscsökkenés,
k) asztma,
l) ismétlődő epe-, vesekövesség,
m) súlyos bőrbetegségek,
n) súlyos gerincferdülés és
o) az egyik vese hiánya.

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –

 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

A B C D

1. 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök

2. 3.1.2. 0310
Fegyveres szervek középfokú 
képesítést nem igénylő 
foglalkozásai

Honvéd

3. 3.1.3. 3910 Egyéb ügyintéző Ügyintéző

4. 3.1.4. 3649
Egyéb igazgatási és jogi 
asszisztens

Titkár
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5. 3.1.5. 4112 Általános irodai adminisztrátor
Adminisztrációs ügyintéző
Alapítványi ügyintéző
Dokumentációs ügyintéző

6. 3.1.6. 4114 Adatrögzítő, kódoló
Adatrögzítő
Számítógépes adatrögzítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
3.2.1.  A Magyar Honvédségnél legénységi állományban

a) katonai alaptevékenységet végez,
b) tisztesi alapfeladatokat hajt végre, és
c) katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez.

3.2.2.  Legfontosabb munkatevékenységek:
a) katonai alapfeladatok körében az  alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak 

alkalmazása;
b) a szolgálati szabályzatban meghatározottak alkalmazása és
c) az elöljáró által meghatározott egyéb alapszintű feladatok végrehajtása.

3.2.3.  Polgári munkakörben:
Feladatai:
a) az irodában folyó ügyviteli folyamatok végzése, szervezése, irányítása;
b) az irodai körülmények között zajló adminisztrációs feladatok, általános irodai és 

adminisztratív készségeket igénylő egyéb tevékenységek végzése irányítás mellett 
a  szervezeti, ügyviteli, adat- és dokumentumkezelési szabályok, egyéb utasítások 
betartása;

c) kommunikációs tevékenység végzése, belső és külső kapcsolattartás;
d) feladatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és 

iktatása;
e) meghatározott szakterületen ügykezelési feladatok ellátása;
f ) az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok végzése;
g) általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
h) számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
i) írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, 

továbbítása;
j) írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése leírása 

és megszerkesztése;
k) jegyzőkönyvek készítése;
l) iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
m) határidők nyomon követése, betartása;
n) ügyfélmegkeresések továbbítása;
o) beszámolás a vezetőnek;
p) forrásanyagokból szám formátumú és egyéb adatok bevitele számítógépes formátumok 

kezelésére képes tároló- és feldolgozóeszközökre és
q) az anyagok válogatása vagy osztályozása utasítás szerint.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C D

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre

3.3.3. 31 863 01 Alapfokú katonai vezető-helyettes Részszakképesítés

3.3.4 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző Szakképesítés

3.3.5. 54 863 02
Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány 
megjelölésével)

Szakképesítés

3.3.6. 55 863 01 Honvéd zászlós Szakképesítés
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 4.  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B C

4.1.
Az 52 863 01 azonosító számú Honvéd Kadét, igazgatási ügykezelő megnevezésű az állam által elismert szakképesítés szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3.

12127-17

Katonai alapismeretek modul: Alapszintű katonai ismeretek tantárgy

4.4. Katonai alapismeretek modul: Haditechnikai ismeretek tantárgy

4.5. Katonai alapismeretek modul: Alaki rendgyakorlat tantárgy

 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele.
 Az iskolai rendszerű szakképzésben az  évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak és szakmai gyakorlatok – a  szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 
egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei

A B C D

5.2.1.
Az 52 863 01 azonosító számú Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő megnevezésű az állam által elismert szakképesítés szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.2. azonosító száma megnevezése
a komplex vizsga 

vizsgatevékenysége

5.2.3. 12127-17 Katonai alapismeretek modul: Alapszintű katonai ismeretek tantárgy írásbeli, szóbeli

5.2.4. 12127-17 Katonai alapismeretek modul: Haditechnikai ismeretek tantárgy írásbeli

5.2.5. 12127-17 Katonai alapismeretek modul: Alaki rendgyakorlat gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.  Az  52 863 01 azonosító számú Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő megnevezésű szakképesítés 

komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1.  Gyakorlati vizsgatevékenység:

A)  A  vizsgafeladat megnevezése: 12127-17 Katonai alapismeretek szakmai 
követelménymodul: Alaki rendgyakorlat tantárgy

 A vizsgázó a vizsgán bemutatja
a) a vezény- és parancsszavak ismeretét, végrehajtását és 

végrehajtatását,
b) a tiszteletadás végrehajtását egyénileg és kötelékben,
c) az elöljáróhoz való menet, jelentés, jelentkezés végrehajtását és
d) a katonai rendezvények lefolyásának rendjét, amelynek alaki 

tartalma az elöljáró fogadása és köszöntése.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.1.2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység:
 A 4. Szakmai követelmények fejezet 12127-17 Katonai alapismeretek szakmai 

követelménymodul: Alapszintű katonai ismeretek tantárgy és a Haditechnikai ismeretek 
tantárgy témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap 
kitöltése.

 Írásbeli témakörök:
A) Alapszintű katonai ismeretek tantárgy:

a) Magyarország biztonságpolitikai környezete,
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b) a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzői,
c) a modern háborúk jellemzői,
d) térkép- és tereptani alapismeretek,
e) általános katonai ismeretek: a  harcászat alapfogalmai, 

a  béketámogató műveletek, túlélési ismeretek, Atom-, Biológiai- 
és Vegyivédelmi (a továbbiakban: ABV védelmi) alapismeretek, 
haditechnikai ismeretek,

f ) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
g) hadijogi alapismeretek,
h) a magyar közigazgatás rendszere és
i) Magyarország védelemigazgatási rendszere.

B) Haditechnikai ismeretek tantárgy:
a) lőelméleti alapismeretek,
b) balesetvédelmi és biztonsági rendszabályok és
c) a Magyar Honvédségnél és Szövetséges haderőknél 

rendszeresített, haditechnikai eszközök bemutatása.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 40%

5.3.1.3.  Szóbeli vizsgatevékenység:
 Válaszadás a 4. Szakmai követelmények fejezet 12127-17 Katonai alapismeretek szakmai 

követelménymodul: Alapszintű katonai ismeretek tantárgy témaköreihez kapcsolódó 
központilag összeállított és kiadott tételsorokból kihúzott szóbeli vizsgakérdéseire.

 Témakörök:
a) Magyarország biztonságpolitikai környezete,
b) a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzői,
c) a modern háborúk jellemzői,
d) térkép- és tereptani alapismeretek,
e) az általános katonai ismeretek: harcászati alapfogalmak, 

a  béketámogató műveletek, túlélési ismeretek, ABV védelmi 
alapismeretek, haditechnikai ismeretek,

f ) alaki ismeretek,
g) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
h) hadijogi alapismeretek,
i) a szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben és
j) egészségügyi ismeretek.

A szóbeli vizsgafelelet időtartama: 15 perc (felkészülési idő: 30 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A B

6.1.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Egyéni felszerelés 

6.3. Térképészeti szakanyagok

6.4. Számítógép konfigurációk

6.5. Számítógépes szoftverek (Windows, Office)

6.6. Mágneslemezek, CD-k, adathordozók

6.7. Nyomtatók

6.8. Lőszereket oktató tablósor

6.9. Fegyver típusonkénti oktató tablók

6.10. Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok

6.11. Gyakorló fegyverek 



19470 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 138. szám 

6.12. Metszett fegyverek 

6.13. Gyakorló lőszerek és metszetek

6.14. Oktató fali tabló sorozatok

6.15. Működést szemléltető fali tablók

6.16. Lőelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok

6.17. Célzást gyakorló és ellenőrző készülékek

6.18. Haditechnikai eszközök*

6.19. Harcjárműtechnikai eszközök*

6.20. Fegyverzettechnikai eszközök*

6.21. Híradóeszközök*

6.22. Harcanyagok*

6.23. Oktatástechnikai segédeszközök

6.24. Oktatófilmek, prezentációk

6.25. Ágazati/szakmairányú képzés szakanyagai

* A Magyar Honvédség által biztosított külső gyakorlóhelyen

 7. EGYEBEK
7.1. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai tartalmáért felelős és a  szakmai 

vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetek:

A B C D

7.1.1. Azonosító szám
A szakképesítés  

megnevezése

A szakképesítés ágazat szerint illetékes  

szakmai szerv, szervezet

7.1.2. 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő
a miniszter által közjogi szervezetszabályozó 
eszközben kijelölt szerv 

7.2.  A Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő érettségi végzettséggel szerezhető meg.

II. HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 863 03
1.2.  Szakképesítés megnevezése: Honvédelmi igazgatási ügyintéző
1.3.  Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: – óra

 2. A SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JELLEMZŐ ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség, végzettség: Érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:
A képzésre nem vehető fel, aki az alábbiak közül valamelyikben szenved:

a) végtaghiány,
b) szemmel látható fejlődési, mozgásszervi rendellenességek,
c) bénulások,
d) inzulinnal kezelt cukorbetegség,
e) beszélgetés során felismerhető értelmi zavarok,
f ) alacsony intelligenciaszint,
g) kezelt pszichiátriai betegségek,
h) epilepszia,
i) súlyos kancsalság,
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j) súlyos halláscsökkenés,
k) asztma,
l) ismétlődő epe-, vesekövesség,
m) súlyos bőrbetegségek,
n) súlyos gerincferdülés és
o) az egyik vese hiánya.

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
2.8. Szintvizsga: –
2.9.  Az  iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: két évfolyamos képzés esetén 

az első, 1/13. szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
 3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

A B C D

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése
A szakképesítéssel betölthető 

munkakörök

3.1.2. 0310
Fegyveres szervek középfokú 
képesítést nem igénylő 
foglalkozásai

Honvéd

3.1.3. 3910 Egyéb ügyintéző Ügyintéző

3.1.4. 3649
Egyéb igazgatási és jogi 
asszisztens

Titkár

3.1.5. 3221 Irodai szakmai irányító

Iktatásirányító
Információs Iroda vezető
Irodakoordinátor
Irodai ügyvitel-irányító
Irodavezető

3.1.6. 4112 Általános irodai adminisztrátor
Adminisztrációs ügyintéző
Alapítványi ügyintéző
Dokumentációs ügyintéző

3.1.7. 4114 Adatrögzítő, kódoló
Adatrögzítő
Számítógépes adatrögzítő

3.1.8. 4136 Iratkezelő, irattáros Dokumentációs előadó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
3.2.1.  A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:

a) katonai alaptevékenységet végez,
b) tisztesi alapfeladatokat hajt végre, és
c) katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez.

3.2.2.  Legfontosabb munkatevékenységek:
a) katonai alapfeladatok körében a  szolgálati, az  alaki és öltözködési szabályzatban 

meghatározottak alkalmazása és
b) szolgálati szabályzatban meghatározottak alkalmazása.

3.2.3.  Polgári munkakörben
3.2.3.1.  Irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az  irodában folyó – elsősorban 

adminisztrációs – munkát, kommunikációs kapcsolatokat.
 Feladatai:

a) az irodában folyó ügyviteli folyamatok szervezése, irányítása, ellenőrzése;
b) az irodai körülmények között zajló adminisztrációs feladatokat általános irodai 

és adminisztratív készségeket igénylő egyéb tevékenységeket ellátó dolgozók 
munkájának megtervezése, koordinálása, a feladatok kiosztása;
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c) az irodai adminisztrációs feladatok végzésének felügyelete, ellenőrzése, 
közvetlen irányítása;

d) a szervezeti, ügyviteli, adat- és dokumentumkezelési szabályok, egyéb 
utasítások betartása és betartatása és

e) az irodában folyó kommunikációs kapcsolatok irányítása, szervezése, 
ellenőrzése.

3.2.3.2.  Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat 
lát el; a  szervezeten belül a  hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési 
folyamataiban vesz részt.

 Feladatai:
a) adatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, 

nyilvántartása és iktatása;
b) meghatározott szakterületen ügyintézési feladatok ellátása;
c) az ellátott szakmai terület által meghatározott kapcsolattartási feladatok 

végzése;
d) általános és adott szakterülethez kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése;
e) számítógépes adatbeviteli feladatok végzése, írásbeli dokumentumok 

szerkesztése;
f ) írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, 

továbbítása;
g) beszédrögzítés gyorsírással vagy egyéb technikai megoldásokkal;
h) iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása;
i) határidők nyomonkövetése, betartása;
j) korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, információforrások kezelése;
k) ügyfélmegkeresések továbbítása és
l) beszámolás a vezetőnek.

3.2.3.3.  Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és 
továbbítás céljából.

 Feladatai:
a) forrásanyagokból szám formátumú és egyéb adatok bevitele számítógépes 

formátumok kezelésére képes tároló- és feldolgozóeszközökre;
b) szükség esetén az adatok javítása;
c) kódoló berendezések segítségével tranzakciós dokumentumok kódolása és 

tranzakciók végzése és
d) információk kódolása és információk kódok szerinti osztályozása 

adatfeldolgozási célból.
3.2.3.4.  Levelezések, kartonok, számlák, nyugták és egyéb nyilvántartások irattári rendnek 

megfelelő irattárazását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.
 Feladatai:

a) az dokumentumok válogatása vagy osztályozása utasítás szerint és
b) az irattárban tárolt és az irattárból kiadott anyagok nyilvántartása.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C D

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése szakképesítés köre

3.3.3. 31 863 01 Alapfokú katonai vezető-helyettes Részszakképesítés

3.3.4. 52 863 01 Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő Szakképesítés

3.3.5. 54 863 02
Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány 
megjelölésével)

Szakképesítés

3.3.6. 55 863 01 Honvéd zászlós Szakképesítés
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 4.  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B

4.1.
Az 54 863 01 azonosító számú Honvédelmi igazgatási ügyintéző megnevezésű az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 12120-17 Honvédelem és jog

4.4. 12121-17 Biztonság és védelempolitika

4.5. 12122-17 Ágazattechnika

4.6. 12123-17 Szervezeti viselkedés és vezetés

4.7. 12124-17 Katonai Szakmai idegen nyelv

4.8. 12125-17 Ágazati informatika

4.9. 12126-17 Katonai közelharc és kézitusa

4.10. 12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel

 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 Az iskolai rendszerű szakképzésben: az  iskolai rendszerű szakképzésben az  évfolyam teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a  szakképzési kerettantervben meghatározottak 
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

 Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben: –
5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltételei

A B C D

5.2.1.
Az 54 863 03 azonosító számú Honvédelmi igazgatási ügyintéző megnevezésű az állam által elismert szakképesítés szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

5.2.2. azonosító száma megnevezése
a komplex vizsga 

vizsgatevékenysége

5.2.3. 12120-17 Honvédelem és jog írásbeli, szóbeli

5.2.4. 12121-17 Biztonság és védelempolitika szóbeli

5.2.5. 12122-17 Ágazattechnika gyakorlati

5.2.6. 12123-17 Szervezeti viselkedés és vezetés gyakorlati

5.2.7. 12124-17 Katonai Szakmai idegen nyelv gyakorlati

5.2.8. 12125-17 Ágazati informatika gyakorlati

5.2.9. 12126-17 Katonai közelharc és kézitusa gyakorlati

5.2.10. 12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.  Az  54 863 03 azonosító számú Honvédelmi igazgatási ügyintéző megnevezésű szakképesítés 

komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1.1.  Gyakorlati vizsgatevékenység:

A)  A  vizsgafeladat megnevezése: 12122-17 Ágazattechnika szakmai 
követelménymodul
A vizsgázó a vizsgán bemutatja
a) a katonai egyéni egészségügyi ellátás feladatait,
b) a sebesültek ellátásnak speciális eszközeit,
c) a defibrillátor használatát és
d) az ágazati eszköztechnika kezelését.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
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B)  12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel szakmai követelménymodul:
A vizsgázó a vizsgán bemutatja
a) a dokumentumok készítését,
b) a speciális informatikai és irodai eszközök, gépi berendezések, 

rendszerek használatát és
c) a postázással kapcsolatos gépi berendezések használatát.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.1.2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység:
 A 4. Szakmai követelmények fejezet a  12120-17 Honvédelem és jog szakmai 

követelménymodul témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott 
feladatlap kitöltése.

 Írásbeli témakörök:
a) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
b) hadijogi alapismeretek,
c) a magyar közigazgatás rendszere és
d) Magyarország védelemigazgatási rendszere.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.1.3.  Szóbeli vizsgatevékenység:
 Válaszadás a  4. Szakmai követelmények fejezet 12120-17 Honvédelem és jog, 12121-17 

Biztonság és védelempolitika, 12128-17 Szervezeti és katonai ügyvitel szakmai 
követelménymodulok témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott 
tételsorokból kihúzott szóbeli vizsgakérdéseire.

 Témakörök:
A) Honvédelem és jog

a) a Magyar Honvédség felépítése és a katonai szervezetek jellemzői,
b) a modern háborúk jellemzői,
c) a honvédelem rendszere és a honvédelmi kötelezettségek,
d) hadijogi alapismeretek és
e) a szerződéses katonák élete a Magyar Honvédségben.

B) Biztonság és védelempolitika
a) Magyarország biztonságpolitikai környezete,
b) a NATO létrejötte, szervezete, feladatai,
c) az Európai Unió létrejötte, szervezete, feladatai,
d) az ENSZ megalakulása, szervezete, feladatai,
e) katonai stratégiák,
f ) fegyverzettörténet és
g) regionális társadalmi különbségek.

C) Szervezeti és katonai ügyvitel
a) ügyiratok csoportosítása,
b) ügyvitelszervezés,
c) ügyiratkezelés és folyamata,
d) nyilvántartásba vétel,
e) ügyintézés folyamata,
f ) bélyegző használata,
g) irattározás,
h) információszabályozás,
i) bizonylatok és
j) minősített adatok kezelése.
A szóbeli vizsgafelelet időtartama: 15 perc (felkészülési idő: 30 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%
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 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A B

6.1.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó 

eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Egyéni felszerelés 

6.3. Térképészeti szakanyagok

6.4. Számítógép konfigurációk

6.5. Számítógépes szoftverek (Windows, Office)

6.6. Mágneslemezek, CD-k, adathordozók

6.7. Nyomtatók

6.8. Lőszereket oktató tablósor

6.9. Fegyver típusonkénti oktató tablók

6.10. Általános és szakharcászati oktató fali tabló sorozatok

6.11. Gyakorló fegyverek 

6.12. Metszett fegyverek 

6.13. Gyakorló lőszerek és metszetek

6.14. Oktató fali tabló sorozatok

6.15. Működést szemléltető fali tablók

6.16. Lőelméletet és tüzelési szabályokat oktató fali tabló sorozatok

6.17. Célzást gyakorló és ellenőrző készülékek

6.18. Haditechnikai eszközök*

6.19. Harcjárműtechnikai eszközök*

6.20. Fegyverzettechnikai eszközök*

6.21. Híradóeszközök*

6.22. Harcanyagok*

6.23. Oktatástechnikai segédeszközök

6.24. Oktatófilmek, prezentációk

6.25. Ágazat/szakmairányú képzés szakanyagai

* A Magyar Honvédség által biztosított külső gyakorlóhelyen

 7. EGYEBEK
7.1. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint 

a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetei:

A B C D

7.1.1. Azonosító szám
A szakképesítés/részszakképesítés 

megnevezése

A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes 

szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet

7.1.2. 54 863 03 Honvédelmi igazgatási ügyintéző
a miniszter által közjogi szervezetszabályozó 
eszközben kijelölt szerv

”
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A nemzetgazdasági miniszter 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelete
a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f ), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1., 14., 15. és 16.  pontjában 
megállapított feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 16. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3., 9. és 10.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
miniszterével, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI.  6.) Korm. rendelet 109.  § 11., 13. és 15a.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R. 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R. 3. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (5) és (6) bekezdése, valamint az 5. és 6. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1–6. melléklet a 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelethez*

* Az NGM rendelet 1–6. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_17_138_24NGMr_1_mell.pdf, MK_17_138_24NGMr_2_mell.pdf, 
MK_17_138_24NGMr_3A_mell.pdf, MK_17_138_24NGMr_3B_mell.pdf, MK_17_138_24NGMr_4_mell.pdf, MK_17_138_24NGMr_5_mell.pdf, 
MK_17_138_24NGMr_6_mell.pdf fájlnév alatt található. Az NGM rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 19477-től 26872-ig oldalait képezik.
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A nemzetgazdasági miniszter 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. § (1) A  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter



26874 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 138. szám 

 
 

1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 135. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1. Sorszám 
Szakképesítés 

azonosító száma 

Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

Szakmacsoport 
megnevezése) 

 
„ 

135. 134. 35 522 18 
Középfeszültségű FAM szerelő távolból 
végzett technológiával 

 Elektrotechnika-
elektronika 

” 
 
 
2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 322. és 323. sorral egészül ki: 
 

(1. Sorszám 
Szakképesítés 

azonosító száma 

Szakképesítés/részszak- 
képesítés/szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

Szakmacsoport 
megnevezése) 

 
„ 

322. 321. 35 522 19 
Középfeszültségű FAM szerelő 
kombinált technológiával 

Elektrotechnika-elektronika 

323. 322. 35 522 20 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő Elektrotechnika-elektronika 

” 
 
  

1. melléklet a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelethez
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1. Az R. 2. melléklet „A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 
A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 
3.3.4. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés 
3.3.5. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő 

(bank, befektetés, biztosítás) 
szakképesítés 

3.3.6. 54 344 04 Államháztartási ügyintéző szakképesítés 
3.3.7. 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés 
3.3.8. 55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés-ráépülés 
3.3.9. 55 344 05 IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.10. 55 344 06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes 
könyvelő 

szakképesítés-ráépülés 

” 
 
2. Az R. 2. melléklet „A 10. sorszámú Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó 
szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma 
megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 51 523 01 PLC programozó részszakképesítés 
3.3.4. 55 523 07 Járműipari karbantartó technikus szakképesítés-ráépülés 
3.3.5. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész azonos ágazat 
3.3.6. 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő azonos ágazat 
3.3.7. 34 522 03 Elektronikai műszerész azonos ágazat 
3.3.8. 54 523 02 Elektronikai technikus azonos ágazat 
3.3.9. 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus azonos ágazat 

3.3.10. 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész azonos ágazat 
3.3.11. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó azonos ágazat 

2. melléklet a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelethez
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3.3.12. 34 522 04 Villanyszerelő azonos ágazat 
3.3.13. 55 523 06 Háztartási gépszerviz 

szaktechnikus 
szakképesítés-ráépülés 

” 
 
3. Az R. 2. melléklet „A 13. sorszámú Bányaművelő technikus megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A 13. sorszámú Bányaművelő technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 01 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő technikus 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 
 
2.8. Szintvizsga: – 

 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 
követően 140 óra; 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
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3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

 

 A B C 
3.1.1. FEOR 

száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 

3111 Bányászati technikus 

Külszíni bányaművelő technikus (aknász) 
3.1.3. Mélyművelésű bányaművelő technikus (aknász) 
3.1.4. Szakvezető 
3.1.5. Bánya-gépkarbantartó irányító 
3.1.6. Bányamester, gépmester 

 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Általános szakmai tudással rendelkező technikus, aki ismeri a külfejtéses és a 
mélyművelésű bányák munkafeladatait és az ott használatos gépek, berendezések 
üzemeltetését, karbantartását. Ezen munkafeladatok esetén a szén, érc, ásvány, bauxit, kő, 
homok stb. kitermeléséhez szükséges munkakörök betöltéséhez szükséges ismeretekkel, 
gyakorlattal rendelkezik és középfokon ismeri a vezetői munkafeladatokat. 
 

Szilárd ásványok kitermelésével foglalkozik. Munkaköri leírása, utasítások, valamint konkrét 
munkamegbízás alapján feltárást, letakarítást, előkészítést, termelést, vagy felhagyást 
végez, jövesztés, biztosítás, rakodás, szállítás részfolyamatokkal. A folyamatok során 
betartja és betartatja az előzőekben felsorolt, utasításokban meghatározott szakmai 
ismereteket. Betartatja a gépek kezelésével, üzemeltetésével, indításával, és 
karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Ismeri a munkahelyének jellemző veszély 
forrásait, ezeknek megfelelően hoz döntéseket, ad és végrehajt utasításokat. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- betartani és betartatni a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi 

előírásokat; 
- gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről, képes elsősegélyt nyújtani; 
- használni a technológiai dokumentációkban alkalmazott szabványos jelképes 

jelöléseket; 
- kialakítani a munkahelyet, munkakörnyezetet; 
- meghatározni és biztosítani a szükséges munkaerőt, munkaeszközt; 
- tervezni a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját; 
- munkaterületén szakellenőrzést végezni, irányítani a munkafeladatokat; 
- ellenőrző méréseket végezni, mérőműszereket alkalmazni; 
- bányászati gépek, berendezések alkalmazását, működési környezetét ellenőrizni, 

meggyőződni annak biztonságos voltáról; 
- kis- és középjavítási műveleteket végezni; 
- napi karbantartási műveleteket végezni; 
- betartani és betartatni a szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat; 
- Gondoskodni a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről; 
- Intézkedni a váratlan események bekövetkeztekor; 
- Részt venni bányamentési feladatok ellátásában és irányításában; 
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- Fejtési munkát végeztetni, jövesztő gépet kezeltetni, biztosítószerkezetet, berendezést 
kezeltetni; 

- rekultivációs feladatokat végeztetni, terepmunkát ellenőrizni. 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 
 

 A B C 
 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
 3.3.2. azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás 
módja 

 3.3.3. 34 544 02 Bányaművelő  azonos ágazat 
 3.3.4. 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus azonos ágazat 
3.3.5. 54 544 03 Gázipari technikus azonos ágazat 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosítója megnevezése 
4.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.  
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  
4.6. 10196-12 Bányászati alapismeretek 
4.7. 10194-12 Bányagépek működtetése 
4.8. 10199-12 Termelési feladatok 
4.9. 10195-12 Bányaipari technikus feladata 

4.10. 10198-12 Logisztika, karbantartás 
4.11. 11420-13 Külszíni bányászat 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:  
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 
teljesítésével. 
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsga-

tevékenysége 
5.2.3 10196-12 Bányászati alapismeretek gyakorlati 
5.2.4. 10194-12 Bányagépek működtetése  gyakorlati, szóbeli 
5.2.5. 10199-12 Termelési feladatok  gyakorlati, szóbeli 
5.2.6. 10195-12 Bányaipari technikus feladata írásbeli 
5.2.7. 10198-12 Logisztika, karbantartás írásbeli, szóbeli 
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  írásbeli 
5.2.11. 11420-13 Külszíni bányászat szóbeli 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység:  
 

A vizsgafeladat megnevezése: Bányaművelő technikus gyakorlati feladatok. 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Bányászati művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó és 
kiszolgáló gépeinek üzemeltetése. 
 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 

A jellemző írásbeli vizsga tételeit központi vizsgafeladat sorozatból, a követelmény 
modulok tartalmával összhangban választják ki országosan egységesen. 
A vizsgafeladat megnevezése: Bányaművelő technikus szakmai feladatok. 
 

A vizsga feladat ismertetése: Bányászati termelési, karbantartási, logisztikai feladatok 
tervezése, ellenőrzés. 
 

A vizsgafeladat időtartalma: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
 

A szóbeli vizsgatevékenység kérdései szintén központilag összeállított, melyek 
tartalmazzák a szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök minden lényeges 
fejezetét és a követelmény modulokkal összhangban vannak. 
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A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati munkafolyamatok, technológiák, irányítási, 
ellenőrzési feladatai. 
 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10199-12 
Termelési feladatok és a 10195-12 Bányaipari technikus feladata modul témaköreit 
tartalmazza. 
 

A vizsga időtartama: 45 perc, 30 perc felkészülés és 15 perc szóbeli kifejtése a témának. 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek tételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira a vizsgán 
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok az állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó 
eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Bányászati kéziszerszámok 
6.3. Pneumatikus bányászati kéziszerszámok 
6.4. Villamos bányászati kéziszerszámok 
6.5. Bányalevegő és gázösszetételt mérő eszközök 
6.6. Teheremelő berendezések 
6.7. Jövesztő berendezések 
6.8. Szállító berendezések 
6.9. Leszóró berendezések 

6.10. Biztosító szerkezetek 
6.11. Törő és osztályozó berendezések 
6.12. Földmunkagépek 
6.13. Hidraulikus berendezések 
6.14. Sűrített levegős berendezések 
6.15. Folyadék szállító berendezések 
6.16. Egyéni és kollektív védőeszközök 
6.17. Villamos energiaellátás berendezései 
6.18. Geodéziai eszközök 
6.19. Különböző mérőeszközök 
6.20. Informatikai berendezések 
6.21. Porlekötő berendezések 
6.22. Fúróberendezések 
6.23. Hírközlési eszközök 

” 
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4. Az R. 2. melléklet „A 14. sorszámú Bányaművelő megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A 14. sorszámú Bányaművelő megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 544 02 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. mellékletében a 
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 
szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:   
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 
140 óra;  
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
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3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

 
 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakörök 
3.1.2. 

8311 Szilárdásvány-kitermelő gép 
kezelője (szén, kő) 

Vájár (segédvájár) 
3.1.3. Érc és ásvány előkészítő 
3.1.4. Törő és osztályozó kezelő 
3.1.5. Jövesztőgép-kezelő 
3.1.6. Szállítógép kezelő 
3.1.7. Gépkezelő 
3.1.8. Rakodógép kezelő 
3.1.9. Leszórógép kezelő 

3.1.10. Szivattyúkezelő 
3.1.11. Bányászati üzemeltető 
 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Bányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, 
szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó 
gépellenőrzési, kezelési, karbantartási és technológiai, valamint váratlanul felmerülő 
munkaszervezési feladatok végrehajtása. 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- betartani és munkatársaival betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a 

jövesztési, biztosítási, rakodási, szállítási, fenntartási, szerelési és javítási 
technológiákra vonatkozó egyéb előírásokat; 

- elsősegélyt nyújtani; 
- működtetni az alapvető gépeket (pl. motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, 

kompresszorok, hőcserélők); 
- ellenőrizni a gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési 

környezetét, meggyőződni annak biztonságos voltáról; 
- napi karbantartási műveleteket végezni; 
- szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni; 
- biztosító anyagokat beépíteni, rögzíteni; 
- a meddőt és az ásványi nyersanyagot szétválasztani; 
- szellőztetési probléma észlelése esetén azt azonnal jelenteni a felügyeletének. 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 54 544 01 Bányaművelő technikus azonos ágazat 
3.3.4. 54 544 02 Fluidumkitermelő technikus azonos ágazat 
3.3.5. 54 544 03 Gázipari technikus azonos ágazat 
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4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10194-12 Bányagépek működtetése 
4.4. 10196-12 Bányászati alapismeretek 
4.5. 10199-12 Termelési feladatok 
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.  
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság  

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 
teljesítésével. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10194-12 Bányagépek működtetése gyakorlati, szóbeli 
5.2.4. 10196-12 Bányászati alapismeretek írásbeli 
5.2.5. 10199-12 Termelési feladatok gyakorlati, szóbeli 
5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.7. 11500 12 Munkahelyi egészség és biztonság          írásbeli 
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 

  
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati feladatok 
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A vizsgafeladat ismertetése: Bányászat művelési, termelési feladatainak elvégzése, 
jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:  
 
A vizsgafeladat megnevezése: Bányászati, munkafolyamatok, technológiák, a modulok 
anyagával egyeztetve. 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 
vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai 
követelménymodulok témaköreit tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

6.2. Bányászati kéziszerszámok 
6.3. Pneumatikus bányászati kéziszerszámok 
6.4. Villamos bányászati kéziszerszámok 
6.5. Bányalevegő és gázösszetételt mérő eszközök 
6.6. Teheremelő berendezések 
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6.7. Jövesztő berendezések 
6.8. Szállító berendezések 
6.9. Leszóró berendezések 

6.10. Biztosító szerkezetek 
6.11. Törő és osztályozó berendezések 
6.12. Földmunkagépek 
6.14. Hidraulikus berendezések 
6.15. Sűrített levegős berendezések 
6.16. Folyadék szállító berendezések 
6.17. Egyéni és kollektív védőeszközök 

” 
 
5. Az R. 2. melléklet „A 21. sorszámú Boltvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„7. EGYEBEK 
A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is: 
- 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés, 
- 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés, 
- A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő 

szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, 
államilag elismert eladó vagy kereskedő végzettség.” 

 

6. Az R. 2. melléklet „A 23. sorszámú Bőrfeldolgozó-ipari technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 
szerinti 

4.2. azonosító 
száma 

megnevezése 

4.3. 11841-16 Bőrfeldolgozóiparban alkalmazott anyagfajták 
4.4. 11842-16 Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó 

iparban 
4.5. 11843-16 Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása, előkészítése 
4.6. 11844-16 Bőrfeldolgozó-ipari gyártástechnológia, gyártásszervezés és 

minőségellenőrzés 
4.7. 11845-16 Bőrfeldolgozóipar munkavédelmi előírásai és fenntartható 

gazdasági-, társadalmi fejlődés és környezetvédelem a 
bőrfeldolgozó iparban 

4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

” 
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7. Az R. 2. melléklet „A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 
A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 
3.3.4. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés 
3.3.5. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő 

(bank, befektetés, biztosítás) 
szakképesítés 

3.3.6. 54 344 04 Államháztartási ügyintéző szakképesítés 
3.3.7. 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés 
3.3.8. 55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés-ráépülés 
3.3.9. 55 344 05 IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.10. 55 344 06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes 
könyvelő 

szakképesítés-ráépülés 

” 
 

8. Az R. 2. melléklet „A 36. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó szakképesítések” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 
száma megnevezése a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés 
3.3.4. 31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés 
3.3.5. 35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés 
3.3.6. 35 341 02 Gyógynövény eladó szakképesítés-ráépülés 
3.3.7. 54 341 02 Kereskedelmi képviselő azonos ágazat 
3.3.8. 54 341 01 Kereskedő azonos ágazat 
3.3.9. 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő azonos ágazat 

” 
 

9. Az R. 2. melléklet „A 36. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró 
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vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11691-16 Eladástan gyakorlati 
5.2.4. 11992-16 Kereskedelmi ismeretek gyakorlati 
5.2.5. 10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 
szóbeli vagy gyakorlati 

5.2.6. 10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk 
forgalmazása 

szóbeli vagy gyakorlati 

5.2.7. 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása szóbeli vagy gyakorlati 
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 

 
10. Az R. 2. melléklet „A 41. sorszámú Elektronikai technikus megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó 
szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma 
megnevezése a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész azonos ágazat 
3.3.4. 34 522 02 Elektromos gép- és 

készülékszerelő 
azonos ágazat 

3.3.5. 34 522 03 Elektronikai műszerész azonos ágazat 
3.3.6. 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus azonos ágazat 
3.3.7. 55 523 06 Háztartási gépszerviz 

szaktechnikus 
szakképesítés-
ráépülés 

3.3.8. 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész azonos ágazat 
3.3.9. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó azonos ágazat 

3.3.10. 55 523 04 Orvosi elektronikai technikus szakképesítés-
ráépülés 

3.3.11. 34 522 04 Villanyszerelő azonos ágazat 
” 
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11. Az R. 2. melléklet „Az 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7. EGYEBEK 
 

7.1. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: 
A 5.3.3. szóbeli vizsgatevékenység alól mentesülhet az a vizsgázó, aki a I. írásbeli vizsgarész 
Megoldásban meghatározott minimális pontszámát teljesíti, és a „fakultatív feladatok”-at 
hibátlanul megoldja.  
 
7.2. A „2. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok” fejezetben a szakmai 
előképzettségként feltüntetett 
villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők 
fogadhatók el: 
 
7.2.1. Villanyszerelő: 
a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, 
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban 
nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a 
szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) 
MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban 
oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 
 625 számú Villanyszerelő, 
 503 számú Villanyszerelő, 
 505 számú Villanyszerelő leágazásai 
 505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
 505-2 Épületvillamossági szerelő, 
 505-3 Vasút villamossági szerelő, 
 505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
 506 számú Általános Villanyszerelő, 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 
OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
 07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
 33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
 33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő 
 
7.2.2. Technikus: 
a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá  
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. 
(IX. 12.) MM rendelet alapján, 
 (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, 
 (36.) Épületvillamossági technikus, 
 (42.) Villamos gép és berendezési technikus, 
 (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
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valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 
OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 
 52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 
 52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus, 
 07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus, 
 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
 szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
 villamos energiaipari munkák végzésére képesít, 
 az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet alapján  

54 523 04 Mechatronikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és 
üzemeltető együttes megléte esetén, 
54 523 01 Automatikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és 
üzemeltető együttes megléte esetén, 
35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó, 
55 523 07  Járműipari karbantartó technikus. 
 

7.2.3. Mérnök: 
villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon; 
 az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: 
 villamos művek, 
 villamos gépek, 
 villamos energetika, 
 épületvillamosítás, 
 létesítmények villamosítása és automatizálása, 
 amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és 
a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a 
leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani. 
Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány 
következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül 
legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton 
vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből: 
 Elosztó berendezések és védelmek 
 Védelmek és automatikák 
 Túláramvédelem 
 Kapcsolástechnika 
 Nagyfeszültségű technika és berendezések 
 Szigeteléstechnika 
 Villamos művek 
 Villamosenergia-átvitel 
 Villamos energetika 
 Villamosenergia-ellátás 
 Villamos gépek és alkalmazások 
 Villamos energia kisfeszültségű készülékei 
 Villamos kapcsolókészülékek 
 Villamos készülékek 
 Energetikai villamos készülékek és berendezése 
 Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása 
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 Épületenergetika 
 Villamos energia-átalakítók 
 Villamos berendezések üzemvitele 
 Megújuló energiaforrások” 

 
12. Az R. 2. melléklet „Az 55. sorszámú Erősáramú elektrotechnikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 523 06 Háztartási gépszerviz 
szaktechnikus 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.4. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész azonos ágazat 
3.3.5. 34 522 02 Elektromos gép- és 

készülékszerelő 
azonos ágazat 

3.3.6. 34 522 03 Elektronikai műszerész azonos ágazat 
3.3.7. 54 523 02 Elektronikai technikus azonos ágazat 
3.3.8. 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész azonos ágazat 
3.3.9. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó azonos ágazat 

3.3.10. 34 522 04 Villanyszerelő azonos ágazat 
3.3.11. 54 523 01  Automatikai technikus azonos ágazat 

” 
 

13. Az R. 2. melléklet „Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 
száma 

megnevezése  

4.3. 10163-16 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 
4.4. 10162-16 Gépészeti alapozó feladatok 
4.5. 10219-16 Finommechanikai kötések 
4.6. 10221-16 Lőfegyverek javításának alapjai 
4.7. 10220-16 Lőfegyverek javítása 
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 
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4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

” 
 
14. Az R. 2. melléklet „Az 59. sorszámú Fegyverműszerész megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont  
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  
5.2.2. azonosít

ó száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10163-16 Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

szóbeli 

5.2.4. 10162-16 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati 
5.2.5. 10219-16 Finommechanikai kötések szóbeli 
5.2.6. 10221-16 Lőfegyverek javításának alapjai szóbeli 
5.2.7. 10220-16 Lőfegyverek javítása gyakorlati 
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
15. Az R. 2. melléklet „A 66. sorszámú Finommechanikai műszerész megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont „2.9. Az 
iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 
140 óra; 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.” 

 
16. Az R. 2. melléklet „A 66. sorszámú Finommechanikai műszerész megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma 
 megnevezése a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 34 521 01 Autógyártó azonos ágazat 
3.3.4. 34 521 11 Építő- szállító- és munkagép- szerelő azonos ágazat 
3.3.5. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos azonos ágazat 
3.3.6. 54 863 01 Fegyverműszerész azonos ágazat 
3.3.7. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus azonos ágazat 
3.3.8. 34 521 03 Gépi forgácsoló azonos ágazat 
3.3.9. 34 521 05 Gyártósori gépbeállító azonos ágazat 

3.3.10. 34 521 06 Hegesztő azonos ágazat 
3.3.11. 34 521 04 Ipari gépész azonos ágazat 
3.3.12. 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó azonos ágazat 
3.3.13. 54 523 04 Mechatronikai technikus azonos ágazat 
3.3.14. 34 521 10 Szerszámkészítő azonos ágazat 

” 
 
17. Az R. 2. melléklet „66. sorszámú Finommechanikai műszerész megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  
4.3. 10163-16 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 
4.4. 10162-16 Gépészeti alapozó feladatok 
4.5. 10222-16 Finommechanikai hajtások  
4.6. 10223-16 Műszerész feladatok 
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

” 
 
18. Az R. 2. melléklet „A 66. sorszámú Finommechanikai műszerész megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10163-16 Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem szóbeli 

5.2.4. 10162-16 Gépészeti alapozó feladatok gyakorlati 
5.2.5. 10222-16 Finommechanikai hajtások  gyakorlati 
5.2.6. 10223-16 Műszerész feladatok szóbeli 
5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
19. Az R. 2. melléklet „A 67. sorszámú Fluidumkitermelő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az 

állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10196-16 Bányászati alapismeretek  
4.4. 10201-16 Fluidumkitermelő feladatok 

” 
 
20. Az R. 2. melléklet „A 67. sorszámú Fluidumkitermelő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10196-16 Bányászati alapismeretek  írásbeli 

5.2.4. 10201-16 
Fluidumkitermelő 
feladatok 

írásbeli, gyakorlati 
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
21. Az R. 2. melléklet „A 67. sorszámú Fluidumkitermelő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„7. EGYEBEK 
 

7.1. A 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott SZVK alapján az 54 544 02 0100 31 03 
Mélyfúró részszakképesítéssel rendelkezők, a 10196-16 Bányászati alapismeretek modul 
elvégzése, illetve a hozzá tartozó modulzáró vizsga teljesítése alól mentesíthetők. 

7.2. A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott SZVK alapján az 54 544 02 0100 31 02 
Mélyfúró részszakképesítéssel rendelkezők, a 10196-16 Bányászati alapismeretek modul 
elvégzése, illetve a hozzá tartozó modulzáró vizsga teljesítése alól mentesíthetők. 

7.3. A 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján az 31 544 02 Mélyfúró 
részszakképesítéssel rendelkezők, a 10196-16 Bányászati alapismeretek modul elvégzése, 
illetve a hozzá tartozó modulzáró vizsga teljesítése alól mentesíthetők.” 

22. Az R. 2. melléklet „A 72. sorszámú Formacikk-gyártó megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A 72. sorszámú Formacikk-gyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 03 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Formacikk-gyártó 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 
 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a 
Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
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2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 
 
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 
szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 
140 óra; 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 
3.1.2. 

8136 Gumitermékgyártó gép 
kezelője 

Gumihengerlő 
3.1.3. Gumiipari gépikeverő kezelője 
3.1.4. Hengerkezelő, gumi hengerszék-

kezelő (gumitermékgyártás) 
3.1.5. Gumiipari fröccsöntő 
3.1.6. Gumigyártó- és feldolgozó 
3.1.7. Műszaki gumitermék előállító 
3.1.8. Könnyűgumi-cikk-gyártó 
3.1.9. Préskezelő, gumi 

3.1.10. Gumisorjázó-javító 
3.1.11. Gumisütő 

 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A formacikk-gyártó a gumiipari keverőgépeken speciális anyagok alkalmazásával 
összeállított receptúra alapján a gumikeverékeket készít, a gumikeverékekből nyers 
félkész-termékeket állít elő, majd a félkész-termékekből könnyűműszaki cikkeket, 
formaárukat készít sajtolással, fröccssajtolással, vagy fröccsöntéssel. A formacikk-gyártó 
elvégzi az alapanyagok vizsgálatát, a folyamatközi minőségellenőrzést, valamint a 
késztermékek vizsgálatát. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 
- keveréket készíteni; 
- félkész-terméket készíteni extruderen, kalanderen; 
- vázerősítő-gumirendszerű félkész-terméket gyártani; 
- félkész-terméket vizsgálni; 
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- konstrukció szerint: gumi-gumi, és textil-gumi, fém-, és műanyag-gumi félkész-
terméket összeállítani; 

- formacikket előállítani sajtolási, fröccssajtolási, vagy fröccsöntési eljárással; 
- készterméket speciális utókezelési eljárásokat végezni; 
- igényeknek való megfelelőségeket igazoló vizsgálatokat végezni roncsolásmentes 

és roncsolásos termék vizsgálatokkal. 
 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 31 543 02 Gumikeverék-készítő részszakképesítés 
3.3.4. 31 543 03 Extruder gép kezelő részszakképesítés 
3.3.5. 31 543 06 Kalander gép kezelő részszakképesítés 
3.3.6. 34 543 01 Abroncsgyártó azonos ágazat 
3.3.7. 54 543 02 Gumiipari technikus azonos ágazat 
3.3.8. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító azonos ágazat 
3.3.9. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó azonos ágazat 

3.3.10. 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus azonos ágazat 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10076-16 Általános gumiipari feladatok 
4.4. 11804-16 Extruder gép kezelés 
4.5. 11805-16 Kalander gép kezelés 
4.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése 
4.7. 10080-12 Kaucsukalapú formaáruk készítése 
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 
teljesítésével. 
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10076-16 Általános gumiipari feladatok gyakorlati 
5.2.4. 11804-16 Extruder gép kezelés gyakorlati 
5.2.5. 11805-16 Kalander gép kezelés gyakorlati 
5.2.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése gyakorlati 
5.2.7. 10080-12 Kaucsukalapú formaáruk készítése gyakorlati 
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Alapanyag és keverékvizsgálatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyagok és segédanyagok fizikai tulajdonságainak 
mérése (sűrűség, viszkozitás, szemcseeloszlás). 
Gumikeverékek reológiai vizsgálata, vulkanizált gumiminták fizikai vizsgálata (reológiai és 
vulkanizálási görbék felvétele, mintaelőkészítés további vizsgálatra, vastagság-, 
keménységmérés, szakítás-, tapadás-, nyúlás-, fáradás-, öregedés-, kopásvizsgálatok), 
mérési eredmények dokumentálása. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Extruder gép kezelése 

A vizsgafeladat ismertetése: Extruder gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, 
extrudált termék hűtése, elvezetése, a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és 
minőségellenőrzési feladatok ellátása. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8% 
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Kalander gép kezelése 

A vizsgafeladat ismertetése: Kalander gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, 
vázerősítő egyenletes eloszlásának vizsgálata, a termék hűtése, elvezetése, a műveletekhez 
kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8% 
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D) A vizsgafeladat megnevezése: Kaucsukalapú keverékek készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: Receptúra alapján a keverék összetevőinek bemérése, keverési 
művelet végrehajtása, az elkészült keverék kiszerelése, kapcsolódó munkabiztonsági és 
minőségellenőrzési feladatok ellátása. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
 
E) A vizsgafeladat megnevezése: Kaucsukalapú formaáruk készítése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Félkész termékekből gumi-, textil-gumi-, műanyag-fém- gumi-
formacikkek előállítása (felépítő és sajtoló, fröccssajtoló, és fröccsöntő gépek kezelése, 
kapcsolódó műveletek elvégzése), a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és 
minőségellenőrzési feladatok ellátása. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 24% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendeltetésű gumitermékek alapanyagai 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 
vizsgakérdései a 4.3. sorszámú modul témaköreit tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Formacikk-gyártás, félkész- és késztermék-gyártás 
technológiái 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 
vizsgakérdései a 4.4., 4.5., 4.7. sorszámú modul témaköreit tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
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5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó 
eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Bemérő eszközök 
6.3. Reométer 
6.4. Keménységmérő 
6.5. Vastagságmérő 
6.6. Szakítószilárdság mérő 
6.7. Sűrűség mérő 
6.8. Viszkozitás mérő 
6.9. Szitasor 

6.10. Mérlegek 
6.11. Minta vulkanizáló prés 
6.12. Minta kivágó, előkészítő berendezés 
6.13. Fárasztógép 
6.14. Koptatógép 
6.15. Öregítő berendezés 
6.16. Zárt keverő 
6.17. Hengerszék 
6.18. Keverék kiszerelő gép 
6.19. Elsősegélynyújtó felszerelés 
6.20. Kézi szerszámok 
6.21. Tároló edények 
6.22. Gépkönyvek, kezelési utasítások, műszaki 

dokumentációk 
6.23. Gyártási, vizsgálati előírások 
6.24. Szabványok, kézikönyvek, szótárak 
6.25. Számítógép 
6.26. Számítástechnikai segédeszközök 
6.27. Szoftverek 
6.28. Szárítószekrény 
6.29. Speciális félkész- és késztermékvizsgáló eszközök 
6.30. Speciális gumiipari mintavételi eszközök 
6.31. Speciális gumiipari minőségellenőrző műszerek 
6.32. Szállító- és tároló berendezések, gépek 
6.33. Extruder 
6.34. Extruder szerszámok 
6.35. Kalander 
6.36. Fröccsöntőgép 
6.37. Fröccssajtoló gép 
6.38. Vulkanizáló prés, kazán 
6.39. Konfekcionáló egységek 
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6.40. Speciális gyártógépek 
6.41. Egyéni védőfelszerelés 
6.42. Termékvizsgálók 
6.43. Élettartam vizsgálók 
6.44. Karbantartás eszközei 

” 
23. Az R. 2. melléklet „A 73. sorszámú Fröccsöntő megnevezésű részszakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10087-16 Műanyag-feldolgozás alapjai 
4.4. 10090-16 Műanyagipari üzemismeretek 
4.5. 10088-16 Műanyag-fröccsöntés 

” 
 
24. Az R. 2. melléklet „A 73. sorszámú Fröccsöntő megnevezésű részszakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10087-16 Műanyag-feldolgozás alapjai írásbeli 
5.2.4. 10090-16 Műanyagipari üzemi ismeretek írásbeli 
5.2.5. 10088-16 Műanyag-fröccsöntés írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 

 
25. Az R. 2. melléklet „A 80. sorszámú Gépgyártástechnológiai technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. 
azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 523 07 Járműipari karbantartó technikus szakképesítés-ráépülés 
3.3.4. 34 521 01 Autógyártó azonos ágazat 

3.3.5. 34 521 11 
Építő- szállító- és munkagép-
szerelő azonos ágazat 

3.3.6. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos azonos ágazat 
3.3.7. 54 863 01 Fegyverműszerész azonos ágazat 
3.3.8. 34 521 02 Finommechanikai műszerész azonos ágazat 
3.3.9. 34 521 03 Gépi forgácsoló azonos ágazat 

3.3.10. 34 521 05 Gyártósori gépbeállító azonos ágazat 
3.3.11. 34 521 06 Hegesztő azonos ágazat 
3.3.12. 34 521 04 Ipari gépész azonos ágazat 
3.3.13. 34 521 07 Járműipari fémalkaltrész-gyártó azonos ágazat 
3.3.14. 54 523 04 Mechatronikai technikus azonos ágazat 
3.3.15. 34 521 10 Szerszámkészítő azonos ágazat 

” 
26. Az R. 2. melléklet „A 83. sorszámú Gumiipari technikus megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont „2.6. Elméleti képzési idő 
aránya:” és „2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:” alpontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%” 
 
27. Az R. 2. melléklet „A 97. sorszámú Idegenvezető megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró 
vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11711-16 Idegenvezetői szaktudás  írásbeli 
5.2.4. 11712-16 Idegenvezetés módszertana gyakorlati 
5.2.5. 11713-16 Idegenvezetés a gyakorlatban gyakorlati 
5.2.6. 11714-16 Turisztikai erőforrások  szóbeli 
5.2.7. 11715-16 Kommunikáció a turizmusban gyakorlati 
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5.2.8. 11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban írásbeli 
5.2.9. 11717-16 Infokommunikációs technológia a 

turizmusban 
interaktív 

5.2.10. 11503-12 Turisztikai latin írásbeli 
5.2.11. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.12. 11499-12 Foglalkoztatás II.  írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
28. Az R. 2. melléklet „A 105. sorszámú Ipari gumitermék előállító megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„A 105. sorszámú Ipari gumitermék előállító megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 04 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Ipari gumitermék előállító 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 
vagy iskolai előképzettség hiányában 
 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. mellékletében a 
Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 
2.2. Szakmai előképzettség: - 
 
2.3. Előírt gyakorlat: - 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 
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2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint 
szervezett felnőttoktatás esetén kötelező 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 
140 óra; 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 
 

 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 
3.1.2. 

8136 Gumitermékgyártó gép 
kezelője 

Gumihengerlő 
3.1.3. Gumiipari gépikeverő kezelője 
3.1.4. Hengerkezelő, gumi 

hengerszékkezelő 
(gumitermékgyártás) 

3.1.5. Gumitermékgyártó, vulkanizáló 
3.1.6. Gumigyártó- és feldolgozó 
3.1.7. Műszaki gumitermék előállító 
3.1.8. Vulkanizáló 
3.1.9. Préskezelő, gumi 

3.1.10. Gumisorjázó-javító 
3.1.11. Gumisütő 

 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Az ipari gumitermék előállító feladata a gumiipari keverőgépeken receptura alapján a 
gumikeverékek elkészítése, a gumikeverékekből nyers, félkész nehéz műszaki tömlők és 
szállítóhevederek felépítése, majd azok vulkanizálása. 
Az ipari gumitermék előállító elvégzi az alapanyagok teljes körű vizsgálatát, a folyamatközi 
minőségellenőrzést, valamint a késztermékek vizsgálatát. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- keveréket készíteni; 
- félkész-terméket készíteni extruderen, kalanderen; 
- vázerősítő-gumirendszerű félkész-terméket gyártani; 
- félkész-terméket vizsgálni; 
- konstrukció szerint: gumi-gumi, és textil-gumi, fém-, és műanyag-gumi félkész-

terméket összeállítani; 
- vágó gépsort üzemeltetni; 
- konstrukció szerint méretre vágni; 
- konstrukció szerint hevedert összeépíteni; 
- konstrukció szerint műszaki tömlőt felépíteni; 
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- nyershevedert vulkanizálni; 
- nyers műszaki tömlőt vulkanizálni; 
- készterméken speciális utókezelési eljárásokat végezni; 
- igényeknek való megfelelőségeket igazoló vizsgálatokat végezni roncsolásmentes 

és roncsolásos termék vizsgálatokkal. 
 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 31 543 02 Gumikeverék-készítő részszakképesítés 
3.3.4. 31 543 03 Extruder gép kezelő részszakképesítés 
3.3.5. 31 543 06 Kalander gép kezelő részszakképesítés 
3.3.6. 31 543 12 Vágó gép kezelő részszakképesítés 
3.3.7. 34 543 01 Abroncsgyártó azonos ágazat 
3.3.8. 34 543 03 Formacikk-gyártó azonos ágazat 
3.3.9. 54 543 02 Gumiipari technikus azonos ágazat 

3.3.10. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó azonos ágazat 
3.3.11. 54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus azonos ágazat 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10076-16 Általános gumiipari feladatok 
4.4. 11804-16 Extruder gép kezelés 
4.5. 11805-16 Kalander gép kezelés 
4.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése 
4.7. 11839-16 Vágó gép kezelés 
4.8. 10085-12 Műszaki tömlők és szállítóhevederek gyártása 
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 
teljesítésével. 
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsga-
tevékenysége 

5.2.3. 10076-16 Általános gumiipari feladatok gyakorlati 
5.2.4. 11804-16 Extruder gép kezelés gyakorlati 
5.2.5. 11805-16 Kalander gép kezelés gyakorlati 
5.2.6. 10079-16 Kaucsukalapú keverékek készítése gyakorlati 
5.2.7. 11839-16 Vágó gép kezelés gyakorlati 
5.2.8. 10085-12 Műszaki tömlők és szállítóhevederek 

gyártása 
gyakorlati 

5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Alapanyag és keverékvizsgálatok 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Alapanyagok és segédanyagok fizikai tulajdonságainak 
mérése (sűrűség, viszkozitás, szemcseeloszlás). 
Gumikeverékek reológiai vizsgálata, vulkanizált gumiminták fizikai vizsgálata (reológiai és 
vulkanizálási görbék felvétele, mintaelőkészítés további vizsgálatra, vastagság-, 
keménységmérés, szakítás-, tapadás-, nyúlás-, fáradás-, öregedés-, kopásvizsgálatok), 
mérési eredmények dokumentálása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Extruder gép kezelés 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Extruder gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, 
extrudált termék hűtése, elvezetése, a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és 
minőségellenőrzési feladatok ellátása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8% 
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C) A vizsgafeladat megnevezése: Kalander gép kezelés 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Kalander gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, 
vázerősítő egyenletes eloszlásának vizsgálata, a termék hűtése, elvezetése, a műveletekhez 
kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8% 
 
D) A vizsgafeladat megnevezése: Kaucsukalapú keverékek készítése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Receptúra alapján a keverék összetevőinek bemérése, keverési 
művelet végrehajtása, az elkészült keverék kiszerelése, kapcsolódó munkabiztonsági és 
minőségellenőrzési feladatok ellátása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
 
E) A vizsgafeladat megnevezése: Vágó gép kezelés 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Vágó gépsor kezelése, alapanyag ellátás biztosítása, vázerősítő 
irányára merőleges, a vázerősítő irányával megegyező, a vázerősítő irányával szöget 
bezáró vágások végrehajtása, a levágott termékek illesztése, folytonossá tétele, elvezetése, 
a műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8% 
 
F) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki tömlők vagy szállítóhevederek gyártása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Félkész termékekből műszaki tömlők vagy szállítóhevederek 
előállítása (felépítő és vulkanizáló gépek kezelése, kapcsolódó műveletek elvégzése), a 
műveletekhez kapcsolódó munkabiztonsági és minőségellenőrzési feladatok ellátása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 16% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
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A) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendeltetésű gumitermékek alapanyagai 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 
vizsgakérdései a 4.3. sorszámú modultémaköreit tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki tömlőgyártás, szállítóheveder gyártás 
alapanyagai, félkész- és késztermék-gyártó technológiák 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 
vizsgakérdései a 4.4., 4.5., 4.7., 4.8. sorszámú modul témaköreit tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok 

teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát 
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Bemérő eszközök 
6.3. Reométer 
6.4. Keménységmérő 
6.5. Vastagságmérő 
6.6. Szakítószilárdság mérő 
6.7. Sűrűség mérő 
6.8. Viszkozitás mérő 
6.9. Szitasor 

6.10. Mérlegek 
6.11. Minta vulkanizáló prés 
6.12. Minta kivágó, előkészítő berendezés 
6.13. Fárasztógép 
6.14. Koptatógép 
6.15. Öregítő berendezés 
6.16. Zárt keverő 
6.17. Hengerszék 
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6.18. Keverék kiszerelő gép 
6.19. Elsősegélynyújtó felszerelés 
6.20. Kézi szerszámok 
6.21. Tároló edények 
6.22. Gépkönyvek, kezelési utasítások, műszaki 

dokumentációk 
6.23. Gyártási, vizsgálati előírások 
6.24. Szabványok, kézikönyvek, szótárak 
6.25. Számítógép 
6.26. Számítástechnikai segédeszközök 
6.27. Szoftverek 
6.28. Szárítószekrény 
6.29. Speciális félkész- és késztermékvizsgáló eszközök 
6.30. Speciális gumiipari mintavételi eszközök 
6.31. Speciális gumiipari minőségellenőrző műszerek 
6.32. Szállító- és tároló berendezések, gépek 
6.33. Extruder 
6.34. Extruder szerszámok 
6.35. Kalander 
6.36. Vágógépek 
6.37. Felépítő-gépek 
6.38. Vulkanizáló prés, kazán 
6.39. Konfekcionáló egységek 
6.40. Speciális gyártógépek 
6.41. Egyéni védőfelszerelés 
6.42. Termékvizsgálók 
6.43. Élettartam vizsgálók 
6.44. Karbantartás eszközei 

” 
 
29. Az R. 2. melléklet „A 108. sorszámú Ipari üvegműves megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 
szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11311-12 Ipari üvegművestermék-tervezési feladatok 
4.4. 11312-12 Ipari üvegművestermék-készítési munkafolyamatok 
4.5. 11313-12 Ipari üvegművestermék-ellenőrzési feladatok 
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

” 
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30. Az R. 2. melléklet „A 113. sorszámú Kályhás megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 
szerinti 

4.2. azonosító 
száma 

megnevezése 

4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység 
4.4. 10270-12 Tüzelőberendezés telepítése 
4.5. 10269-12 Tüzelőberendezés építése 
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
4.9. 10268-12 Tüzelőberendezés égéstermék elvezető rendszerek készítése 

” 
31. Az R. 2. melléklet „A 113. sorszámú Kályhás megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró 
vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli 
5.2.4. 10270-12 Tüzelőberendezés telepítése írásbeli, szóbeli 
5.2.5. 10269-12 Tüzelőberendezés építése gyakorlati, szóbeli 
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
5.2.9. 10268-12 Tüzelőberendezés égéstermék 

elvezető rendszerek készítése 
gyakorlati, szóbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
32. Az R. 2. melléklet „A 120. sorszámú Kézápoló és műkörömépítő megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:” alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

- a 18. életév betöltése, 
- a kötelező 280 óra gyakorlat igazolása mester végzettségű oktató által, 
- az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi 

modulzáró vizsga eredményes letétele.” 
 
33. Az R. 2. melléklet „A 122. sorszámú Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.4. Iskolarendszeren 
kívüli szakképzésben az óraszám:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40-60” 
 
34. Az R. 2. melléklet „A 122. sorszámú Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
A B C 

5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11274-12 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés gyakorlati 

5.2.4. 11273-12 
Kisfeszültségű csatlakozó- és 
közvilágítási FAM szerelés gyakorlati, írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.” 
 
35. Az R. 2. melléklet „A 122. sorszámú Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok 
vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési 
útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
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Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egy napon is teljesíthető az alábbi feltételekkel: 
- a vizsgabizottság elnöke a kijavított és értékelt írásbeli teszteket a központi írásbeli 

vizsgatevékenység napján, a vizsga helyszínén is jóváhagyhatja a gyakorlati 
vizsgatevékenység megkezdése előtt; 

- az írásbeli teszt megoldására javasolt eredményt a gyakorlati vizsgatevékenység előtt 
a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli tesztet és az 
értékelési útmutatót a gyakorlati vizsgatevékenység előtt megtekintheti. A megtekintésre 
úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a gyakorlati vizsgatevékenység 
megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének.” 

 
36. Az R. 2. melléklet „A 122. sorszámú Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

6.2.  Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek 
6.3.  FAM szerszámok 
6.4.  A FAM tevékenység védőeszközei 
6.5.  Villamos mérőműszerek 
6.6.  Környezetszennyező anyagok gyűjtői 
6.7.  Az oszlopmászás eszközei és védőfelszerelései 
6.8.  Kisfeszültségű FAM tanpálya 

” 
37. Az R. 2. melléklet „A 122. sorszámú Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM 
szerelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„7. EGYEBEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. EGYEBEK 

7.1. A II. Szakképesítés-ráépüléshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a 
szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú erősáramú 
végzettségnek a következők fogadhatók el: 

7.1.1. Villanyszerelő: 
a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, 
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a 

tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM 
rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 
13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző 
iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet 
alapján, 

625 számú Villanyszerelő, 
503 számú Villanyszerelő, 
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505 számú Villanyszerelő leágazásai 
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
505-2 Épületvillamossági szerelő, 
505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
506 számú Általános Villanyszerelő, 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001.  

(VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő 

 
7.1.2. Technikus: 

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá 
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. 

(IX. 12.) MM rendelet alapján, 
(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, 
(36.) Épületvillamossági technikus, 
(42.) Villamosgép és berendezési technikus, 
(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 
52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 
07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 
54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
villamosenergiaipari munkák végzésére képesít, 

 
7.1.3. Mérnök: 
Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén ha: 

– az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: 
– villamos művek, 
– villamos gépek, 
– villamos energetika, 
– épületvillamosítás, 
Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a 

villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a 
leckekönyvből (index) kell megállapítani. 

 
7.2. A 6. pont 6.8. alpontjában megjelölt Kisfeszültségű FAM tanpálya minimum 
követelményei: 

 
KIF tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az oktatott modulra jellemző oszloptípusokat, 
vezető-elrendezési módokat, vagy hálózati elemeket, berendezéseket tartalmazza.  
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Nem szükséges minden vezeték-keresztmetszet vagy készüléktípus megléte a tanpályán, 
hiszen ez a követelmény a hálózaton megtalálható számtalan típus miatt nem is 
lehetséges, nem is célja a tanfolyamoknak a berendezéstípusok teljes körű megismerése 
(a jelentkezés feltétele a feszültségmentes hálózatokon végzett munkákban a megfelelő 
gyakorlat megléte).   
A tanpálya táplálásával kapcsolatos különleges követelmény a szabványos előírásokon 
túlmenően: áramvédő kapcsoló beépítése. 
A szabadvezetékes munkák esetén a szakmai fogások, - pl. burkolatok elhelyezése - 
begyakorlásához csökkentett magasságú (földről is elérhető) hálózatszakaszt – legalább 
egy szigeteltvezetékes hálózatrészt – ki kell alakítani.  
A tanpályán a gyakorlati képzések maximális létszámát az alábbi feltételek egyidejű 
teljesülése határozza meg: 

1. Minden munkacsoportra (max. 3 fő) jusson egyidejűleg egy – az adott feladatra - 
kialakított munkahely (pl. szabadvezetékes csatlakozószerelés esetén egy oszlop a hozzá 
tartozó mérőhellyel). 

2. Egy gyakorlati oktató maximum 2 kialakított munkahelyen felügyelheti, 
koordinálhatja egyidejűleg a gyakorlatokat, ha mind a két munkahely egyszerre 
belátható. 

 
Szabadvezetékes munkák esetén szükséges:  
Kosaras gépkocsival történő munkavégzés lehetőségét kell biztosítani. 
 
A tanpálya kötelező elemei: 
1. Oszlopok (jellemző KIF típusok) 

• Vasbeton  
• Fa betongyámon vagy gyám nélkül 
• Feszítő és tartóoszlop is legyen a vezetékszakaszon 

2. Vezeték szigetelése szerint 
• Csupasz és szigetelt  

3. Közvilágítás 
• Szabadvezetékes munkák esetén legyen élő közvilágítás a hálózaton 

4. Távtartó 
5. Szakasz-szekrény” 
 
38. Az R. 2. melléklet „A 123. sorszámú Kisfeszültségű FAM kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI 
JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 
óraszám:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40-60” 
 
39. Az R. 2. melléklet „A 123. sorszámú Kisfeszültségű FAM kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya:” és „2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
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2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%” 
 
40. Az R. 2. melléklet „A 123. sorszámú Kisfeszültségű FAM kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A kisfeszültségű FAM kábelszerelő feladata üzemzavar megelőzési, javítási, és 

karbantartási feladatok végzése kisfeszültségű kábeleken, a hálózat kikapcsolása nélkül, az 
üzem folytonossága érdekében. 

Szakmai és munkavédelmi ismeretei, valamint FAM felszerelései használatával végez 
feszültség alatti munkát valamint kábelszerelést végez (ki-, bekötés, összekötő szerelés, 
leágazó szerelés) 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
 - elvégezni a kábelek azonosítását; 
- kábelvég-kiképzést készíteni feszültség alatti kisfeszültségű kábelen; 
- kábelelágazást készíteni feszültség alatti kisfeszültségű kábelen; 
- kábelösszekötést készíteni feszültség alatti kisfeszültségű kábelen; 
- kábelvágást végezni feszültség alatti kisfeszültségű kábelen; 
- kábelt bekötni elosztószekrénybe, fogyasztásmérő szekrénybe, egyéb helyekre; 
- a kábelvéget tartalmazó szekrényben készüléket cserélni; 
- munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait; 
- munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat; 
- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; 
- betartani az érintésvédelmi szabályokat; 
- baleset esetén az előírások szerint eljárni.” 

 
41. Az R. 2. melléklet „A 123. sorszámú Kisfeszültségű FAM kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az 
eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11275-12 Kisfeszültségű FAM kábelszerelés gyakorlati, írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.” 
 
42. Az R. 2. melléklet „A 123. sorszámú Kisfeszültségű FAM kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, 
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a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és 
egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes 
szabályok:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, 
a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban.” 

 
43. Az R. 2. melléklet „A 123. sorszámú Kisfeszültségű FAM kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „6. ESZKÖZ- ÉS 
FELSZERELÉSI JEGYZÉK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

6.2. Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek 
6.3. FAM szerszámok 
6.4. A FAM tevékenység védőeszközei 
6.5. Villamos mérőműszerek 
6.6. Környezetszennyező anyagok gyűjtői 
6.7. Kisfeszültségű kábelszerelői FAM tanpálya 

” 
 
44. Az R. 2. melléklet „A 123. sorszámú Kisfeszültségű FAM kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. EGYEBEK 

7.1. Előképzettségként elfogadható szakképesítések: 
 
7.1.1. A kisfeszültségű FAM szerelő szakképesítés korábban megjelent szakmai és 
vizsgakövetelményei: 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 12 
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő. 
A II. Egyéb adatok fejezet alpontjában a szakmai előképzettségként feltüntetett 
Kisfeszültségű kábelszerelő végzettségnek a következők fogadhatók el: 

A Kisfeszültségű kábelszerelő szakképesítés korábban megjelent szakmai és 
vizsgakövetelményei: 

32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 13 Kisfeszültségű 
kábelszerelő; 

1/2010. (II. 5.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 04 Kábelszerelő 
(kisfeszültségű); 
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18/2009. (IX. 10.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 04 Kábelszerelő 
(kisfeszültségű); 

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 04 Kábelszerelő 
(kisfeszültségű); 

18/1995. (VI. 6.) IKM rendeletben kiadott 34522205 Kábelszerelő (a tevékenység 
feltüntetésével) 

Kisfeszültségű kábelszerelő. 

A 21/2007. (V. 21.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő 
végzettség csak villanyszerelői végzettséggel együtt fogadható el. 

7.1.2. Villanyszerelő: 
 a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, 
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a 

tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM 
rendelet, 

a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 
30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban 
oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 

625 számú Villanyszerelő, 
503 számú Villanyszerelő, 
505 számú Villanyszerelő leágazásai 
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
505-2 Épületvillamossági szerelő, 
505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
506 számú Általános Villanyszerelő, 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő. 

 
7.1.3. Technikus: 

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá 
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. 

(IX. 12.) MM rendelet alapján, 
(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, 
(36.) Épületvillamossági technikus, 
(42.) Villamosgép és berendezési technikus, 
(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 
52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 
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07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 
54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 
 

7.2. A 6. pont 6.7. alpontjában megjelölt Kisfeszültségű kábelszerelői FAM tanpálya 
minimum követelményei: 

 
KIF tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az oktatott modulra jellemző hálózati elemeket, 
berendezéseket tartalmazza és alkalmas legyen a kisfeszültségű FAM kábelszerelés 
végrehajtására.  
Nem szükséges minden kábel-keresztmetszet vagy készüléktípus megléte a tanpályán, 
hiszen ez a követelmény a hálózaton megtalálható számtalan típus miatt nem is 
lehetséges, nem is célja a tanfolyamoknak a berendezéstípusok teljes körű megismerése.   
A tanpálya táplálásával kapcsolatos különleges követelmény a szabványos előírásokon 
túlmenően az áramvédő kapcsoló beépítése. 
A tanpályán a gyakorlati képzések maximális létszámát az alábbi feltételek egyidejű 
teljesülése határozza meg: 

1. Minden munkacsoportra (max. 3 fő) jusson egyidejűleg egy – az adott feladatra – 
kialakított munkahely (pl. szabadvezetékes csatlakozószerelés esetén egy oszlop a hozzá 
tartozó mérőhellyel). 

2. Egy gyakorlati oktató maximum 2 kialakított munkahelyen felügyelheti, 
koordinálhatja egyidejűleg a gyakorlatokat, ha mind a két munkahely egyszerre 
belátható. 

 
Kábeles munkák esetén: 

• T-leágazás, egyenes összekötő szerelésre kialakított hálózatrész, a kapcsolódó 
elosztó-/mérő szekrényekkel.   

• A kábel gödör lehet kibetonozott vagy csak ásott.” 
 
45. Az R. 2. melléklet „A 124. sorszámú Kisfeszültségű kábelszerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma 
megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 34 522 04 Villanyszerelő szakképesítés 
3.3.4. 35 522 09 Középfeszültségű kábelszerelő szakképesítés-ráépülés 
3.3.5. 35 522 05 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő szakképesítés-ráépülés 

" 
 
46. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „1. AZ 
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ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.4. Iskolarendszeren kívüli 
szakképzésben az óraszám:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40-60” 
 
47. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB 
ADATOK” pont „2.6. Elméleti képzési idő aránya:”, és „2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%” 

48. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő feladata üzemzavar megelőzési, 

javítási, és karbantartási feladatok végzése kisfeszültségű szabadvezeték hálózaton, a 
hálózat kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
- feszültség alatt kisfeszültségű elosztói berendezésekben készüléket cserélni (pl. 

áramváltó, biztosító aljzat, gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs); 
- feszültség alatt elosztó biztosító szekrényt létesíteni, cserélni; 
- feszültség alatt szigetelőcserét végezni; 
- feszültség alatt vezeték beszabályozást végezni; 
- feszültség alatt tartószerkezetet cserélni; 
- feszültség alatt vezetéket cserélni; 
- munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait; 
- munkája során betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat; 
- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; 
- betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat; 
- baleset esetén az előírások szerint eljárni.” 

 
 
49. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11277-12 Kisfeszültségű szabadvezeték 
hálózati FAM szerelés gyakorlati, írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.” 
 
50. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM 
szerelőmegnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3. A komplex szakmai vizsga 
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:” alpont „5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelés 

A vizsgafeladat ismertetése: 
A gyakorlati vizsgán a jelölt feszültség alatti szabadvezeték hálózati szerelési feladatot old 
meg a FAM előírások szerint 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%” 
 
51. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím  
„5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok 
vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési 
útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, 
a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 

 
Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egy napon is teljesíthető az alábbi feltételekkel: 

- a vizsgabizottság elnöke a kijavított és értékelt írásbeli teszteket a központi írásbeli 
vizsgatevékenység napján, a vizsga helyszínén is jóváhagyhatja a gyakorlati 
vizsgatevékenység megkezdése előtt; 
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- az írásbeli teszt megoldására javasolt eredményt a gyakorlati vizsgatevékenység előtt a 
vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli tesztet és az 
értékelési útmutatót a gyakorlati vizsgatevékenység előtt megtekintheti. A megtekintésre 
úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a gyakorlati vizsgatevékenység 
megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének.” 

 
52. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „6. ESZKÖZ- 
ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

6.2. Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek 
6.3. FAM szerszámok 
6.4. A FAM tevékenység védőeszközei 
6.5. Villamos mérőműszerek 
6.6. Környezetszennyező anyagok gyűjtői 
6.7. Az oszlopmászás eszközei és védőfelszerelései 
6.8. KIF FAM tanpálya 

” 
 
53. Az R. 2. melléklet „A 125. sorszámú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. EGYEBEK 

7.1. A II. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a szakmai 
előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú erősáramú végzettségnek a 
következők fogadhatók el: 

7.1.1. Villanyszerelő: 
a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, 
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a 

tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM 
rendelet, 

a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969.  
(XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban 
oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 

625 számú Villanyszerelő, 
503 számú Villanyszerelő, 
505 számú Villanyszerelő leágazásai 
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
505-2 Épületvillamossági szerelő, 
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505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
506 számú Általános Villanyszerelő, 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő. 

 
7.1.2. Technikus: 

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 1k7.) ÉVM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá 
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. 

(IX. 12.) MM rendelet alapján, 
(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, 
(36.) Épületvillamossági technikus, 
(42.) Villamosgép és berendezési technikus, 
(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
52 422 01 Elektrotechnikai technikus, 
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 
52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 
07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 
54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 

 
7.1.3. Mérnök: 
Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén ha: 

– az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: 
– villamos művek, 
– villamos gépek, 
– villamos energetika, 
– épületvillamosítás, 

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a 
villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a 
leckekönyvből kell megállapítani. 

 
7.2. A 6. pont 6.8. alpontjában megjelölt Kisfeszültségű szabadvezetékes FAM tanpálya 
minimum követelményei: 

 
KIF tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az oktatott modulra jellemző oszloptípusokat, 
vezető-elrendezési módokat, vagy hálózati elemeket, berendezéseket tartalmazza.  
Nem szükséges minden vezeték-keresztmetszet vagy készüléktípus megléte a tanpályán, 
hiszen ez a követelmény a hálózaton megtalálható számtalan típus miatt nem is 
lehetséges, nem is célja a tanfolyamoknak a berendezéstípusok teljes körű megismerése. 
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A tanpálya táplálásával kapcsolatos különleges követelmény a szabványos előírásokon 
túlmenően: áramvédő kapcsoló beépítése. 
A szabadvezetékes munkák esetén a szakmai fogások, - pl. burkolatok elhelyezése - 
begyakorlásához csökkentett magasságú (földről is elérhető) hálózatszakaszt, - legalább 
egy szigeteltvezetékes hálózatrészt – ki kell alakítani.  
A tanpályán a gyakorlati képzések maximális létszámát az alábbi feltételek egyidejű 
teljesülése határozza meg: 

1. Minden munkacsoportra (min 2 fő) jusson egyidejűleg egy – az adott feladatra – 
kialakított munkahely (pl. szigetelőcsere esetén egy oszlop). 

2. Egy gyakorlati oktató maximum 2 kialakított munkahelyen felügyelheti, 
koordinálhatja egyidejűleg a gyakorlatokat, ha mind a két munkahely egyszerre 
belátható. 

 
Szabadvezetékes munkák esetén szükséges:  
Kosaras gépkocsival történő munkavégzés lehetőségét kell biztosítani. 
 
A tanpálya kötelező elemei: 
1. Oszlopok (jellemző KIF típusok) 

• Vasbeton  
• Fa betongyámon vagy gyám nélkül 
• Feszítő és tartóoszlop is legyen a vezetékszakaszon 

2. Vezeték szigetelése szerint 
• Csupasz és szigetelt  

3. Közvilágítás 
• Szabadvezetékes munkák esetén legyen élő közvilágítás a hálózaton 

4. Távtartó 
5. Szakasz-szekrény” 
 
54. Az R. 2. melléklet „A 128. sorszámú Konyhai kisegítő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.4. A 
vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
 
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
A Szakképzési Hídprogram keretében a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016.  
(VIII. 31.) NGM rendelet szerinti szakképzési kerettanterv alapján folyó képzés esetén a 
komplex szakmai vizsgáztatás a 2016. augusztus 31-én hatályos szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint történik.” 
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55. Az R. 2. melléklet „A 132. sorszámú Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma 
megnevezése a kapcsolódás 

módja 

3.3.3. 21 543 03 Kézi könyvkötő részszakképesítés 
3.3.4. 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus azonos ágazat 

3.3.5. 54 213 07 Nyomdaipari technikus azonos ágazat 
” 

56. Az R. 2. melléklet „A 134. sorszámú Középfeszültségű FAM szerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„A 134. sorszámú Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 18 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett 
technológiával 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120-210 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: - 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú erősáramú 
végzettség és a 7. Egyebek fejezetben foglaltak 

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
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2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

2.8. Szintvizsga: - 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

   A  B  C 
 3.1.1.  FEOR 

száma 
 FEOR megnevezése  A szakképesítés-ráépüléssel 

betölthető munkakör(ök) 
 3.1.2.  7343  Elektromoshálózat-szerelő,  

-javító 
 Középfeszültségű FAM szerelő távolból 
végzett technológiával 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A középfeszültségű FAM szerelő létesítési, üzemzavar megelőzési és javítási, karbantartási 
feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos hálózatokon és berendezéseken, azok 
kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében. Szakmai munkavédelmi ismeretei 
és felszerelései használatával, távolból végzett (rudas) módszerrel végez munkát 
középfeszültségű szabadvezetéken. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
- különböző mérési, ellenőrzési feladatokat végezni; 
- áramkötéseket bontani és létrehozni; 
- új leágazást hálózatra kapcsolni; 
- nyitott vagy zárt oszlopkapcsolókat karbantartani; 
- munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat; 
- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; 
- betartani az érintésvédelmi szabályokat; 
- baleset esetén az előírások szerint eljárni. 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

   A  B  C 
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja 
 3.3.3. 34 522 04  Villanyszerelő  szakképesítés 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

   A  B 
 4.1.  A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

 4.2. azonosító száma megnevezése 
 4.3. 12130-17  Középfeszültségű FAM szerelés távolból végzett technológiával 
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenység

e 

5.2.3. 12130-17 Középfeszültségű FAM szerelés 
távolból végzett technológiával gyakorlati, írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha 
a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető. 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Középfeszültségű FAM szerelés távolból végzett 
technológiával 

A vizsgafeladat ismertetése: Kiválasztott FAM tevékenységet hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállított feladatbank 

kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire. 

A vizsgafeladat ismertetése: 
Az írásbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben 

megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 
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A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egy napon is teljesíthető az alábbi feltételekkel: 

- a vizsgabizottság elnöke a kijavított és értékelt írásbeli teszteket a központi írásbeli 
vizsgatevékenység napján, a vizsga helyszínén is jóváhagyhatja a gyakorlati 
vizsgatevékenység megkezdése előtt, 

- az írásbeli teszt megoldására javasolt eredményt a gyakorlati vizsgatevékenység előtt a 
vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli tesztet és az 
értékelési útmutatót a gyakorlati vizsgatevékenység előtt megtekintheti. A megtekintésre 
úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a gyakorlati vizsgatevékenység 
megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

   A 
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

 6.2.  Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek 
 6.3.  FAM szerszámok 
 6.4.  A FAM tevékenység védőeszközei 
 6.5.  Villamos mérőműszerek 
 6.6.  Környezetszennyező anyagok gyűjtői 
6.7. KöF FAM tanpálya 

7. EGYEBEK 

7.1. A II. Egyéb adatok fejezet alpontjában a szakmai előképzettségként feltüntetett 
villanyszerelő, illetve középfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el: 

7.1.1. Villanyszerelő: 
a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, 
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a 

tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM 
rendelet, 

a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969.  
(XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban 
oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 
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625 számú Villanyszerelő, 
503 számú Villanyszerelő, 
505 számú Villanyszerelő leágazásai 
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
505-2 Épületvillamossági szerelő, 
505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
506 számú Általános Villanyszerelő, 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő. 

 
7.1.2. Technikus: 

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá 
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. 

(IX. 12.) MM rendelet alapján, 
(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, 
(36.) Épületvillamossági technikus, 
(42.) Villamosgép és berendezési technikus, 
(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 
52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 
07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 
54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 
 

7.1.3. Mérnök: 
Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén ha: 

– az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: 
– villamos művek, 
– villamos gépek, 
– villamos energetika, 
– épületvillamosítás, 
Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a 

villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a 
leckekönyvből (index) kell megállapítani. 
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7.2. A 6. pont 6.7. alpontjában megjelölt KöF FAM tanpálya minimum követelményei: 

7.2.1. A KÖF tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az országos elosztóhálózatok jellemző 
oszloptípusait, oszlopképeit, vezető-elrendezési módokat és vezető-keresztmetszeteket, 
hálózati elemeket tartalmazza, vagy azokat kisebb átalakításokkal le lehessen képezni rajta. 
Táplálása az üzemi hálózatoktól függetlenül működjön, védelmi rendszere feleljen meg a 
FAM Biztonsági szabályzatban meghatározott KÜÁ követelményeinek. A szakmai fogások 
begyakorlásához csökkentett magasságú (rudakkal földről is elérhető) hálózatszakaszt kell 
kialakítani, melynek nem lehet kapcsolata semmilyen feszültségszintű villamos hálózattal, s 
az nem is keresztezheti! 
 
7.2.2. Oszloptípusok:  

1. Oszlopok anyaga szerint (típusonként legalább 1db) 
-‐ Vasbeton vagy impregnált fa betongyámon; 
-‐ Rácsos vas. 

2. Kialakítás módja szerint (típusonként és fajtánként legalább 1-1 db) 
- Tartóoszlop; 
- Feszítőoszlop;  
- Leágazó-oszlop.  

 
7.2.3. Oszloptávolságok: 
 A tartó-vagy függőszigetelővel szerelt oszlopok távolsága – vagy azok 

kialakításának módja –  olyan kell legyen, hogy szigetelőcseréknél biztosítsa a 
vezetékek szabad elmozgatását. Legalább egy kiválasztott oszlop szomszédos 
oszlopainak távolsága közelítse az üzemi alkalmazások viszonyait, vagy egyéb 
technikai megoldás biztosítsa, hogy a vezetők mozgatása során fellépő statikus-és 
dinamikus erők az üzemi viszonyokat képezzék le. 

 
7.2.4. Szigetelő-típusok: 
 Tartó- feszítő- függő- és terelő szigetelők szimpla – és dupla elrendezésben; igény 

szerint cserélhetők. 
 
7.2.5. Tartószerkezetek: 
 Típustervi feszítőkarok; egysíkú, háromszög-elrendezésű, váltakozó elrendezésű; 

igény szerint cserélhetők. 
 
7.2.6. Vezetőanyagok- és keresztmetszetek: (legalább 1-1 feszítőköz) 

- 50mm2 és 95mm2 csupasz légvezeték-sodrony, igény szerint BSZV. 
 
7.2.7. Vezetékek nyomvonalvezetése: 
 A tartó- és feszítő oszlopok egyaránt legyenek egyenes nyomvonalon és 

nyomvonal-törésben, legalább két szomszédos oszlop legyen szintkülönbségben. 
 
7.2.8. Hálózati elemek: 

-‐ transzformátor; 
-‐ állomás-takarításhoz VHTR, AHTR, PHTR, ÉHTR, stb. típusú állomások 

valamelyike. 
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7.2.9. Oszlopkapcsolók: 
elhelyezésük módja szerint (minden kialakításból legalább 1db) 

-‐ feszítőoszlop csúcsban, a vezető síkjában (nagy csúcshúzású- és portál 
oszlopok); 

-‐ feszítőoszlop csúcsban, a gerincvezető felett; 
-‐ leágazásban, a gerincvezető alatt. 

 
7.2.10. Áramkötések (kialakításonként 1-1 db): 

-‐ egyenes-vonali és törési, egy szintben lévő kettős feszítésben (nagy 
csúcshúzású-és portál oszlopok); 

-‐ háromszögben feszített;  
-‐ leágazó oszlopon, szintkülönbségben (tartón-és feszítőn).” 

 
57. Az R. 2. melléklet „A 137. sorszámú Külszíni bányász megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

4.3. 10194-12 Bányagépek működtetése 
4.4. 10196-12 Bányászati alapismeretek 
4.5. 10198-12 Logisztika, karbantartás 
4.6 10199-12 Termelési feladatok 
4.7. 11420-12 Külszíni bányászat 
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
” 

 
58. Az R. 2. melléklet „A 137. sorszámú Külszíni bányász megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont  
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10194-12  Bányagépek működtetése  szóbeli 
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5.2.4. 10196-12 Bányászati alapismeretek  gyakorlati 
5.2.5. 10198-12 Logisztika, karbantartás szóbeli 
5.2.6 10199-12 Termelési feladatok gyakorlati, szóbeli 
5.2.7. 11420-12 Külszíni bányászat szóbeli 
5.2.8 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.10. 11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
59. Az R. 2. melléklet „A 138. sorszámú Lábápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.1. A komplex 
szakmai vizsgára bocsátás feltételei:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

- a 18. életév betöltése, 
- a kötelező 175 óra gyakorlat igazolása mester végzettségű oktató által, 
- az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi 

modulzáró vizsga eredményes letétele.” 
 
60. Az R. 2. melléklet „A 140. sorszámú Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

  A B 

4.1. 
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok 
4.4. 10118-16 Lakástextíliák készítése 

” 
 

61. Az R. 2. melléklet „A 140. sorszámú Lakástextil-készítő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont  
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

  A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10113-16 Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 
írásbeli 

5.2.4. 10118-16 Lakástextíliák készítése gyakorlat 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha 
a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
62. Az R. 2. melléklet „A 141. sorszámú Látszerész és optikai árucikk-kereskedő 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az 
eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése A modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10038-12 Kereskedelmi és vállalkozási 
tevékenységek   

írásbeli, szóbeli 

5.2.4. 11656-16 Optikai alapismeretek írásbeli 
5.2.5. 11659-16 Szemészeti alapismeretek szóbeli 
5.2.6. 11661-16 Látszerészipari árucikkek anyag és 

áruismerete 
szóbeli, gyakorlati 

5.2.7. 11682-16 Szemüvegkészítés  gyakorlati 
5.2.8. 11758-16 Látszerész szakmai idegen nyelv szóbeli 
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
63. Az R. 2. melléklet „A 145. sorszámú Mechatronikai technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 
száma megnevezése a kapcsolódás 

módja 

3.3.3. 55 523 07 Járműipari karbantartó technikus szakképesítés-
ráépülés 

3.3.4. 34 521 01 Autógyártó azonos ágazat 
3.3.5. 34 521 11 Építő- szállító- és munkagép-szerelő azonos ágazat 
3.3.6. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos azonos ágazat 
3.3.7. 54 863 01 Fegyverműszerész azonos ágazat 
3.3.8. 34 521 02 Finommechanikai műszerész azonos ágazat 

 3.3.9. 34 521 03 Gépi forgácsoló azonos ágazat 
3.3.10. 34 521 05 Gyártósori gépbeállító azonos ágazat 
3.3.11. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus azonos ágazat 
3.3.12. 34 521 06 Hegesztő azonos ágazat 
3.3.13. 34 521 04 Ipari gépész azonos ágazat 
3.3.15. 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó azonos ágazat 
3.3.16. 34 521 10 Szerszámkészítő azonos ágazat 
3.3.17. 55 523 06 Háztartási gépszerviz szaktechnikus szakképesítés-

ráépülés 
” 
 

64. Az R. 2. melléklet „A 146. sorszámú Mechatronikus-karbantartó megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 
 

  A B  C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 35 523 01 Automatikai berendezés 

karbantartó 
 szakképesítés-ráépülés 

” 
 
65. Az R. 2. melléklet „A 148. sorszámú Mélyfúró megnevezésű részszakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam 

által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 
szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10196-16 Bányászati alapismeretek  
4.4. 10204-16 Mélyfúró feladatok 

” 
 
66. Az R. 2. melléklet „A 148. sorszámú Mélyfúró megnevezésű részszakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10196-16 Bányászati alapismeretek  írásbeli 
5.2.4. 10204-16 Mélyfúró feladatok írásbeli, gyakorlati 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
67. Az R. 2. melléklet „A 148. sorszámú Mélyfúró megnevezésű részszakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7. EGYEBEK 
 
A 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben kiadott SZVK alapján az 54 544 02 0100 31 02 
Fluidumkitermelő részszakképesítéssel rendelkezők a 10196-16 Bányászati alapismeretek 
modul elvégzése, illetve a hozzá tartozó modulzáró vizsga teljesítése alól mentesíthetők.” 

 
68. Az R. 2. melléklet „A 150. sorszámú Munkaruha- és védőruha készítő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 54 542 02 Ruhaipari technikus szakképesítés 
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3.3.4. 34 542 04 Férfiszabó szakképesítés 
3.3.5. 34 542 06 Női szabó szakképesítés 

” 
 
69. Az R. 2. melléklet „A 154. sorszámú Műanyagfeldolgozó technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 34 543 01 Abroncsgyártó azonos ágazat 
3.3.4. 34 543 03 Formacikk-gyártó azonos ágazat 
3.3.5. 54 543 02 Gumiipari technikus azonos ágazat 
3.3.6. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító azonos ágazat 
3.3.7. 34 521 06 Műanyagfeldolgozó azonos ágazat 

” 
 
70. Az R. 2. melléklet „A 158. sorszámú Műemléki helyreállító megnevezésű szakképesítés-
ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó 
szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítés: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 34 582 14 Kőműves szakképesítés 

” 
 
71. Az R. 2. melléklet „A 167. sorszámú Nyomdaipari technikus megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  
4.3. 10238-12 Munkajog, munkabiztonság 
4.4. 11586-16 Gyártáselőkészítés 
4.5. 10243-16 Nyomdaipari anyagismeret 
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4.6. 10245-16 Nyomtatási technológiák 
4.7. 10242-16 Color-menedzsment 
4.8. 10244-16 Nyomdaipari gépészeti ismeretek 
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.11. 10241-16 Nyomtatványfeldolgozás 

” 
 
72. Az R. 2. melléklet „A 167. sorszámú Nyomdaipari technikus megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10238-12 Munkajog, munkabiztonság szóbeli 
5.2.4. 11586-16 Gyártás előkészítés írásbeli/gyakorlati 
5.2.5. 10243-16 Nyomdaipari anyagismeret írásbeli 
5.2.6. 10245-16 Nyomtatási technológiák gyakorlati 
5.2.7. 10242-16 Color-menedzsment gyakorlati 
5.2.8. 10244-16 Nyomdaipari gépészeti ismeretek írásbeli/gyakorlati 
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.11. 10241-16 Nyomtatványfeldolgozás gyakorlati, írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 

73. Az R. 2. melléklet „A 168. sorszámú Nyomdaipari szaktechnikus megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-
ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus szakképesítés 

3.3.4. 54 213 07 Nyomdaipari technikus szakképesítés 
” 
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74. Az R. 2. melléklet „A 174. sorszámú Optikai üvegcsiszoló megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 
szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  
4.3. 11730-16 Megmunkálás előkészítése 
4.4. 11731-16 Megmunkálás folyamata  
4.5. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

” 
 
75. Az R. 2. melléklet „A 174. sorszámú Optikai üvegcsiszoló megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 
teljesítésével. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak  
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11730-16 Megmunkálás előkészítése szóbeli 
5.2.4. 11731-16 Megmunkálás folyamata  gyakorlati 
5.2.5. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
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76. Az R. 2. melléklet „A 179. sorszámú Papírgyártó és -feldolgozó megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI 
JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.2. Szakképesítés megnevezése:” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.2. Szakképesítés megnevezése: Papírgyártó és -feldolgozó” 
 
77. Az R. 2. melléklet „A 179. sorszámú Papírgyártó és -feldolgozó megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó részszakképesítések 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás 
módja 

3.3.3. 31 543 09 Papír feldolgozó  részszakképesítés 
3.3.4. 31 543 10 Papíralapanyag-gyártó részszakképesítés 

3.3.5. 31 543 11 Papírgyártó részszakképesítés 
” 
 

78. Az R. 2. melléklet „A 179. sorszámú Papírgyártó és -feldolgozó megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 
szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10098-12 Vegyipari műszaki alapfeladatok 
4.4. 11795-16 Papíralapanyag-gyártó 
4.5. 11796-16 Papírgyártó 
4.6. 11798-16 Papírfeldolgozó 
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

” 
 
79. Az R. 2. melléklet „A 179. sorszámú Papírgyártó és -feldolgozó megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10098-12 Vegyipari műszaki alapfeladatok írásbeli 
5.2.4. 11795-16 Papíralapanyag-gyártó gyakorlati 
5.2.5. 11796-16 Papírgyártó gyakorlati 
5.2.6. 11798-16 Papírfeldolgozó gyakorlati 
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II írásbeli 
5.2.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
5.2.9. 11497-12  Foglalkoztatás I. írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
80. Az R. 2. melléklet „A 184. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 
biztosítás) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése, 
valamint speciális ügyintézői feladatok ellátása. 

A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a 
honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra. 

A) Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint 
biztosítási piac termékeinek értékesítése: 

A vizsgafeladat ismertetése: A banki, befektetési és biztosítási piac termékeinek 
értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, 
ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 22% 

B) Speciális ügyintézői feladatok ellátása: 

A vizsgafeladat ismertetése: a hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű 
működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfél-
kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes 
kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz 
megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a 
hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás 
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során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait a bizonylatok kitöltését, 
pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 3%” 
 
81. Az R. 2. melléklet „A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont  
„5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:  

A vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó 
szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási 
feladat előleg és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és 
adózási feladatok vizsgafeladat rész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a 
honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 
A vizsgafeladat aránya: 30%” 

 
82. Az R. 2. melléklet „A 197. sorszámú Speciális lábápoló megnevezésű szakképesítés-
ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam 
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11256-16 Speciális kezelő helyiség üzemeltetése 
4.4. 11257-17 Speciális lábápolás 
4.5. 12137-17 Speciális lábápolást megalapozó anatómiai, élettani, 

kóroktani ismeretek 
” 

 
83. Az R. 2. melléklet „A 197. sorszámú Speciális lábápoló megnevezésű szakképesítés-
ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11256-16 Speciális kezelő helyiség üzemeltetése gyakorlati, szóbeli 
5.2.4. 11257-17 Speciális lábápolás gyakorlati, szóbeli  
5.2.5. 12137-17 Speciális lábápolást megalapozó 

anatómiai, élettani, kóroktani 
ismeretek 

szóbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.” 
 
84. Az R. 2. melléklet „A 197. sorszámú Speciális lábápoló megnevezésű szakképesítés-
ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és 
felszerelési jegyzék 

6.2. Körömcsípő 
6.3. Késtartó 
6.4. Textília 
6.5. Áztatótál  
6.6. A vizsgafeladatokban fellelhető, valamennyi köröm 

korrekcióhoz és ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag 
6.7. Speciális csiszolófejek 
6.8. Egyszer használatos szikepenge és nyél 
6.9. Véső (inkarnátor) cserélhető pengével 

6.10. Szemző (medihalter) cserélhető pengékkel 
6.11. Exkavator körömsarok kiemelésére, tisztításra, tamponálásra, 

körömsáncvizsgálatra 
6.12. Pedicsipesz bőr-, körömdarabok kiemelésére 
6.13. Kötszervágó olló 
6.14. Sarokcsípő lekerekített heggyel 
6.15. Körömcsípő (Kopfschneider-féloldalas) 
6.16. Bőrcsípő és bőrvágó olló lekerekített heggyel 
6.17. Ultrahangos eszköztisztító 
6.18. Számítógép 
6.19. Digitális képrögzítés, archiválás 
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6.20. Spange speciális eszközei, tehermentesítők 
6.21. Egyedi tehermentesítő készítéséhez anyag 
6.22. Diagnosztizáló eszközök: hangvilla, tip-term, monofilament 
6.23. Sebfedők 
6.24. Speciális munkaszék 
6.25. Speciális kezelőszék  
6.26. Nagyítós lámpa 
6.27. Szerszámtartó állvány 
6.28. Professzionális pedikűrgép vizes vagy porelszívós (frézerek, 

marók, hántolók, csiszolók) 
” 

 
85. Az R. 2. melléklet „A 200. sorszámú Szakszolgálati FAM szerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI 
JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK” pont „1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 
óraszám:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 40-60” 
 
86. Az R. 2. melléklet „A 200. sorszámú Szakszolgálati FAM szerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB ADATOK” pont 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya:” és „2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
 
„2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%” 

87. Az R. 2. melléklet „A 200. sorszámú Szakszolgálati FAM szerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az 
eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11285-12 Szakszolgálati FAM szerelés gyakorlati, írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető.” 
 
88. Az R. 2. melléklet „A 200. sorszámú Szakszolgálati FAM szerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
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KÖVETELMÉNYEK” pont „5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, 
a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és 
egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes 
szabályok:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egy napon is teljesíthető az alábbi feltételekkel: 
- a vizsgabizottság elnöke a kijavított és értékelt írásbeli teszteket a központi írásbeli 
vizsgatevékenység napján, a vizsga helyszínén is jóváhagyhatja a gyakorlati 
vizsgatevékenység megkezdése előtt, 
- az írásbeli teszt megoldására javasolt eredményt a gyakorlati vizsgatevékenység előtt a 
vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli tesztet és az 
értékelési útmutatót a gyakorlati vizsgatevékenység előtt megtekintheti. A megtekintésre 
úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a gyakorlati vizsgatevékenység 
megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének.” 
 
89. Az R. 2. melléklet „A 200. sorszámú Szakszolgálati FAM szerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „6. ESZKÖZ- ÉS 
FELSZERELÉSI JEGYZÉK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

  A 
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és 
felszerelési jegyzék 

 6.2.  Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek 
 6.3.  FAM szerszámok 
 6.4.  A FAM tevékenység védőeszközei 
 6.5.  Villamos mérőműszerek 
 6.6.  Környezetszennyező anyagok gyűjtői 
6.7.  KIF szakszolgálati FAM tanpálya 

” 
 
90. Az R. 2. melléklet „A 200. sorszámú Szakszolgálati FAM szerelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. EGYEBEK 

7.1. Előképzettségként elfogadható szakképesítések: 
 
7.1.1. A Szakszolgálati FAM szerelő szakképesítés korábban megjelent szakmai és 
vizsgakövetelményei: 
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32/2011. (VIII. 25.) NGM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM 
szerelő 

1/2010. (II. 5.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM 
szerelő 

18/2009. (IX. 10.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati FAM 
szerelő 

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben kiadott 33 522 04 0001 33 06 Szakszolgálati 

A II. Egyéb adatok fejezet alpontjában a szakmai előképzettségként feltüntetett 
villanyszerelő, illetve középfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el: 

7.1.2. Villanyszerelő: 
a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, 
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a 

tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM 
rendelet, 

a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969.  
(XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban 
oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján, 

625 számú Villanyszerelő, 
503 számú Villanyszerelő, 
505 számú Villanyszerelő leágazásai 
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
505-2 Épületvillamossági szerelő, 
505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
506 számú Általános Villanyszerelő, 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő. 

 
7.1.3. Technikus: 

1955. évi 37. törvényerejű rendelet (dec. 30.) az ipari technikumokról, 
a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá 
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. 

(IX. 12.) MM rendelet alapján, 
(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, 
(36.) Épületvillamossági technikus, 
(42.) Villamosgép és berendezési technikus, 
(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 
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52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 
07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 
54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 

 
7.1.4. Mérnök: 
Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén ha: 

– az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: 
– villamos művek, 
– villamos gépek, 
– villamos energetika, 
– épületvillamosítás, 
Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a 

villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a 
leckekönyvből kell megállapítani. 

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök gyengeáramú (távközlés) szakon 
végzett. 
 
7.2. A 6. pont 6.7. alpontjában megjelölt Kisfeszültségű szakszolgálati FAM tanpálya 
minimum követelményei: 
 
KIF szakszolgálati tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az oktatott modulra jellemző hálózati 
elemeket, berendezéseket tartalmazza.  
Nem szükséges minden készüléktípus megléte a tanpályán, hiszen ez a követelmény a 
hálózaton megtalálható számtalan típus miatt nem is lehetséges, nem is célja a 
tanfolyamoknak a berendezéstípusok teljes körű megismerése. 
A tanpálya táplálásával kapcsolatos különleges követelmény a szabványos előírásokon 
túlmenően: áramvédő kapcsoló beépítése. 
A tanpályán a gyakorlati képzések maximális létszámát az alábbi feltételek egyidejű 
teljesülése határozza meg: 
1. Minden munkacsoportra (max. 3 fő) jusson egyidejűleg egy – az adott feladatra - 
kialakított munkahely (pl. reléállvány). 
2. Egy gyakorlati oktató maximum 2 kialakított munkahelyen felügyelheti, koordinálhatja 
egyidejűleg a gyakorlatokat, ha mind a két munkahely egyszerre belátható. 
 
Szakszolgálatos munkák esetén: 

• Részleteiben nem definiált, védelmi/irányítástechnikai 
szekrények/relétáblák/elosztók, ahol a jellemző készülékek cseréje, 
sorkapcsokon, síneken végzett feladatok, mérések telepítése gyakorolható.” 

 
91. Az R. 2. melléklet „A 212. sorszámú Tetőfedő megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó szakképesítések” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma megnevezése 
a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 34 582 01 Ács azonos ágazat 
3.3.4. 34 582 02 Bádogos azonos ágazat 
3.3.5. 34 582 13 Burkoló azonos ágazat 
3.3.6. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó azonos ágazat 
3.3.7. 54 582 02 Hídépítő és - fenntartó technikus azonos ágazat 
3.3.8. 34 582 07 

Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász azonos ágazat 

3.3.9. 34 582 14 Kőműves azonos ágazat 
3.3.10. 54 582 03 Magasépítő technikus azonos ágazat 
3.3.11. 54 582 04 Mélyépítő technikus azonos ágazat 
3.3.12. 34 582 10 Szárazépítő azonos ágazat 
3.3.13. 34 582 11 Útépítő azonos ágazat 
3.3.14. 54 582 05 Útépítő és –fenntartó technikus azonos ágazat 
3.3.15. 54 582 06 Vasútépítő és –fenntartó technikus azonos ágazat 

” 
92. Az R. 2. melléklet „A 215. sorszámú Textiltermék-összeállító megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
  A B 

4.1. 
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok 
4.4. 10114-16 Ruhaipari gyártmánytervezés 
4.5. 10115-16 Textiltermékek összeállítása 

” 
 

93. Az R. 2. melléklet „A 215. sorszámú Textiltermék-összeállító megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az 
eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok írásbeli 
5.2.4. 10114-16 Ruhaipari gyártmánytervezés írásbeli 
5.2.5. 10115-16 Textiltermékek összeállítása gyakorlati 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha 

a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 

94. Az R. 2. melléklet „A 216. sorszámú Textiltisztító és textilszínező megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.1. A 
szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások” alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

3.1.2. 8121 Textilipari gép kezelője és 
gyártósor mellett dolgozó 

Textilgép-beállító 
Textilipari szárítógép-kezelő 
Textilfehérítő 
Textilfestő 
Textilgép-kezelő 
Textilmosó 
Mángorló 

3.1.3. 8327 Mosodai gép kezelője 
Tisztítógép-kezelő 
Vegytisztító, kelmefestő 
Textiltisztító 

3.1.4. 9113 Kézi mosó, vasaló Textilkalandergép-kezelő 
Vegytisztító, kézi 

3.1.5. 1339 

Egyéb kereskedelmi, 
vendéglátó és hasonló 
szolgáltatási tevékenységet 
folytató egység vezetője 

Vegytisztító egység/szervezet 
vezetője 

” 
 

95. Az R. 2. melléklet „A 216. sorszámú Textiltisztító és textilszínező megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 
szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11367-16 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek 
4.4. 11368-16 Textíliák elő- és utókezelése 
4.5. 11369-16 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és gépei 
4.6. 11370-16 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 
4.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

” 
 
96. Az R. 2. melléklet „A 216. sorszámú Textiltisztító és textilszínező megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11367-16 Textilipari alap- és segédanyagok, 

textiltermékek 
írásbeli 

5.2.4. 11368-16 Textíliák elő- és utókezelése gyakorlati 
5.2.5. 11369-16 Textíliák színezése, tulajdonságjavító 

műveletek, és gépei 
gyakorlati 

5.2.6. 11370-16 Textíliák mosása, vegytisztítása, 
műveletei, gépei 

gyakorlati 

5.2.7. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

A Munkahelyi egészség és biztonság illetve a Foglalkoztatás követelménymodulok 
modulzáró vizsgatevékenységei összevonhatóak bármely szakmai követelménymodul 
írásbeli vizsgatevékenységével. 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
97. Az R. 2. melléklet „A 219. sorszámú Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése  
4.3. 10064-16 Turisztikai termékkínálat  
4.4. 10065-16 Turisztikai vállalkozások 
4.5. 11714-16 Turisztikai erőforrások  
4.6. 11715-16 Kommunikáció a turizmusban 
4.7. 11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban 
4.8. 11717-16 Infokommunikációs technológia a turizmusban  
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.  
” 

 
98. Az R. 2. melléklet „A 219. sorszámú Turisztikai szervező, értékesítő megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10064-16 Turisztikai termékkínálat  gyakorlati 
5.2.4. 10065-16 Turisztikai vállalkozások szóbeli 
5.2.5. 11714-16 Turisztikai erőforrások  szóbeli 
5.2.6. 11715-16 Kommunikáció a turizmusban gyakorlati 
5.2.7. 11716-16 Gazdasági folyamatok a turizmusban írásbeli 
5.2.8. 11717-16 Infokommunikációs technológia a 

turizmusban 
interaktív 

5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 
képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.  írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
99. Az R. 2. melléklet „A 221. sorszámú Uszodamester megnevezésű szakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7. EGYEBEK 
 
7.1. Szakmai alkalmassági követelmények: 200 m kombinált úszás 8:00 perc alatt (100 m 
mellúszás, 100 m gyorsúszás). 

7.2. Egészségügyi alkalmassági követelmények: A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a 
munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről című rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni, illetve az egyéb 
jogszabályokban meghatározott foglalkozás egészségügyi vizsgálatok „D” típusát kell 
elvégezni. 
7.3. A vizsgáztatás speciális követelménye: A munkakör közvetlen életmentés 
végrehajtására kötelez, ezért a szakmai vizsgára a vizsgabizottsági tagokat a kamarával 
együttműködve a Magyar Fürdőszövetség és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 
jelöli ki.” 
 
100. Az R. 2. melléklet „A 227. sorszámú Vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pont „7.7. A Vállalkozási 
ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei:” alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„7.7. A Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés megszerzésének feltételei: 

„Az a vizsgázó, aki a komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenység 5.3.1.  
A) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, B) Elektronikus bevallás és C) Bérszámfejtési 
feladat vizsgafeladat részeket, valamint a szóbeli vizsgatevékenység 5.3.3. A) Az üzleti terv 
védése és B) A munkaerő-gazdálkodáskapcsolódó szakmai feladatok vizsgafeladat részeket 
eredményesen teljesítette, megfelel a Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés 
vizsgakövetelményeinek, részére Vállalkozási ügyintéző részszakképesítést igazoló 
bizonyítvány adható. 

A Bérügyintéző részszakképesítés, a Társadalombiztosítási ügyintéző részszakképesítés, 
valamint a Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés együttes megléte egyenértékű a 
Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítéssel.” 

 
101. Az R. 2. melléklet „A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 
A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 
3.3.4. 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés 
3.3.5. 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő 

(bank, befektetés, biztosítás) 
szakképesítés 
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3.3.6. 54 344 04 Államháztartási ügyintéző szakképesítés 
3.3.7. 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés 
3.3.8. 55 344 04 Ellenőrzési szakelőadó szakképesítés-ráépülés 
3.3.9. 55 344 05 IFRS mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés 

3.3.10. 55 344 06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes 
könyvelő 

szakképesítés-ráépülés 

” 
 
102. Az R. 2. melléklet „A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pont „7.2. A 
modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:” alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:  
7.2.1. A 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban modulzáró vizsga szóbeli 
vizsgatevékenység alóli felmentés feltétele: állam-és jogtudományi doktori fokozat. 

7.2.2. A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 
4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként 
letett záróvizsgával, valamint a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú 
továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján 
szerzett oklevéllel rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és 
írásbeli vizsgatevékenységek alól: 

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása, 
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban. 

7.2.3. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 
szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület 
üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként 
letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák szóbeli és 
írásbeli vizsgatevékenységek alól: 

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban, 
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása. 

7.2.4. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 
szóló289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti 
képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint számvitel mesterszakon, továbbá 
gazdasági szakképzés közgazdásztanár szakképzettség pénzügy és számvitel szakirányon 
felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával 
rendelkező felmentést kap a következő modulzáró vizsgák gyakorlati, szóbeli és írásbeli 
vizsgatevékenységek alól: 

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása, 
10775-16 Adózási feladatok ellátása, 
10808-16 Számviteli feladatok a gyakorlatban, 
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11886-16 Számviteli szervezési feladatok gyakorlata, 
10789-12 Elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása. 
10809-12 Gazdasági és vezetési feladatok a gyakorlatban, 

7.2.5. Az a jelölt, aki rendelkezik az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, vagy az 
Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel felmentést kap a következő 
modulzáró vizsgák szóbeli és írásbeli vizsgatevékenységek alól: 

10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban, 
10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása, 
10775-16 Adózási feladatok ellátása. 

7.2.6. Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy az Egyéb 
szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel felmentést kap a 11886-16 
Számviteli szervezési feladatok gyakorlata modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége 
alól. 
Az a jelölt, aki rendelkezik Államháztartási mérlegképes könyvelő, vagy az Egyéb szervezeti 
mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel, vagy aki felsőfokú iskolai végzettsége 
alapján tejesítette az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés szakmai előképzettség 
bemeneti feltételeit és az adótanácsadó komplex szakmai vizsgáit sikeresen teljesítette, 
felmentést kap a 10775-16 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli 
vizsgatevékenysége alól. 

7.2.7. Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt 
érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége 
alól. 

7.2.8. Mentesül a 10774-16 Pénzügyi feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli 
vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10774-12 Pénzügyi 
feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenység teljesítését hitelt 
érdemlően igazolja. 
Mentesül a 10775-16 Adózási feladatok ellátása modulzáró vizsga írásbeli 
vizsgatevékenység teljesítése alól 2019. december 31-ig az a jelölt, aki a 10775-12 Adózási 
feladatok ellátása modulzáró vizsga gyakorlati vizsgatevékenység teljesítését hitelt 
érdemlően igazolja. 
 
7.2.9. A 7.7. pontban meghatározott korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása 
felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének 
vizsgafeladata alól.” 
 
103. Az R. 2. melléklet „A 234. sorszámú Vendéglátásszervező megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

  A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11561-16 Gazdálkodási ismeretek 
4.4. 11518-16 Élelmiszerismeret 
4.5. 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 
4.6. 11520-16 Vendéglátó kereskedelem 
4.7. 11538-16 A vendéglátás marketingje 
4.8. 11539-16 Vendéglátó ételkészítés 
4.9. 11540-16 Idegen nyelv a vendéglátásban  

4.10. 11541-16 Üzletvezetés a vendéglátásban 
4.11. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.12. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

” 
 
104. Az R. 2. melléklet „A 234. sorszámú Vendéglátásszervező megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma 
megnevezés a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11561-16 Gazdálkodási ismeretek írásbeli 
5.2.4. 11518-16 Élelmiszerismeret írásbeli 
5.2.5. 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek írásbeli 
5.2.6. 11520-16 Vendéglátó kereskedelem gyakorlati 
5.2.7. 11538-16 A vendéglátás marketingje szóbeli 
5.2.8. 11539-16 Vendéglátó ételkészítés gyakorlati 
5.2.9. 11540-16 Idegen nyelv a vendéglátásban  szóbeli 

5.2.10. 11541-16 Üzletvezetés a vendéglátásban szóbeli 
5.2.11. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.12. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
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105. Az R. 2. melléklet „A 243. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó szakképesítések” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 35 522 02 Erősáramú berendezések 
felülvizsgálója 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.4. 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.5. 35 522 04 Kisfeszültségű csatlakozó- és 
közvilágítási FAM szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.6. 35 522 06 Kisfeszültségű kábelszerelő szakképesítés-ráépülés 
3.3.7. 35 522 07 Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati 

FAM szerelő 
szakképesítés-ráépülés 

3.3.9. 35 522 10 Szakszolgálati FAM szerelő szakképesítés-ráépülés 
3.3.10. 35 522 11 Villamos alállomás kezelő szakképesítés-ráépülés 
3.3.11. 35 522 12 Villamos elosztóhálózat szerelő, 

üzemeltető 
szakképesítés-ráépülés 

3.3.12. 35 522 13 Villamos gép és -készülék üzemeltető szakképesítés-ráépülés 
3.3.13. 35 522 14 Villamos hálózat kezelő szakképesítés-ráépülés 
3.3.14. 35 522 15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető szakképesítés-ráépülés 
3.3.15. 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés 
3.3.16. 35 861 01 Elektronikus vagyonvédelmi 

rendszerszerelő  
szakképesítés-ráépülés 

3.3.17. 35 522 17 Megújuló energiatermelő 
berendezések üzemeltetője 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.18. 35 522 18 Középfeszültségű FAM szerelő 
távolból végzett technológiával 

szakképesítés-ráépülés 

3.3.19. 35 522 20 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM 
szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

” 
106. Az R. 2. melléklet „A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont  
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 
száma 

megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó szakképesítés 
” 

107. Az R. 2. melléklet „A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI 
KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az 

állam által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11583-17 Villamos biztonságtechnikai alapok 
4.4. 11584-16 Vezérléstechnikai alapok 
4.5. 11585-17 A kapcsolószekrények szerelése 
4.6. 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel 
4.7. 11633-16 Automatikai berendezések hibakeresése és javítása 

” 
 
108. Az R. 2. melléklet „A 257. sorszámú Automatikai berendezés karbantartó megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az 
eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése 

a modulzáró 
vizsga 

vizsgatevékenysé
ge 

5.2.3. 11583-17 Villamos biztonságtechnikai alapok írásbeli 
5.2.4. 11584-16 Vezérléstechnikai alapok írásbeli 
5.2.5. 11585-17 A kapcsolószekrények szerelése gyakorlati 
5.2.6. 10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel gyakorlati 

5.2.7. 11633-16 Automatikai berendezések 
hibakeresése és javítása 

gyakorlati 
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor 
eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra 
értékelhető.” 
 
109. Az R. 2. melléklet „A 264. sorszámú Digitális nyomóforma készítő megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„A 264. sorszámú Digitális nyomóforma készítő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 07 
 
2. Részszakképesítés megnevezése: Digitális nyomóforma készítő 
 
3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
  
4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350–400 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 
 
2.2. Szakmai előképzettség: – 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -  
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9.  Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
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3. PÁLYATÜKÖR 

 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

 A B C 

3.1.1. 
FEOR 

száma FEOR megnevezése 
A részszakképesítéssel 

betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 7231 Nyomdai előkészítő 
Számítógépes nyomdai 
szövegszerkesztő 

3.1.3. 7232 
Nyomdász, nyomdai 
gépmester 

Kisofszetgép-kezelő 
Nyomdaipari munkás 
Segédgépmester 

 
3.1.1. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
A digitális nyomóforma készítő munkáját a grafikai- és reklámstúdiókban, a nyomdai 
sokszorosítási technológiákat – ideértve mindenekelőtt az ofszet-, a flexo- és a digitális 
nyomtatási eljárásokat, ezen kívül a szita-, a tampon és minden egyéb speciális nyomtatási 
eljárásokat – üzemszerűen alkalmazó nyomdákban, szolgáltató egységekben alkalmazott 
gyártási utasítások felhasználásával, de önállóan végzi.  
 
Munkájának célja, hogy nyomdai eljárásokkal sokszorosításra kerülő grafikai tervek vagy 
köztes eredetik, esetenként korábbi kiadványok újragyártása vagy módosított ismételt 
előállításához szükséges és nyomdai minőségű sokszorosításra alkalmas nyomóformák 
vagy digitális állományok elkészüljenek.  
Feladata, a digitális állományokból a nyomóformákat alkalmazó technológiákhoz (ofszet, 
flexo, szita, tampon) a megfelelő nyomóformák elkészítése. 
Feladata a munkavégzés helyétől (nyomdaüzem jellege, mint pl. digitális gyorsnyomda) 
függően, hogy a megrendelt kiadványok digitális állományaiból a gyártási utasításnak 
megfelelően elkészüljön a megrendelt kiadvány.  
Feladata a termelési folyamatban a gyártási utasítások elemeiből a célnak megfelelő 
gyártási utasítás kombináció összeállítása és végrehajtása. 
Feladata a nyomdai minőségre alkalmas sokszorozó gépek szakszerű használata, 
folyamatos karbantartása. 
Feladata a végterméknek megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztása, 
felhasználhatóságuknak vizsgálata a végtermék minőségének szempontjaival összevetve. 
A kiválasztott és ellenőrzött anyagok takarékos felhasználása.  
Az általa elvégzett gyártási rész-műveletsor eredményének és minőségének ellenőrzése a 
további feldolgozhatóság szempontjai alapján. 
Feladata a munkavégzés helyétől és jellegétől függően a megrendelőkkel, aki lehet 
üzemen belüli szakember és lehet közvetlen a megrendelő, való kapcsolattartás. 
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- együttműködni a kapcsolódó munkaterületek szakembereivel, munkahelyi 
vezetőivel és a munkavégzés jellegétől függően közvetlen a megrendelő 
végfelhasználókkal; 
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- telepíteni és folyamatosan frissíteni a nyomdaipari képfeldolgozó és tördelő 
szoftvereket;  

- üzemszerűen alkalmazni a nyomdaipari képfeldolgozó és tördelő szoftvereket; 
- digitális proofokat készíteni; 
- nyomtatványt a gyártási utasítások és a rendelkezésre álló nyomdagépek 

igénybevételével legyártani;  
- kiválasztani és felhasználhatóság szempontjai szerint minősíteni a megfelelő alap- 

és segédanyagokat; 
- önállóan megítélni, hogy a sokszorosítandó állományok milyen mértékben 

alkalmasak az elvárt végtermékminőség biztosításához; 
- a rendelkezésére álló termelő berendezések hibajelenségeinek felismerésére és a 

hibaelhárítási utasítások végrehajtására; 
- felismerni a hibaforrásokat és szükség szerint beavatkozni a megelőzés vagy 

elhárítás érdekében; 
- felismerni és definiálni a végtermék minőségét befolyásoló grafikai és színtani 

problémákat;  
- interneten vagy telefonon is megfelelő szakmaisággal kommunikálni az általa 

használt berendezések karbantartását, távfelügyeletét ellátókkal;  
- munkavégzését digitálisan is dokumentálni és a munkatáskákat vezetni; 
- betartani a tűz-, a munka-, az érintésvédelmi és a környezetvédelmi előírásokat. 

 
3.2. Kapcsolódó szakképesítések: 
 

 A B C 
3.2.1. A kapcsolódó szakképesítés 
3.2.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.2.3. 54 213 07 Nyomdaipari technikus szakképesítés 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam 

által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10243-16 Nyomdaipari anyagismeret 
4.4. 10245-16 Nyomtatási technológiák 
4.5. 10241-16 Nyomtatványfeldolgozás 
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosítója megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10243-16 Nyomdaipari anyagismeret gyakorlati, írásbeli 
5.2.4. 10245-16 Nyomtatási technológiák gyakorlati, írásbeli 
5.2.5. 10241-16 Nyomtatványfeldolgozás gyakorlati, írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 
 
A vizsgafeladat megnevezése: 8 oldalas, hajtogatott A/4 prospektusnak a nyomdai 
feldolgozásra alkalmas digitális állományról ofszet nyomólemez vagy flexo klisék 
elkészítése és egyidejűleg digitális nyomat készítése. 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A) Kiadvány digitális állományának elkészítése 
Egyenként ellenőrzi az oldaltördelt digitális állományt a gyártási utasítás alapján és a 
következő technológiai lépés követelményei és a feldolgozhatóság szempontjai szerint és 
digitális proofot készít róla. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 35% 
 
B) Kiadvány nyomóeredetijének elkészítése 
Az oldaltördelt állományokból elkészíti a munkatáska utasításainak megfelelő kilövés 
szerinti tördelt nyomtatási ív állományát. (Nyomdai PDF) Ellenőrzi a beállításokat. A 
colormenedzsment szempontjainak figyelembevételével beállítja a színhelyes nyomtatás 
feltételeit. 
Kiválasztja a megfelelő nyomathordozó anyagokat. 
Elkészíti az ofszet vagy flexó CTP nyomóformát és archiválja az állományokat. 
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A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 40% 
 
C) Digitális nyomatot készít az általa elkészített kiadványból 
Az oldaltördelt állományokat online nyomógépre küldi. Kiválasztja a megfelelő 
nyomathordozót és elvégzi a nyomógép beállításait. Elvégzi a nyomtatást. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati feladaton belül: 25% 
 
A gyakorlati vizsgafeladatok együttes időtartama: 180 perc 
A gyakorlati vizsgafeladatok összességének értékelési súlyaránya: 70% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Nyomdaipari szoftverek és nyomtatási technológiák 
ismerete 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon – feleletválasztós (50%) és kifejtős (50%) 
kérdésekre válaszolva – Az egyes digitális állományoknak mik a jellemzőik? Mik a 
legfontosabb különbségek a nyomdai és az irodai szoftverek között? A nyomdaipari 
eljárások jellemzői. A nyomathordozók fajtái és nyomtathatósági jellemzői. 
 
Az írásbeli vizsgatevékenység a komplex szakmai követelmény teljes elméleti anyagát 
tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez 

szükséges eszközök minimumát meghatározó 
eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Irodabútorok 
6.3. Számítógép és kalibrált monitor 
6.4. Nyomdaipari szoftverek 
6.5. Szélessávú internet kapcsolat 
6.6. Pantone skála 
6.7. Színes nyomtató (A3) 
6.8. Archiváló eszközök és programok 
6.9. Külső digitális adathordozók 

6.10. Ofszet lemezlevilágító 
6.11. Fotopolimer levilágító 
6.12. Színes digitális nyomógép 
6.13. Kezelési utasítások 
6.14. Papír, írószer 

” 
 
110. Az R. 2. melléklet „A 266. sorszámú Építő- szállító és munkagép-szerelő megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

  A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam 

által elismert szakképesítések szakmai 
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 
4.4. 10163-16 

Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

4.5. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok 
4.6. 11577-16 Jármű- és gépszerelés 
4.7. 11093-12 Magasban végzett szerelése 
4.8. 11578-16 Építő-, szállító és munkagép szerelés 
4.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. 

4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
” 
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111. Az R. 2. melléklet „A 266. sorszámú Építő- szállító és munkagép-szerelő megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím címe helyébe a következő alcím cím 
lép:  
 
„A 266. sorszámú Építő- szállító- és munkagép-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelménye”  
 
112. Az R. 2. melléklet „A 266. sorszámú Építő- szállító és munkagép-szerelő sorszámú 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az 
eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok írásbeli, szóbeli 

5.2.4. 10163-16 Gépészeti munkabiztonság és 
környezetvédelem 

írásbeli 

5.2.5. 10166-12 Gépészeti kötési feladatok írásbeli, szóbeli 
5.2.6. 11577-16 Jármű- és gépszerelés gyakorlati, írásbeli, szóbeli 
5.2.7. 11093-12 Magasban végzett szerelés írásbeli, szóbeli 

5.2.8. 11578-16 Építő-, szállító és munkagép 
szerelés 

gyakorlati, írásbeli, szóbeli 

5.2.9. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

” 
 
113. Az R. 2. melléklet „A 268. sorszámú Extruder gép kezelő megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 
száma megnevezése a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 34 543 01 Abroncsgyártó szakképesítés 
3.3.4. 34 543 03 Formacikk-gyártó szakképesítés 
3.3.5. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító szakképesítés 

” 
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114. Az R. 2. melléklet „271. sorszámú Férfi fodrász-borbély megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító 

száma megnevezése 

4.3. 11706-16 Férfi frizurakészítés 
4.4. 11812-16 Borbély 
4.5. 11728-16 Munkavédelem és marketing 
4.6. 11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek 
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.  

” 
 
115. Az R. 2. melléklet „271. sorszámú Férfi fodrász-borbély megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11706-16 Férfi frizurakészítés írásbeli, gyakorlati 
5.2.4. 11812-16 Borbély írásbeli, gyakorlati 
5.2.5. 11728-16 Munkavédelem és marketing írásbeli, gyakorlati 
5.2.6. 11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek írásbeli 
5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
116. Az R. 2. melléklet „A 279. sorszámú Háztartási gépszerviz szaktechnikus megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcíme helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„A 279. sorszámú Háztartási gépszerviz szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-
ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 
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1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 06 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Háztartási gépszerviz szaktechnikus 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 
 
   2.1.1. Iskolai előképzettség: - 
 
 2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

 
2.2. Szakmai előképzettség:  54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus vagy 
 54 523 01 Automatikai technikus  vagy 
 54 523 02 Elektronikai technikus vagy 
 54 523 04 Mechatronikai technikus. 
 
2.3. Előírt gyakorlat: - 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), 
foglalkozás(ok): 
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 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel 
betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 
7341 

Villamos gépek és 
készülékek műszerésze, 
javítója 

Háztartásigép-szerelő 
3.1.3. Villamosgép- és készülék szerelő 

3.1.4. 
3121 Villamosipari technikus 

(energiaipari technikus) 
Erősáramú elektronikai technikus 

3.1.5. Erősáramú villamosipari technikus 
3.1.6. 3122 Villamosipari technikus 

(elektronikai technikus)  Villamosgép és készülékgyártó technikus 

 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 

Feladata: 
Szakszerviz vezetője/műszaki vezetőjeként koordinálja, ellenőrzi a szakmai 
tevékenységeket vagy önállóan (vállalkozóként) végzi a tevékenységeket. 
Elektronikai egységgel rendelkező háztartási gép szerelése, telepítése, beüzemelése, 
javítása, karbantartása (kivéve azon készülékek vagy készülék-részegységek, amelyek 
tekintetében jogszabály hatósági képzést ír elő – például gázüzemű készülékek, 
telepítést igénylő klímaberendezések). 
Tanácsadás vagy közreműködés az energiatakarékos gépek, készülékek 
beszerzéséhez, beépítéséhez, elhelyezéséhez. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
− megállapítani a készülék, berendezés hibáját szisztematikus műszeres hibaok-

keresési folyamat során, műszaki dokumentáció (terv, kapcsolási rajz, gépkönyv) 
segítségével, a bejelentett és a tapasztalt hibajelenséget elemezve, 

− javításhoz katalógusból, vagy egyéb módon (kereskedelem) anyagot, vagy 
alkatrészt rendelni, 

− dokumentációk (tervek, műszaki előírások) alapján – a helyszínen – felmérést 
végezni, 

− kapcsolatos méréseket végezni, javaslatokat tenni az energia megtakarítás 
lehetőségeire, 

− intelligens épületek áramköri szereléseit elvégezni, 
− készülék elhelyezésekre javaslatot tenni, vagy előzetesen véleményezni, 
− próbaüzemet tartani, majd üzembe helyezni a szerelt/telepített készüléket, 

berendezést, 
− átadni a működőképes és a biztonságtechnikai vizsgálatokon is megfelelt 

készüléket/berendezést, 
− kiállítani a szükséges dokumentumokat, bizonylatokat (számlát), és tájékoztatást 

adni a gép/készülék használatáról, 
− tevékenysége közben betartani a környezetvédelmi, tűzvédelmi, villamos- és az 

egyéb biztonságtechnikai előírásokat. 
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3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés 
3.3.4. 54 523 01  Automatikai technikus szakképesítés 
3.3.5. 54 523 02  Elektronikai technikus  szakképesítés 
3.3.6. 54 523 04  Mechatronikai technikus szakképesítés 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam 
által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító 

száma megnevezése 

4.3. 12131-17 Háztartási gépek angol szaknyelvi ismerete 
4.4. 12132-17 Személyes készségfejlesztés 
4.5. 12133-17 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek a háztartási gépek 

szervizelésében 
4.6. 12134-17 Háztartási gépek környezetvédelme és 

biztonságtechnikája 
4.7. 12135-17 Háztartási gépek üzembe helyezése, telepítése és 

szerelése 
4.8. 12136-17 Háztartási gépek információtechnológiája 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben 
meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó 
modulzáró vizsga teljesítésével. 
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 12131-17 Háztartási gépek angol szaknyelvi ismerete írásbeli 
5.2.4. 12132-17 Személyes készségfejlesztés írásbeli 
5.2.5. 12133-17 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek a 

háztartási gépek szervizelésében 
írásbeli 

5.2.6. 12134-17 Háztartási gépek környezetvédelme és 
biztonságtechnikája 

gyakorlati 

5.2.7. 12135-17 Háztartási gépek üzembe helyezése, telepítése, 
szerelése 

gyakorlati 

5.2.8. 12136-17 Háztartási gépek információtechnológiája gyakorlati 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 
 

A vizsgafeladat megnevezése:  
Egy elektronikus vezérlő-szabályozó egységgel rendelkező háztartási 
készülék/berendezés diagnosztizálása, szükség esetén javítása. 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  

Vegye át a készüléket, bizonylaton (munkalapon) rögzítse a műszaki technikai 
adatokat és az egyéb körülményeket, valamint a megadott és/vagy az észlelt 
hibajelenséget. Alkalmas szerszámok segítségével a szükséges mértékben szerelje 
szét a készüléket, műszaki dokumentációk (gépkönyv, kapcsolási rajz stb.) 
segítségével, műszeres mérésekkel határolja be a hibát. 
Az eredményes (vizsgabizottság által jóváhagyott) hibafeltárás után a megfelelő 
javítási technológiát alkalmazva alkatrésszel, vagy alkatrész nélkül hárítsa el a hibát. 
Javítás után végezze el a készülék javítás utáni biztonságtechnikai felülvizsgálatát. 
Helyezze üzembe, mérje le az üzemi adatokat, adja át a készüléket, és végezze el a 
szükséges dokumentációs és adminisztratív feladatokat. 

 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70% 

 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
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A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 
 

A vizsgafeladat megnevezése:  
Háztartási gépszervíz szaktechnikus szakmai ismeretek. 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
Feszültség alatt a vizsgázó nem dolgozhat! Üzemi próbát és a feszültség alatti méréseket is 
csak megfelelő felügyelet mellett, és csak közreműködőként végezheti el. 
A vizsgafeladatra előkészített készülék előzetesen biztonságtechnikailag ellenőrzött, és 
csak az előzetesen közölt hibajelenséget okozó hibát (műhibát) tartalmazhatja. A hibát 
okozó jelenség, vagy a műhiba leírását zárt borítékban kell a vizsgaszervezőnek tárolni, a 
vizsgán a hibajelenség behatárolásakor lehet felbontani. 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

6.2. Kézi (mechanikai) szerszámok 
6.3. Speciális fogók, eszközök (csapágylehúzó, seeger-gyűrű fogó) 
6.4. Kulcskészletek (villás, dugó, csillag) 
6.5. Fúró-, csavarhúzó gép 
6.6. A lágyforrasztás eszközei, anyagai 
6.7. Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat műszere 
6.8. Villanyszerelési kéziszerszámok 
6.9. Műszaki dokumentációk (kapcsolási rajzok, kiviteli tervek, 

gépkönyvek) 
6.10. Mérő-, ellenőrző szerszámok 
6.11. Minta-bizonylatok 
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6.12. Mérőműszerek (villamos, elektronikai, hálózati) 
6.13. Segédanyagok a szereléshez, javításhoz 
6.14. Elektronikus irányítástechnikával rendelkező háztartási gépek, 

készülékek 
6.15. Kis háztartási készülékek (konyhai kisgépek, vasalók, 

szépségápolási termékek) 
6.16. Porszívók 
6.17. Hűtő- és fagyasztógépek 
6.18. Mosó-, mosó-szárító és szárítógépek 
6.19. Mosogatógépek 
6.20. Konyhai nagygépek (főzőlap, sütő, elszívó, mikrohullámú sütő, 

automata kávéfőző) 
6.21. Számítógép 
6.22. Szoftver 
6.23. Hálózat (Internet, Intranet) 
6.24. Router 
6.25. Szkenner 
6.26. Nyomtató 
6.27. Háztartási gépek javításához szükséges alkatrészek 
6.28. Egyéni munkavédelmi eszközök 

” 
 
117. Az R. 2. melléklet „A 283. sorszámú Jármű- és gépszerelő megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:  

   A  B  C 
 5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

 5.2.2.  azonosító 
száma 

 megnevezése  a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenység

e 
 5.2.3.  10162-12  Gépészeti alapozó feladatok  írásbeli, szóbeli 
 5.2.4.  10163-12  Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem  írásbeli 
 5.2.5.  10166-12  Gépészeti kötési feladatok  írásbeli, szóbeli 
 5.2.6.  11577-16  Jármű- és gépszerelés  gyakorlati, írásbeli, 

szóbeli 
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 
A vizsgafeladat megnevezése: Gépszerelés 

A vizsgafeladat ismertetése: Építő-, és szállító vagy munka gépegységének vizsgálata, 
minősítése, szükség szerinti javítása.  

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: - 
A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Jármű- és gépszerelés technológiája 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga 
kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott „Jármű- és gépszerelés” 
szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -” 
 
118. Az R. 2. melléklet „A 285. sorszámú Kalander gép kezelő megnevezésű 
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 
száma megnevezése a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 34 543 01 Abroncsgyártó szakképesítés 
3.3.4. 34 543 03 Formacikk-gyártó szakképesítés 
3.3.5. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító szakképesítés 

” 
119. Az R. 2. melléklet „A 287. sorszámú Kiadványszerkesztő technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 
 A  B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító 

száma 
 megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 213 03 Korrektor szakképesítés-
ráépülés 

3.3.4. 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő részszakképesítés 
3.3.5. 34 543 06 Könyvkötő-

nyomtatványfeldolgozó 
azonos ágazat 

3.3.6. 54 213 07 Nyomdaipari technikus azonos ágazat 
3.3.7. 55 213 07 Nyomdaipari szaktechnikus szakképesítés-

ráépülés 
” 

 

120. Az R. 2. melléklet „A 287. sorszámú Kiadványszerkesztő technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 
száma 

megnevezése 

4.3. 11586-16 Gyártáselőkészítés 
4.4. 11587-16 Kiadványszerkesztés előkészítése 
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4.5. 11588-16 Szövegfeldolgozás, tipográfia 
4.6. 11589-16 Pixeles és vektoros illusztráció 
4.6. 11590-16 Tördelés és kimenetek 
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.9. 11591-16 Nyomtatványok előkészítése 

4.10. 11592-16 Szövegfeldolgozás 
4.11. 11593-16 Képfeldolgozás 
4.12. 11594-16 Kép- szövegintegráció 

” 
 
121. Az R. 2. melléklet „A 287. sorszámú Kiadványszerkesztő technikus megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító 

száma megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11586-16 Gyártáselőkészítés írásbeli 
5.2.4. 11587-16 Kiadványszerkesztés 

előkészítése 
írásbeli 

5.2.5. 11588-16 Szövegfeldolgozás, tipográfia gyakorlati, szóbeli 
5.2.6. 11589-16 Pixeles és vektoros illusztráció gyakorlati, szóbeli 
5.2.7. 11590-16 Tördelés és kimenetek gyakorlati, szóbeli 
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.10. 11591-16 Nyomtatvány előkészítése gyakorlati 
5.2.11. 11592-16 Szövegfeldolgozás gyakorlati, szóbeli 
5.2.12. 11593-16 Képfeldolgozás gyakorlati, szóbeli 
5.2.13. 11594-16 Kép- szövegintegráció gyakorlati, szóbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
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122. Az R. 2. melléklet „A 288. sorszámú Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB 
ADATOK” pont „2.2. Szakmai előképzettség:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.2. Szakmai előképzettség: bármilyen 3-as vagy annál magasabb szintű szakképesítés 
vagy részszakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség” 

123. Az R. 2. melléklet „A 289. sorszámú Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB 
ADATOK” pont „2.2. Szakmai előképzettség:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2.2. Szakmai előképzettség: bármilyen 5-ös vagy annál magasabb szintű szakképesítés 
vagy részszakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség” 
 
124. Az R. 2. melléklet „A 291. sorszámú Korrektor megnevezésű szakképesítés-ráépülés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó 
szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítések 

3.3.2. 
azonosító 

száma megnevezése 
a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 54 213 06 Kiadványszerkesztő technikus szakképesítés 
3.3.4. 54 211 04 Grafikus szakképesítés 
3.3.5. 54 213 07 Nyomdaipari technikus szakképesítés 

” 
 
125. Az R. 2. melléklet „A 296. sorszámú Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „2. EGYÉB 
ADATOK” pont „2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 
„2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: - ” 
 
126. Az R. 2. melléklet „A 298. sorszámú Megújuló energiatermelő berendezések 
üzemeltetője megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím 
„2. EGYÉB ADATOK” pont „2.8. Szintvizsga:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„2.8. Szintvizsga: - ” 
 
127. Az R. 2. melléklet „A 299. sorszámú Nyíltvízi vízimentő megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „7. EGYEBEK” pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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„7. EGYEBEK 
 
7.1. Szakmai alkalmassági követelmények: 400 m kombinált úszás 12:00 perc alatt (150m 
mellúszás, 250m gyorsúszás). 
 
7.2. Egészségügyi alkalmassági követelmények: A munkaköri, szakmai, illetve személyi 
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM 
rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni, illetve az egyéb jogszabályokban 
meghatározott foglalkozás egészségügyi vizsgálatok „D” típusát kell elvégezni. 
 
7.3. A vizsgáztatás speciális követelménye: A munkakör közvetlen életmentés 
végrehajtására kötelez, ezért a szakmai vizsgára a vizsgabizottsági tagokat a kamarával 
együttműködve a Magyar Fürdőszövetség és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata 
jelöli ki.” 
 
128. Az R. 2. melléklet „A 304. sorszámú Papírgyártó megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
  A B 

4.1. 
A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 10098-12 Vegyipari műszaki alapfeladatok 
4.4. 11796-16 Papírgyártó 
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

” 
 
129. Az R. 2. melléklet „A 304. sorszámú Papírgyártó megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 10098-12 Vegyipari műszaki alapfeladatok írásbeli 
5.2.4. 11796-16 Papírgyártó gyakorlati 
5.2.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
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Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha 
a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
130. Az R. 2. melléklet „A 306. sorszámú Szállodahajós, szállodai személyzet megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” 
pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. 

azonosító 
száma megnevezése 

a modulzáró 
vizsga 

vizsgatevékeny-
sége 

5.2.3. 11647-16 Szállodahajós alapismeret gyakorlati 
5.2.4. 11648-16 Szállodahajós, szállodai recepciós gyakorlati 
5.2.5. 11518-16 Élelmiszerismeret írásbeli 
5.2.6. 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai gyakorlati 
5.2.7. 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek írásbeli 
5.2.8. 11561-16 Gazdálkodási ismeretek írásbeli 
5.2.9. 12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv szóbeli 

5.2.10. 11523-16 Pincér szakmai idegen nyelv szóbeli 
5.2.11. 11644-16 Hajóspincér-bárpincér gyakorlati 
5.2.12. 11646-16 Nemzetközi és hajós ételkészítés 

alapismeretei 
gyakorlati 

5.2.13. 11499-12 Foglalkoztatás II.  írásbeli 
5.2.14. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 
5.2.15. 11649-16 Matróz vizsga gyakorlati, írásbeli 
5.2.16. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 
131. Az R. 2. melléklet „A 307. sorszámú Szépségtanácsadó megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 
4.2. azonosító 

száma megnevezése 

4.3. 11728-16 Munkavédelem és marketing 
4.4. 11729-16 Szépségtanácsadás 
4.5. 11498-12 Foglalkozás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.6. 11499-12 Foglalkozás II. 

” 
 
132. Az R. 2. melléklet „A 307. sorszámú Szépségtanácsadó megnevezésű szakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A 
modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11728-16 Munkavédelem és 

marketing 
írásbeli 

5.2.4. 11729-16 Szépségtanácsadás írásbeli, szóbeli, gyakorlati 
5.2.5. 11498-12 Foglalkozás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.6. 11499-12 Foglalkozás II. írásbeli 
 

Minden szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, 
ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 

133. Az R. 2. melléklet „A 311. sorszámú Vágó gép kezelő megnevezésű részszakképesítés 
szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. Kapcsolódó 
szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 
száma megnevezése a kapcsolódás 

módja 
3.3.3. 34 543 01 Abroncsgyártó szakképesítés 
3.3.4. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító szakképesítés 

” 
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134. Az R. 2. melléklet „A 314. sorszámú Vegyipari rendszerkezelő megnevezésű 
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „3. PÁLYATÜKÖR” pont „3.3. 
Kapcsolódó szakképesítések” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés 

3.3.2. 
azonosító 

száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó azonos ágazat 
3.3.4. 54 524 02 Vegyész technikus azonos ágazat 

 ” 
 
135. Az R. 2. melléklet „A 316. sorszámú Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „4. SZAKMAI 
KÖVETELMÉNYEK” pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 
száma 

megnevezése 

4.3. 11582-16 Hajtástechnikai alapok 
4.4. 11583-17 Villamos biztonságtechnikai alapok 
4.5. 11584-16 Vezérléstechnikai alapok 
4.5. 11585-17 A kapcsolószekrények szerelése 
4.6. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

” 
 
136. Az R. 2. melléklet „A 316. sorszámú Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye” alcím „5. VIZSGÁZTATÁSI 
KÖVETELMÉNYEK” pont „5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az 
eredményesség feltétele:” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. Azono-

sító 
száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 
vizsgatevékeny-

sége 
5.2.3. 11582-16 Hajtástechnikai alapok gyakorlati 
5.2.4. 11583-17 Villamos biztonságtechnikai alapok írásbeli 
5.2.5. 11584-16 Vezérléstechnikai alapok írásbeli 
5.2.6. 11585-17 A kapcsolószekrények szerelése gyakorlati 
5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő 

képzések esetén) 
írásbeli 

5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 
 

137. Az R. 2. melléklete a következő 321. és 322. alcímmel egészül ki: 

„A 321. sorszámú Középfeszültségű FAM szerelő kombinált technológiával 
megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 19 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Középfeszültségű FAM szerelő kombinált 
technológiával 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 120-210 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: - 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: 35 522 18 Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett 
technológiával vagy Középfeszültségű FAM szerelő 

2.3. Előírt gyakorlat: a Középfeszültségű FAM szerelő szakképesítés vagy a 
Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett technológiával szakképesítés 
megszerzésétől számított 1 év KöF FAM szakmai gyakorlat 
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2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

2.8. Szintvizsga: - 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), 
foglalkozás(ok) 

   A  B  C 

3.1.1. FEOR 
száma FEOR megnevezése  A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör 

3.1.2. 7343 Elektromoshálózat-
szerelő, -javító 

Középfeszültségű FAM szerelő kombinált 
technológiával 

 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

A középfeszültségű FAM szerelő létesítési, üzemzavar megelőzési és javítási, karbantartási 
feladatokat hajt végre középfeszültségű villamos hálózatokon és berendezéseken, azok 
kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében. Szakmai munkavédelmi ismeretei 
és felszerelései használatával, kombinált módszerrel végez munkát középfeszültségű 
szabadvezetéken. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
- különböző mérési, ellenőrzési feladatokat végezni; 
- áramkötéseket bontani és létrehozni; 
- új leágazást hálózatra kapcsolni; 
- nyitott vagy zárt oszlopkapcsolókat karbantartani, cserélni, telepíteni; 
- tartó- és feszítő szigetelőt cserélni; 
- kereszttartót cserélni; 
- vonali bontási pontot kialakítani; 
- szálkisodródást javítani; 
- gallyazni; 
- vezetéket beszabályozni; 
- a középfeszültségű hálózat tartószerkezeteire közös oszlopsoros hálózatot létesíteni 
(pl. gyengeáramú vagy kisfeszültségű hálózat); 
- munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat; 
- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; 
- betartani az érintésvédelmi szabályokat; 
- baleset esetén az előírások szerint eljárni. 
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3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító 
száma megnevezése a kapcsolódás 

módja 

3.3.3. 35 522 18 Középfeszültségű FAM szerelő távolból végzett 
technológiával 

szakképesítés-
ráépülés 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 12129-17 Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 12129-17 Középfeszültségű FAM szerelés 
kombinált technológiával Gyakorlati, írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha 
a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Középfeszültségű FAM szerelés kombinált technológiával 

A vizsgafeladat ismertetése: Kiválasztott FAM tevékenységet hajt végre 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 
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5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállított feladatbank 

kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire 

A vizsgafeladat ismertetése: 
Az írásbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben 

megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 
 
Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egy napon is teljesíthető az alábbi feltételekkel: 

- a vizsgabizottság elnöke a kijavított és értékelt írásbeli teszteket a központi írásbeli 
vizsgatevékenység napján, a vizsga helyszínén is jóváhagyhatja a gyakorlati 
vizsgatevékenység megkezdése előtt, 

- az írásbeli teszt megoldására javasolt eredményt a gyakorlati vizsgatevékenység előtt a 
vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli tesztet és az 
értékelési útmutatót a gyakorlati vizsgatevékenység előtt megtekintheti. A megtekintésre 
úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a gyakorlati vizsgatevékenység 
megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

   A 
6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

6.2. Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek 
6.3. FAM szerszámok 
6.4. A FAM tevékenység védőeszközei 
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6.5. Villamos mérőműszerek 
6.6. Környezetszennyező anyagok gyűjtői 
6.7. KöF FAM tanpálya 

7. EGYEBEK 

A 6. pont 6.7. alpontjában megjelölt KöF FAM tanpálya minimum követelményei: 

1. A KÖF tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az országos elosztóhálózatok jellemző 
oszloptípusait, oszlopképeit, vezető-elrendezési módokat és vezető-keresztmetszeteket, 
hálózati elemeket tartalmazza, vagy azokat kisebb átalakításokkal le lehessen képezni rajta. 
Táplálása az üzemi hálózatoktól függetlenül működjön, védelmi rendszere feleljen meg a 
FAM Biztonsági szabályzatban meghatározott KÜÁ követelményeinek. A szakmai fogások 
begyakorlásához csökkentett magasságú (rudakkal földről is elérhető) hálózatszakaszt kell 
kialakítani, melynek nem lehet kapcsolata semmilyen feszültségszintű villamos hálózattal, s 
az nem is keresztezheti! 
 
2. Oszloptípusok:  

2.1. Oszlopok anyaga szerint (típusonként legalább 1db) 
-‐ Vasbeton vagy impregnált fa betongyámon; 
-‐ Rácsos vas. 

2.2. Kialakítás módja szerint (típusonként és fajtánként legalább 1-1 db) 
- Tartóoszlop; 
- Feszítőoszlop;  
- Leágazó-oszlop.  

 
3. Oszloptávolságok: 
 A tartó-vagy függőszigetelővel szerelt oszlopok távolsága – vagy azok 

kialakításának módja – olyan kell legyen, hogy szigetelőcseréknél biztosítsa a 
vezetékek szabad elmozgatását. Legalább egy kiválasztott oszlop szomszédos 
oszlopainak távolsága közelítse az üzemi alkalmazások viszonyait, vagy egyéb 
technikai megoldás biztosítsa, hogy a vezetők mozgatása során fellépő statikus-és 
dinamikus erők az üzemi viszonyokat képezzék le. 

 
4. Szigetelő-típusok: 
 Tartó- feszítő- függő- és terelő szigetelők szimpla – és dupla elrendezésben; igény 

szerint cserélhetők. 
 
5. Tartószerkezetek: 
 Típustervi feszítőkarok; egysíkú, háromszög-elrendezésű, váltakozó elrendezésű; 

igény szerint cserélhetők. 
 
6. Vezetőanyagok-és keresztmetszetek (legalább 1-1 feszítőköz): 

- 50mm2 és 95mm2 csupasz légvezeték-sodrony, igény szerint BSZV. 
 
7. Vezetékek nyomvonalvezetése: 
 A tartó-és feszítő oszlopok egyaránt legyenek egyenes nyomvonalon és 

nyomvonal-törésben, legalább két szomszédos oszlop legyen szintkülönbségben. 
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8. Hálózati elemek: 

-‐ transzformátor; 
-‐ állomás-takarításhoz VHTR, AHTR, PHTR, ÉHTR, stb. típusú állomások 

valamelyike. 
 
9. Oszlopkapcsolók:  
elhelyezésük módja szerint (minden kialakításból legalább 1db) 

-‐ feszítőoszlop csúcsban, a vezető síkjában (nagy csúcshúzású- és 
portál oszlopok); 

-‐ feszítőoszlop csúcsban, a gerincvezető felett;  
-‐  leágazásban, a gerincvezető alatt . 
 

10. Áramkötések (kialakításonként 1-1 db): 
-‐ egyenes-vonali és törési, egy szintben lévő kettős feszítésben (nagy 

csúcshúzású-és portál oszlopok) 
-‐ háromszögben feszített  
-‐ leágazó oszlopon, szintkülönbségben (tartón-és feszítőn) 

 

A 322. sorszámú Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő megnevezésű szakképesítés-
ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 20 

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 24-32  

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: - 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő vagy középfokú erősáramú 
végzettség és a 7. Egyebek fejezetben foglaltak 

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70% 
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2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

2.8. Szintvizsga: - 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A B C 

3.1.1. FEOR 
száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel 

betölthető munkakör(ök) 
3.1.2. 7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő 

3.1.3. 7524 Épületvillamossági szerelő, 
villanyszerelő Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő feladata szerelési, karbantartási munkálatok 

végzése kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő berendezéseken üzemzavar megelőzési, 
javítási, és karbantartási célból, kisfeszültségű villamos fogyasztói hálózaton, a hálózat 
kikapcsolása nélkül, az üzem folytonossága érdekében. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
- feszültség alatt kicserélni a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés készülékeit (pl. 

fogyasztásmérő, áramváltó, kismegszakító, gyűjtősín, mágneskapcsoló, sorkapocs); 
- hibát keresni és javítani kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő 

berendezéseken; 
- munkája során betartani a FAM munkavégzés szabályait; 
- munkája során betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat; 
- gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; 
- betartani a hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat; 
- baleset esetén az előírások szerint eljárni. 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 

   A  B  C 
 3.3.1.  A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
 3.3.2.  azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja 
 3.3.3.  34 522 04  Villanyszerelő szakképesítés 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

   A  B 
 4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam 

által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
kormányrendelet szerinti 

 4.2.  azonosító száma  megnevezése 
 4.3.  11274-12  Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés 
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5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró 
vizsga eredményes letétele. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

   A  B  C 
 

5.2.1. 
 A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

 
5.2.2. 

azonosító 
száma megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 
 

5.2.3. 
 11274-12  Kisfeszültségű 

mérőhelyi  
FAM szerelés 

 gyakorlati, írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha 
a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 61%-osra értékelhető. 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelés 

A vizsgafeladat ismertetése: 
A gyakorlati vizsgán a jelölt feszültség alatti mérőhelyi szerelési feladatot old meg a FAM 

előírások szerint. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési aránya: 50% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Válaszadás az Országos FAM Bizottság gondozásában összeállított feladatbank 

kérdéseiből összeválogatott tesztsor kérdéseire. 

A vizsgafeladat ismertetése: 
A FAM Szabályzat, valamint a mérőhelyi FAM tevékenységekkel kapcsolatos elméleti 

ismeretek. Az írásbeli központilag összeállított kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 
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5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 
vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv honlapján érhetők el a Vizsgák menüpontban. 

 
Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenység egy napon is teljesíthető az alábbi feltételekkel: 

- a vizsgabizottság elnöke a kijavított és értékelt írásbeli teszteket a központi írásbeli 
vizsgatevékenység napján, a vizsga helyszínén is jóváhagyhatja a gyakorlati 
vizsgatevékenység megkezdése előtt, 

- az írásbeli teszt megoldására javasolt eredményt a gyakorlati vizsgatevékenység előtt a 
vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli tesztet és az 
értékelési útmutatót a gyakorlati vizsgatevékenység előtt megtekintheti. A megtekintésre 
úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a gyakorlati vizsgatevékenység 
megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

   A 
 6.1.  A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék 

 6.2.  Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek 
 6.3.  FAM szerszámok 
 6.4.  A FAM tevékenység védőeszközei 
 6.5.  Villamos mérőműszerek 
 6.6.  Környezetszennyező anyagok gyűjtői 
 6.7.  KiF mérőhelyi FAM tanpálya 
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7. EGYEBEK 

7.1. A „II. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok” pontban a szakmai 
előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú erősáramú végzettségnek a 
következők fogadhatók el: 

7.1.1. Villanyszerelő: 
a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, 
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a 

tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM 
rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 
13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző 
iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet 
alapján, 

625 számú Villanyszerelő, 
503 számú Villanyszerelő, 
505 számú Villanyszerelő leágazásai 
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
505-2 Épületvillamossági szerelő, 
505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
506 számú Általános Villanyszerelő, 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő, 
33 5216 03 számú Villanyszerelő, 
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő. 

 
7.1.2. Technikus: 

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, 
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá 
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. 

(IX. 12.) MM rendelet alapján, 
(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus, 
(36.) Épületvillamossági technikus, 
(42.) Villamosgép és berendezési technikus, 
(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus 
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) 

OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján 
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus, 
52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus, 
07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 
54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, 
szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: 
villamosenergiaipari munkák végzésére képesít. 
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7.1.3. Mérnök: 
Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén ha: 

– az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: 
– villamos művek, 
– villamos gépek, 
– villamos energetika, 
– épületvillamosítás, 
Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a 

villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a 
leckekönyvből kell megállapítani. 

 
7.2. A 6. pont 6.7. alpontjában megjelölt KIF mérőhelyi FAM tanpálya minimum 
követelményei: 

 
KIF tanpályát úgy kell kialakítani, hogy az oktatott modulra jellemző hálózati elemeket, 
berendezéseket tartalmazza.  
Nem szükséges minden készüléktípus megléte a tanpályán, hiszen ez a követelmény a 
hálózaton megtalálható számtalan típus miatt nem is lehetséges, nem is célja a 
tanfolyamoknak a berendezéstípusok teljes körű megismerése (a jelentkezés feltétele a 
feszültségmentes hálózatokon végzett munkákban a megfelelő gyakorlat megléte).   
A tanpálya táplálásával kapcsolatos különleges követelmény a szabványos előírásokon 
túlmenően: áramvédő kapcsoló beépítése. 
A tanpályán a gyakorlati képzések maximális létszámát az alábbi feltételek egyidejű 
teljesülése határozza meg:: 
1. Minden munkacsoportra (max. 3 fő) jusson egyidejűleg egy – az adott feladatra - 
kialakított munkahely (mérőhely). 
2. Egy gyakorlati oktató maximum 2 kialakított munkahelyen felügyelheti, koordinálhatja 
egyidejűleg a gyakorlatokat, ha mind a két munkahely egyszerre belátható. 
 
A tanpálya kötelező elemei mérőhelyi munkák esetén: 

• Szabványos mérőhelyek, vezérlő berendezéssel, mágnes-kapcsolóval,  
• Áramváltó csere gyakorlásához áramváltós mérőhely.” 



26988 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 138. szám 

A nemzeti fejlesztési miniszter 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelete
a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90.  § a) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 15a.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelethez

Az R. 1. melléklete a következő III. alcímmel egészül ki:

„III. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó postai szakképesítések jegyzéke, amelyek 
szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C D

1. Sorszám Szakképesítés azonosító száma
Szakképesítés/részszakképesítés/

szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése

2. 1. 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció
”

2. melléklet a 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelethez

Az R. 2. melléklete a következő III. alcímmel egészül ki:

„III. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó postai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
Az 1. sorszámú Postai üzleti ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 09
1.2. Szakképesítés megnevezése: Postai üzleti ügyintéző
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800–1000 óra

 2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: –
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
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2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

A B C

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök

3.1.2.

4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású

Postai küldeményfelvevő

3.1.3. Főpénztáros, postai

3.1.4. Pénzforgalmi ügyintéző, postai

3.1.5. Postaforgalmi helyettes

3.1.6. Postanet ügyfélszolgálati ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Rendelkezik a  szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátásához meghatározott valamennyi kompetenciával 
az elvárt szinten.
Elvégzi a munkaköréhez tartozó – pl. felvételi, értékesítési, kézbesítési, ellenőrzési és egyéb – tevékenységeket.
Támogatja és tevékenyen közreműködik az egyénre és a szervezet egészére vonatkozó elvárás teljesítésében.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– együttműködni munkahelyi vezetőivel, munkatársaival a szervezet tervelvárásainak teljesítésében;
– kezelni a tevékenység elvégzését támogató informatikai rendszereket;
– hatékony, ügyfélorientált módon szolgáltatást nyújtani;
– elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó felvételi tevékenységet;
– elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési tevékenységet;
– elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó kézbesítési tevékenységet;
– elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet;
– elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet;
– elvégezni a munkaköréhez kapcsolódó egyéb tevékenységet.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

A B C

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3.3.3. 54 841 10 Jegyvizsgáló azonos ágazat

3.3.4. 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó azonos ágazat

3.3.5. 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó azonos ágazat

3.3.6. 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző azonos ágazat

3.3.7. 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő azonos ágazat

3.3.8. 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző azonos ágazat

 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A B

4.1.
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti

4.2. azonosító száma megnevezése

4.3. 11992-16 Kereskedelmi ismeretek

4.4. 12057-16 Kereskedelmi gazdálkodás
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4.5. 10032-12 Marketing

4.6. 10845-16 Postai ügyintézés

4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.

 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az  évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 
teljesített tantárgyak – a  szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az  adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2. azonosító száma megnevezése
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége

5.2.3. 11992-16 Kereskedelmi ismeretek írásbeli

5.2.4. 12057-16 Kereskedelmi gazdálkodás írásbeli

5.2.5. 10032-12 Marketing írásbeli

5.2.6. 10845-16 Postai ügyintézés írásbeli/szóbeli

5.2.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli

5.2.8. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Postai munkafolyamatok
A vizsgafeladat ismertetése: Interaktív vizsgafeladat
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Postai üzleti tevékenységhez kapcsolódó ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában:
A kereskedelmi értékesítés szinterei
Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Az árukihelyezés szabályai
Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
Az áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői
Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatása az eredményre
A várható bevétel és költségek tervezésének módszerei
Költségek fajtái, nagyságát meghatározó tényezők, költséggazdálkodás mutatói
Létszám- és bérgazdálkodás elemzése
A forgalomalakulás a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek
A piackutatás céljai, módszerei
A piac elemzésének módszerei
A fogyasztói szokások felmérésének módszerei
Az értékesítés megtervezésének szempontjai, folyamata
Az értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata
Az értékesítést ösztönző módszerek
A postai tevékenység szabályozói
Pénzkezelés biztonsága
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A postai küldemények, szolgáltatások fajtái, jellemzői
Pénzforgalmi tevékenység ellátásának szabályai, lehetséges módozatai és jellemzői
Banki, biztosítási és befektetési termékek jellemzői
Nemzetközi postai szolgáltatások fajtái és jellemzői
Elszámolási, zárási tevékenység
Kezelésbiztonsági és üzleti titokvédelmi szabályok
A feladatlapon – feleletválasztós és kifejtős kérdésekre válaszolva – meghatározott munkahelyre, munkafolyamatra 
vonatkozóan a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek meghatározása
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Postai szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A  szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a  postai üzleti 
ügyintéző szakmai ismereteinek valamennyi témakörét tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.4. A  vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a  vizsgaidőszakokra, a  vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a  vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el a Vizsgák 
menüpont alatt.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2. Érvényesítésre, illetve bérmentesítésre alkalmas eszközök és ezek működéséhez szükséges kiegészítők

6.3. Nyomtatványok

6.4. Biztonsági berendezések

6.5. Szükséges informatikai rendszer konfiguráció

6.6. Anyagmozgatás és irányítási feladat ellátásához szükséges eszközök

 7. EGYEBEK”
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3. melléklet a 35/2017. (VIII. 31.) NFM rendelethez

Az R. 4. melléklete a következő III. címmel egészül ki:

„III. Egyes szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetése a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel, az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel, 
a 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel, továbbá a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a nemzeti fejlesztési 
miniszter ágazatába tartozó postai szakképesítések között

 A  B  C  D

1. Srsz.

A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti szakképesítés 

azonosító száma és megnevezése

A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti 

szakképesítés 

Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 

szerinti szakképesítés azonosító

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 

szerinti szakképesítés 

azonosító szám megnevezés azonosító száma és megnevezése száma és megnevezése azonosító száma és megnevezése

2. 1. 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző
52 841 02 0000 00 00  

Postai ügyintéző
52 841 02 0000 00 00  

Postai ügyintéző
52 7026 01  

Postai forgalomellátó
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú („Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” 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-1.3.0-15-2015-00001 azonosító számú, „Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója” 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,

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: azonnal

 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 „22,77” szövegrész helyébe a „23,14” szöveg,
b) 1. pont d) alpont db) alpontjában a „18,60” szövegrész helyébe a „18,97” szöveg,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a „82,35” szövegrész helyébe a „82,72” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat D:37 mezőjében az „1,38” szövegrész helyébe az „1,75” szöveg
lép.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(bruttó, Ft)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb 

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.0-15-

2015-00001
Körösladányi duzzasztó 

rekonstrukciója

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság

1 380 000 000 364 463 987 1 744 463 987

A projekttel szembeni szakmai elvárás 
a körösladányi duzzasztó rekonstrukciós 
munkálatainak elvégzése, amely munkálatok 
eredményeként javulnak a vízkészletekkel történő 
fenntartható gazdálkodás feltételei.
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A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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