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III. Kormányrendeletek

A Kormány 301/2017. (X. 18.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési 
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés f )  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) panzió: az  a  kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben 
a  szálláshely szolgáltatása mellett a  reggeli szolgáltatás kötelező; a  hasznosított szobák száma legalább hat, de 
legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven.”

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

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

Az emberi erőforrások minisztere 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (2)  bekezdés b), f ) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21.  § és a  24.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § 
(2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. §, valamint az 5., 6., 7. és 8. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
132.  § (2)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23.  § és a  25.  §, valamint a  9. és 10.  melléklet tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi 
III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendeletben meghatározottak szerint – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – szociális ágazati vezetőképzésen 
köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha
a) állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet 
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézmény) intézményvezetője,

b) integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy helyettese,
c) intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a  munkamegosztás szempontjából 

elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
d) vezető gondozó, vezető ápoló, osztályvezető ápoló, szociális és mentálhigiénés csoportvezető, vezető 

pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető
[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: vezető].

 (2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:
a) az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott 

ideig látja el; továbbá
b) a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.

 (3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető vezetői megbízása egy éven túl meghosszabbításra kerül, vagy a vezető 
ismételten megbízásra kerül, a vezetőképzésben való részvételi kötelezettségének kezdete a meghosszabbítás vagy 
az ismételt megbízás kezdő időpontja.

2. § (1) A  vezető a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 92/D.  § 
(1) és (2)  bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a  vezetőképzésen való részvétellel és a  vizsga sikeres 
letételével teljesíti.

 (2) Az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti személy a  továbbképzési kötelezettségét a  személyes gondoskodást végző 
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.

 (3) Az  1.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti személy a  továbbképzési kötelezettségét az  egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet, továbbá a  személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.

 (4) Ha a vezető a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettségét az e rendelet szerint rá irányadó képzési időszakban nem 
teljesíti, vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható, kivéve a képzési időszakban pótvizsgára 
jelentkező vezető, a pótvizsga időpontjáig.
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3. §  A vezetőképzés olyan hatósági képzés, melynek célja a  vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és 
kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.

4. § (1) A vezetőképzés szintjei:
a) az alap vezetőképzés és
b) a mester vezetőképzés.

 (2) Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és megújító képzési szakaszokból áll.

5. § (1) A vezető – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – alap vezetőképzés teljesítésére köteles.
 (2) Mester vezetőképzés teljesítésére köteles:

a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető és
b) a  lakóotthon kivételével az  Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a  lakásotthon 

kivételével a  gyermekotthon telephelyének, az  utógondozó otthon telephelyének, a  családok átmeneti 
otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének 
vezetője.

6. §  A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében
a) a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá
b) az  alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként 

megújító képzés teljesítésére
köteles.

7. § (1) Az alap vezetőképzésre kötelezett:
a) alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra az elméleti és 50 óra a gyakorlati képzés;
b) megújító képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra az elméleti és 10 óra a gyakorlati képzés.

 (2) A mester vezetőképzésre kötelezett:
a) alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra az elméleti és 70 óra a gyakorlati képzés;
b) megújító képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra az elméleti és 15 óra a gyakorlati képzés.

8. § (1) A  6.  § szerinti képzési időszakok számításánál nem kell figyelembe venni azt az  időtartamot, amely alatt a  vezető 
szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot, hat hónapot meghaladóan 
táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe.

 (2) Ha a vezető vezetői megbízása módosul, vagy a vezető új vezetői megbízást kap, és
a) mindkét vezetői megbízás alapján azonos szintű vezetőképzésre köteles, vagy a korábbi vezetői megbízása 

alapján mester vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre köteles, a korábbi 
képzési időszaka tovább folytatódik,

b) a  korábbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre, a  későbbi vezetői megbízása alapján mester 
vezetőképzésre köteles, a képzési időszak a későbbi vezetői megbízástól számítva újrakezdődik.

 (3) Ha a  vezető vezetői megbízása megszűnik, és a  vezetői megbízás megszűnését követő 6 hónapon belül újabb 
vezetői megbízást kap, a  képzési időszak számítására a  (2)  bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy 
a  korábbi vezetői megbízás megszűnésének időpontja és az  újabb vezetői megbízás kezdő időpontja közötti 
időszakot a képzési időszak számításánál nem kell figyelembe venni.

 (4) Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő hat hónap elteltét követően 
újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszaka újrakezdődik.

9. § (1) Ha a  vezető a  mester vezetőképzés alapozó képzését teljesítette, azt az  alap vezetőképzés alapozó képzésének 
teljesítéseként is el kell fogadni.

 (2) Ha a  vezető a  mester vezetőképzés megújító képzését az  adott képzési időszakra nézve teljesítette, azt az  alap 
vezetőképzés megújító képzésének az adott képzési időszakra vonatkozó teljesítéseként is el kell fogadni.

10. § (1) A  vezetőképzés a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott 
oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

 (2) Az oktatási programot a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, valamint intézkedik annak 
a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.
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11. § (1) Vezetőképzést a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: képzésszervező) végzi.
 (2) A képzésszervező

a) ellátja a vezetőképzéshez kapcsolódó teljes körű képzésmenedzsmentet,
b) kidolgozza és szükség szerint aktualizálja az oktatási programot,
c) szervezi a képzéseket,
d) lebonyolítja a képzéseket,
e) kidolgozza a képzés tananyagait, vizsgatémáit, vizsgafeladatait,
f ) koordinálja a vizsgára, pótvizsgára jelentkezéseket,
g) szervezi, lebonyolítja és végzi a képzésen részt vevők vizsgáztatását,
h) vizsgaszabályzatot készít, valamint ellenőrzi a vizsgák szabályszerű lebonyolítását,
i) a képzésen részt vevők részére sikeres vizsga esetén tanúsítványt állít ki,
j) biztosítja a hálózati működést a képzésben korábban részt vettek körében,
k) kezdeményezi és koordinálja a szakmai fejlesztéseket, innovációkat,
l) biztosítja a minőségfejlesztést,
m) kezdeményezi és szervezi az ágazati kutatásokat, és
n) szervezi és lebonyolítja a  képzésben részt vevő oktatók képzését, és évente szakmai konzultációt biztosít 

számukra.
 (3) A  képzésszervező minden év januárjában közleményt jelentet meg a  honlapján az  adott évben meghirdetett 

képzésekkel kapcsolatban. A közleménynek tartalmaznia kell:
a) az adott képzés szintjének megjelölését,
b) a képzés alapozó vagy megújító szakaszának megjelölését,
c) a képzés elméleti és gyakorlati óraszámait,
d) a képzésre történő jelentkezés határidejét, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információkat,
e) a képzés tervezett időpontját, helyszínét,
f ) a képzés lebonyolításának módját,
g) a képzési, valamint a vizsgadíjat és
h) a képzési és vizsgaszabályzatot.

12. § (1) A vezetőképzésre a képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a képzésszervezőhöz történő megküldésével 
lehet jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a képzési díj megfizetése.

 (2) A  vezetőképzésre jelentkező a  képzésszervező által rendszeresített jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy 
a személyes adatainak a képzésszervező által történő kezeléséhez hozzájárul.

 (3) A  vezetőképzésre jelentkezhet az  a  felsőfokú végzettséggel rendelkező személy is, aki e  rendelet szerint nem 
kötelezett vezetőképzésre. A  jelentkezés az  (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl, a vezetőképzésre kötelezettek 
jelentkezésének elfogadását követően az  adott képzésen fennmaradó szabad létszámkeret terhére kerülhet 
elfogadásra.

 (4) A képzésszervező a jelentkezési határidőt követő 15 napon belül a jelentkezés elfogadásáról és a képzés indulásának 
várható időpontjáról, helyszínéről elektronikus levélben visszaigazolást küld a képzésre jelentkező részére.

13. §  A vezetőképzésre kötelezett esetében a vezetőképzés rá irányadó szintjére, illetve szakaszára vonatkozó képzési díj, 
vizsgadíj, valamint pótvizsgadíj a munkáltatót terheli. A munkáltató a kötelező vezetőképzés miatti távollét idejére 
munkaidő-kedvezményt és távolléti díjat köteles biztosítani.

14. § (1) Az oktatási programban foglaltak megvalósulását a miniszter jogosult ellenőrizni.
 (2) A  képzésszervező a  miniszter részére minden év január 31-ig beszámolót készít az  előző évben lebonyolított 

képzésekről.

15. § (1) A  vezetőképzés írásbeli vizsgával zárul. A  vizsgára bocsátás feltétele a  képzési órák legalább 85%-án történt és 
igazolt részvétel.

 (2) A  vizsgára jelentkezés határidejéről, valamint a  vizsga időpontjáról a  képzésszervező a  képzés befejezését követő 
tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a képzésen részt vevőket.

 (3) A  vizsgára a  képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a  képzésszervezőhöz történő megküldésével és 
a vizsgadíj egyidejűleg történő megfizetésével lehet jelentkezni.
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 (4) A vizsgán elérhető eredmény:
a) „kiválóan megfelelt”,
b) „jól megfelelt”,
c) „megfelelt” vagy
d) „nem felelt meg”
lehet.

16. §  Ha a  vizsgázó a  vizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a  mulasztását igazolja, részére 
– az elmulasztott vizsgát követő hatvan napon belüli időpontra – második vizsgaidőpontot kell kijelölni. A vizsgázót 
a vizsgaidőpontról a vizsga napját legalább tizenöt nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell.

17. § (1) A  sikertelen, nem igazoltan elmulasztott vagy két alkalommal elmulasztott vizsga esetén a  vizsgázó a  sikertelen, 
nem igazoltan elmulasztott vagy második alkalommal elmulasztott vizsga időpontját követő hatvan napon belül 
pótvizsgát tehet. Ha a  vizsgázó a  pótvizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a  mulasztását 
igazolja, részére – az  elmulasztott pótvizsgát követő hatvan napon belül – újabb pótvizsga-lehetőséget kell 
biztosítani.

 (2) A pótvizsga díjköteles, melynek mértéke a pótolni kívánt vizsga díjával megegyező.

18. § (1) A képzésszervező a 15. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti sikeres vizsgát követő 8 napon belül tanúsítványt állít ki 
a képzésben részt vevő személy részére.

 (2) A tanúsítvány tartalmi és formai követelményeit
a) az alap vezetőképzés alapozó képzése tekintetében az 1. melléklet,
b) az alap vezetőképzés megújító képzése tekintetében a 2. melléklet,
c) a mester vezetőképzés alapozó képzése tekintetében a 3. melléklet,
d) a mester vezetőképzés megújító képzése tekintetében a 4. melléklet
tartalmazza.

 (3) A képzésszervező az általa kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

19. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával 
rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az  e  rendelet hatálybalépésének napján 
vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka 
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést 
kell teljesíteni.

 (2) Az  e  rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és pedagógus-szakvizsgára irányuló képzésen 
részt vevő személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az  első képzési időszak alatt az  alapozó 
képzést kell teljesíteni.

21. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó, vezetői megbízással rendelkező személy a vezetői megbízással rendelkező 
szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti 
vezetőképzés teljesítésére köteles.”

22. § (1) A  személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállaló)
„b) az adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül,”
(köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.)
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 (2) Az Mr. 5. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A munkavállaló)
„c) a  továbbképzési, illetve a  vezetőképzési kötelezettség teljesítését az  arról szóló igazolás, illetve tanúsítvány 
kézhezvételét követő harminc napon belül”
(köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.)

 (3) Az Mr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A munkáltató
a) a  továbbképzésre kötelezett munkavállaló továbbképzési kötelezettségének teljesítését a  tárgyévet követő év 
február 28-áig,
b) a vezetőképzésre kötelezett munkavállaló vezetőképzési kötelezettségének teljesítését az arról szóló tanúsítvány 
bemutatását követő harminc napon belül
jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.
(2) Az  adatlaphoz mellékelni kell a  továbbképzési programon való részvételről a  továbbképzés szervezője által 
kiállított igazolás, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolatát.
(3) Ha a  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet vagy a  vezetői 
megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet 
rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési, illetve képzési időszak tovább folytatódik, a  továbbképzési, 
illetve a képzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve vezetőképzés elvégzésének igazolására 
az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az  önbejelentésre kötelezett továbbképzési és vezetőképzési kötelezettségének bejelentésére  
az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.”

 (4) Az Mr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A nyilvántartó az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki
a) a működési nyilvántartásba vételről,
b) a  továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása esetén annak működési nyilvántartásba 
vételéről, továbbá
c) új továbbképzési, képzési időszak kezdetekor, ha a  továbbképzésre kötelezett a  továbbképzési, illetve 
a  vezetőképzésre kötelezett a  vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, és a  működési nyilvántartásból való 
törlésre okot adó körülmény nem merült fel.
(2) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás
a) a nyilvántartásba vett személyre irányadó továbbképzési vagy képzési időszak végéig,
b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege változásának időpontjáig vagy
c) – a  vezetőképzésre nem kötelezett és a  továbbképzési kötelezettség alól a  reá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárra vagy a  nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesülő személy 
esetén – a  munkaviszony, a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony vagy a  személyes gondoskodást nyújtó 
tevékenység megszűnéséig
érvényes.
(3) A nyilvántartó az igazolást a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek küldi meg. 
A munkáltató az igazolást a munkavállaló részére köteles átadni.
(4) Ha a  nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a  nyilvántartó a  nyilvántartásba vételről 
a 6. számú melléklet szerint visszaigazolást küld a munkáltatónak.
(5) A működési nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásba vételről szóló igazolást
a) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti új igazolás kiállításáig, vagy
b) – ha a  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján 
a  továbbképzési kötelezettség alól a  reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a  nevelőszülő-képesítés 
megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesül, és a  vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást 
nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján vezetőképzésre nem kötelezett  – 
a  munkaviszonyának, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának, vagy önbejelentésre kötelezett személy esetén 
a személyes gondoskodást nyújtó tevékenységének megszűnéséig
köteles megőrizni.
(6) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.”
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 (5) Az Mr. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § A  munkáltató, illetve az  önbejelentésre kötelezett a  vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást 
nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül 
a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelenti a nyilvántartónak a vezetőképzésre kötelezett adatait.”

 (6) Az Mr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (7) Az Mr. 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (8) Az Mr. 4. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (9) Az Mr. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

23. § (1) A  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. főállás: több egyidejűleg fennálló munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony esetén az  a  jogviszony, 
amelyben a  munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok vagy közalkalmazotti 
jogviszonyok esetén pedig az a jogviszony, amelyiket korábban létesítették;
2. képesítéshez kötött tevékenység: képesítési előíráshoz kötött tevékenység
a) a  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet,
b) a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet vagy
c) a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
alapján;
3. személyes gondoskodást végző személy: az a személy, aki
a) képesítéshez kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, 
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és
b) a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.
(2) A  személyes gondoskodást végző személy – a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – folyamatos szakmai 
továbbképzésben köteles részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett).
(3) E  rendelet hatálya nem terjed ki – az  első alkalommal vezetői megbízást kapott és a  vezetői feladatokat 
legfeljebb egy év határozott ideig ellátó személy, továbbá a  kizárólag intézményvezető-helyettesi vezetői 
feladatokat ellátó személy kivételével – a  vezetői megbízással rendelkező, személyes gondoskodást végző 
személyre.
(4) A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha
a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra,
b) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján vagy a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a  helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
kormányrendelet alapján a nevelőszülő-képesítés megszerzése alól mentesül.”

 (2) A Tszr. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  továbbképzési időszak megszakad, ha a  továbbképzésre kötelezett a  vezetői megbízással rendelkező 
szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti 
vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté. Ha az  érintett személy a  továbbképzési időszak megszakadását 
követő egy éven belül ismét e  rendelet szerinti továbbképzésre válik kötelezetté, a  továbbképzési időszak tovább 
folytatódik, és a  továbbképzési időszak megszakadásig szerzett pontokat a  továbbképzési pontok teljesítésekor 
figyelembe kell venni.”

 (3) A Tszr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  továbbképzési időszakba – a  (4)  bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számít bele az  az idő, amely 
alatt a  továbbképzésre kötelezett szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot 
vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe (a továbbiakban: szünetelés).”

 (4) A Tszr. 3. § (5) bekezdése a következő f )–h) pontokkal egészül ki:
(A minősített továbbképzési programok típusai a következők:)
„f ) szakmai e-learning: elméleti, illetve gyakorlati tartalmú kurzus, egyes szakmai témaköröket legalább 
5  órában feldolgozó és számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 
20 továbbképzési pont szerezhető;
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g) szakmai blended-learning: egyes szakmai témaköröket legalább 4-4 órás személyes kontakt óra és online 
foglalkozás keretében feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 
4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;
h) szakmai terepgyakorlati továbbképzés: egyes szakmai témaköröket az  oktató által a  hallgatóra bízott szakmai 
feladatok elvégzésével egyidejűleg, terepgyakorlatok keretében, legalább 5 órában feldolgozó, számonkéréssel 
végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.”

 (5) A Tszr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  továbbképzés szervezője a minősített továbbképzési programon való részvételről, illetve a program szerinti 
feltételek teljesítéséről az 1. számú melléklet szerinti igazolást adja ki.”

 (6) A Tszr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  továbbképzési programok minősítését, a  továbbképzési pontértékek meghatározását a  Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) végzi.”

 (7) A Tszr. 4. §-a a következő (3) és (3a) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A minősítés három évre érvényes
a) szakmai tanfolyam,
b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás,
c) szakmai e-learning,
d) szakmai blended-learning és
e) szakmai terepgyakorlati továbbképzés
esetén.
(3a) A minősítés egyszeri alkalomra érvényes
a) szakmai tanácskozás,
b) külföldi vagy hazai tanulmányút és
c) szakmai műhely
esetén.”

 (8) A Tszr. 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A továbbképzési program minősítési díja)
„a) szakmai tanfolyam, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, szakmai e-learning, szakmai blended-learning, 
illetve szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a  közalkalmazottak részére a  központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott, az  „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének 
(a továbbiakban: alapdíj) 70%-a,”

 (9) A Tszr. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program csak a  (6)  bekezdés 
szerinti közzétételt követően indítható azzal, hogy a  továbbképzés szervezője köteles a  továbbképzés tényleges 
indítását a  2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal a  Főigazgatóságnak az  indítást megelőzően legalább 
10 munkanappal bejelenteni.”

 (10) A Tszr. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (6)  bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a  közzétételben meghatározott minősítés 
érvényességéig szervezhető. A továbbképzés szervezője
a) – a  szakmai e-learning kivételével – a  megszervezésre került továbbképzési programról a  3. számú melléklet 
szerinti adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig,
b) a megszervezésre került szakmai e-learningről a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő 
február 28-áig,
c) a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet 
követő év február 28-áig
beszámol, illetve bejelentést tesz a Főigazgatóság részére.”

 (11) A Tszr. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás a  program minősítési kérelmének eredeti teljes körű dokumentációját, 
a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a  jelenléti ívet – szakmai 
e-learning, szakmai blended-learning és szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a  résztvevők névsorát  –, 
a résztvevők működési nyilvántartási számát és a részvételi díjat, továbbá
a) szakmai tanfolyam esetén a  tanfolyami naplót, az  ismeretek számonkéréséről készült – a  számonkérést végzők 
aláírásával ellátott – jegyzőkönyvet, valamint írásbeli számonkérés esetén a  továbbképzésben részt vevők által 
készített dolgozatot, illetve tesztet,
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b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a trénerek nevét és az alkalmazott módszert,
c) szakmai tanácskozás esetén az előadások címét,
d) külföldi vagy hazai tanulmányút esetén a tanulmányozott módszert,
e) szakmai műhely esetén a fórumok szakmai témáját,
f ) szakmai e-learning és szakmai blended-learning esetén az ismeretek számonkéréséről készült dolgozatot, illetve 
tesztet,
g) szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a számonkérésről készült jegyzőkönyvet
tartalmazza.”

 (12) A Tszr. 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a  továbbképzés végén – kérdőív 
formájában – lehetőséget kell biztosítania a  minősített továbbképzés résztvevői számára a  továbbképzés 
értékelésére, a  résztvevők azonosítására alkalmatlan módon, írásos, illetve szakmai e-learning és szakmai 
blended-learning esetén elektronikus formában. A  résztvevők által kitöltött kérdőívet a  továbbképzés szervezője 
nyilvántartja.”

 (13) A Tszr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Főigazgatóság feladatai a következők:
a) a továbbképzések szakmai követelményrendszerének a kidolgozása,
b) a továbbképzési programok minősítése, pontértékeinek meghatározása,
c) a továbbképzések szakmai felügyelete,
d) a  továbbképzésekkel, illetve a  továbbképzésekhez kapcsolódó számonkérésekkel kapcsolatos bejelentések, 
panaszok kivizsgálása.”

 (14) A Tszr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A továbbképzési terv tartalmazza
a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével,
b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,
c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását,
d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.”

 (15) A Tszr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § A  2017.  évben vizsgajoggal rendelkező intézmény a  2018.  évi szociális alapvizsgára, illetve szociális 
szakvizsgára befizetett vizsgadíjat, valamint a  meg nem valósult alapismereteket nyújtó tanfolyamra befizetett 
alaptanfolyami díjat a  vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről 
szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül visszafizeti a befizető részére.”

 (16) A Tszr. 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (17) A Tszr. 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (18) A Tszr.

a) 2. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdésének aa) pont” szövegész helyébe az „(1) bekezdés 3. pont a) alpontja” 
szöveg, valamint a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 2. pontjában” szöveg,

b) 3. számú melléklet 1. pontjában és 4. számú melléklet 1. pontjában az „akkreditációjának” szövegrész helyébe 
a „minősítésének” szöveg

lép.

24. §  Hatályát veszti az NMr. 3. § (2a)–(4) bekezdése.

25. §  Hatályát veszti a Tszr.
a) A szociális szakvizsga alcíme, valamint 5–9. §-a,
b) a 11. §-t megelőző alcímének címében az „és a szociális alap- és szakvizsgával” szövegrész,
c) 12. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontjában az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
d) 12. § (2) bekezdés b) pontja,
e) 12/A–14. §-a,
f ) 15. § (5) bekezdése,
g) 5–7. számú melléklete.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéséről

Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
Születési név:  ..........................................................................................................................................................................................................
Születési hely:  .........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap
Anyja születési neve:  ............................................................................................................................................................................................

a szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzését elvégezte, és ......................  év .................................................. hó 
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.

  ........................................... 
  képzésszervező

P. H.

2. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati alap vezetőképzés megújító képzésének teljesítéséről

Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
Születési név:  ..........................................................................................................................................................................................................
Születési hely:  .........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap
Anyja születési neve:  ............................................................................................................................................................................................

a szociális ágazati alap vezetőképzés megújító képzését elvégezte, és ......................  év .................................................. hó 
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.

  ........................................... 
  képzésszervező

P. H.
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3. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati mester vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéséről

Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
Születési név:  ..........................................................................................................................................................................................................
Születési hely:  .........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ............................ év .................................................... hó .......... nap
Anyja születési neve:  ............................................................................................................................................................................................

a szociális ágazati mester vezetőképzés alapozó képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó 
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.

  ........................................... 
  képzésszervező

P. H.

4. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati mester vezetőképzés megújító képzésének teljesítéséről

Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
Születési név:  ..........................................................................................................................................................................................................
Születési hely:  .........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ............................... év ..................................................... hó .......... nap
Anyja születési neve:  ............................................................................................................................................................................................

a szociális ágazati mester vezetőképzés megújító képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó 
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.

Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.

  ........................................... 
  képzésszervező

P. H.
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5. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

 1. Az Mr. 1. számú melléklet 12. pont 38. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 12. pont a következő 39. és 
40. alponttal egészül ki:
(Betöltött munkakör; tevékenységi kör:)
„38. szakápoló
39. vezető szakápoló
40. egyéb, éspedig: ……………………..”

 2. Az Mr. 1. számú melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Alap vezetőképzésre kötelezett-e:  1. Igen  2. Nem
 Mester vezetőképzésre kötelezett-e:  1. Igen  2. Nem”

6. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett változások 
bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: __________
 I. Személyes adatok

1. Név: ...............................................................................................................................................................................................................
2. Születési családi és utónév:  .................................................................................................................................................................
3. Születési hely, idő:  ...................................................................................................................................................................................
4. Anyja neve:  ................................................................................................................................................................................................

 II. A változás oka
1. Munkahelyen belüli telephelyváltás

1.1. Régi telephely neve, címe:  .................................................................................................................................................
1.2. Régi telephely kódja: _________
1.3. Ellátási forma:  .........................................................................................................................................................................
1.4. Új telephely neve, címe:  ......................................................................................................................................................
1.5. Új telephely kódja: _________
1.6. Ellátási forma:  .........................................................................................................................................................................

2. Személyes adatok változása
2.1. Nyilvántartásban szereplő név:  ........................................................................................................................................
2.2. Új név:  .......................................................................................................................................................................................

3. Munkakör változása
3.1. Nyilvántartásban szereplő munkakör: ...........................................................................................................................
3.2. Új munkakör:  ..........................................................................................................................................................................

 (Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)
4. Szakképzettség változása

A munkakörhöz, tevékenységi 

körhöz kapcsolódó 

új szakképesítés

Az oklevelet, bizonyítványt 

kiállító (képző) intézmény

Az oklevél,  

bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél 

kiállításának ideje

 (Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)
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5. Szünetelés:
5.1. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege

5.1.1. továbbképzési időszak
5.1.2. képzési időszak

 (A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.2. A szünetelés kezdő időpontja: ____________
5.3. A szünetelés oka:

5.3.1. Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság
5.3.2. Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénz
5.3.3. Szülési szabadság

 (A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.4. A szünetelés befejezésének időpontja: ______________

6. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása
6.1. A kötelezettség változásának kezdő időpontja: _________________

 (A vezetői megbízás, illetve az új vezetői megbízás kezdő időpontját, illetve a vezetői megbízás visszavonásának 
időpontját kell feltüntetni.)
6.2. A kötelezettség változásának módja:

6.2.1. mester vezetőképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.2. alap vezetőképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.3. alap vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.4. mester vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.5. továbbképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.6. továbbképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.7. továbbképzésre nem kötelezett alap vezetőképzésre kötelezetté válik
6.2.8. továbbképzésre nem kötelezett mester vezetőképzésre kötelezetté válik

 (A megfelelő rész aláhúzandó.)

Dátum: ............................
P. H.

  ................................................................... 
  a bejelentésre kötelezett aláírása”

7. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„4. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési, illetve vezetőképzési 
kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: ______________
Munkáltató kódja: _______________

 I. Személyes adatok
1. Név: ...............................................................................................................................................................................................................
2. Születési családi és utónév:  .................................................................................................................................................................
3. Születési hely, idő:  ...................................................................................................................................................................................
4. Anyja neve:  ................................................................................................................................................................................................
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 II. Továbbképzési kötelezettség teljesítése
1. A  személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. 

(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen minősített továbbképzések:

A továbbképzés 

engedélyszáma

A továbbképzés 

megnevezése, címe

A továbbképzést 

szervező intézmény 

neve, címe

A továbbképzési pont 

megszerzésének 

időpontja

Megszerzett pontérték

 (A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
2. Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése

2.1. Az  egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) 
NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett képzések:

A továbbképzés 

engedélyszáma

A továbbképzés 

megnevezése, címe

A továbbképzést 

szervező intézmény 

neve, címe

A továbbképzési pont 

megszerzésének 

időpontja

Megszerzett pontérték

 (A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
2.2. A  pedagógus-továbbképzésről, a  pedagógus-szakvizsgáról, valamint a  továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-
továbbképzésként akkreditált képzések:

A továbbképzés 

engedélyszáma

A továbbképzés 

megnevezése, címe

A továbbképzést 

szervező intézmény 

neve, címe

A továbbképzési pont 

megszerzésének 

időpontja

Megszerzett pontérték

 (A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

 III. Vezetőképzési kötelezettség teljesítése:
1. A képzés szintje, szakasza:

1.1. Alap vezetőképzés:
a) alapozó képzése
b) megújító képzése

1.2. Mester vezetőképzés
a) alapozó képzése
b) megújító képzése

 (A megfelelő rész aláhúzandó.)
2. A vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány száma:  ............................................................................................................
(A vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kérjük csatolni!)

Dátum: ............................................
P. H.

  .................................................................... 
  a bejelentésre kötelezett aláírása”
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8. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„5. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Igazolás
a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről

 1. Név:  ............................................................................................................................................................................................................................
 2. Születési családi és utónév:  ...............................................................................................................................................................................
 3. Születési hely:  .........................................................................................................................................................................................................
 4. Születési idő:  ...........................................................................................................................................................................................................
 5. Anyja neve:  ..............................................................................................................................................................................................................
 6. Nyilvántartási száma: ____________________
 7. A  személyes gondoskodást végző személyek adatainak nyilvántartását vezető Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság nevében igazolom, hogy
a) a fent nevezettet felvettük a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába
b) a fent nevezett továbbképzési, képzési kötelezettsége jellegének változása okán a működési nyilvántartásba 

vételéről szóló igazolás érvényessége a 8. pontban foglaltak szerint módosult
c) a  fent nevezett a  továbbképzési, vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, valamint részére új 

továbbképzési, képzési időszak indult, így a működési nyilvántartásba vételéről szóló igazolás érvényessége 
a 8. pontban foglaltak szerint módosult

(A megfelelő rész aláhúzandó!)
 8. Az igazolás érvényes: ____________________- ig

Dátum: .................................................................
P. H.

  .................................................................................. 
  a nyilvántartó képviselőjének aláírása”

9. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

 1. A Tszr. 1. számú melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Továbbképzési adatok
1. A továbbképzés formája (a megfelelő szöveg aláhúzandó):
1.1. szakmai tanfolyam
1.2. szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás
1.3. szakmai tanácskozás
1.4. külföldi vagy hazai tanulmányút
1.5. szakmai műhely
1.6. szakmai e-learning
1.7. szakmai blended-learning
1.8. szakmai terepgyakorlati továbbképzés”
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10. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez

1. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy 
a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe:

2. A program címe:

3. A program minősítése érvényes:

4. A program célja, tartalma:

5. A program célcsoportja:

6. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):

7. A szerezhető továbbképzési pontérték:

8. A program indításának tervezett időpontja:

9. A program időtartama (óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai 
terepgyakorlat):

10. A program indításának tervezett helyszíne:

11. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

12. A továbbképzést szervező természetes személy neve, 
telefonszáma és e-mail-címe, vagy a továbbképzést szervező szervezet 
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail-címe:

13. A program engedélyszáma:

14. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint 
a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 
szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-
továbbképzésként akkreditált:

15. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 
szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján egészségügyi 
továbbképzésként nyilvántartásba vett:

”

Az emberi erőforrások minisztere 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § 
(2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet  
(a továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos, 
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vagy kórházi kezelés esetén a  kórházi osztályos orvos tölti ki) részében foglalt táblázat 1. sorában a „támogató 
szolgáltatás” szövegrész helyébe a „támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása” szöveg lép.

2. §  Hatályát veszti az Ir. Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok alcíme.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a  vezetői megbízással 
rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti 
vezetőképzés teljesítésére kötelesek.”

4. §  Az R. 104. § (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Az együttműködési megállapodásban a  jogszabályi rendelkezésektől nem lehet eltérni, a  jogszabályi feltételeket 
a szolgálatoknak külön-külön kell teljesítenie.”

5. §  Az R. 104/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A diszpécserszolgálat az Szt. 65/E. § (3) bekezdése szerinti jelzéssel akkor él, ha a hajléktalan személyeket ellátó 
intézmények kapacitáshiány következtében nem tudják biztosítani a hajléktalan személy ellátását.”

6. §  Az R. 107. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az éjjeli menedékhely
a) tanácsadás és
b) felügyelet
szolgáltatási elemeket biztosít.”

7. §  Az R. 110/F. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási szolgáltatás céljára szolgáló lakások száma nem 
haladhatja meg a társasházban lévő összes lakás egyharmadát, és nem alakítható ki olyan emelet, ahol valamennyi 
lakásban támogatott lakhatást nyújtanak.”

8. §  Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §  Az R.
a) 6. § (12) bekezdésében a „mellékletben” szövegrész helyébe a „mellékletben – családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás esetében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletében –” szöveg,
b) 75. § (1) bekezdés e) pontjában az „a) pontjában” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg
lép.

10. § (1) Hatályát veszti az R.
a) 7. § (4) bekezdésében az „a nappali intézményi ellátásban részesülő,” szövegrész,
b) 84/A. § (3) bekezdés b) pontja.

 (2) Hatályát veszti az R. 6. § (7) és (8) bekezdése.

3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

11. §  A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont be) és bf ) alpontjai helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
[Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:
az ellátást igénylő egyedül él, és]
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„be) a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés 
f )  pontja szerinti E  minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban 
részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-
folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
bf) munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és 
önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az  orvosszakértői szerv, a  rehabilitációs szakértői szerv vagy 
a  rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, 
határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak.”

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 10. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 3. számú melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. Intézményvezető bentlakást nyújtó intézmények esetén

alkalmazás minimum feltétele

munkakör felsőfokú képesítés

intézményvezető

andragógus 

hajléktalan ellátás esetében felsőfokú végzettség

gyógypedagógus

igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel 

intézetvezető

jogász

okleveles közgazdász

konduktor

mentálhigiénikus

okleveles ápoló, diplomás ápoló, egészségügyi menedzser, orvos

diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés, okleveles teológus

okleveles pszichológus, pszichológus

okleveles szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, 
szociálpedagógus, szociális menedzser

”
 2.  Hatályát veszti az  R. 3. számú melléklet 6.  pont 6.2., 6.3., és 6.4.  alpontjában, 7.  pont 7.2.  alpontjában, 8.  pont 

8.2.  alpontjában, 9.  pont 9.2. és 9.3.  alpontjában, 10.  pont 10.2. és 10.3.  alpontjában, valamint a  11.  pontjában 
az „intézményvezető” munkakör és a munkakörhöz tartozó táblázati sorok.

 3.  Hatályát veszti az  R. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok alcím 5.  pontjában az  „intézményvezetői, illetve” 
szövegrész.
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Az emberi erőforrások minisztere 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  szakképzés tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 
16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül –
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés a)–k) pontjában 

meghatározott nevelési-oktatási intézményekre,
b) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottakra, az óraadókra, 

valamint a nevelési-oktatási intézményben nem pedagógus-munkakört betöltőkre és
c) az a) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények intézményfenntartóira
terjed ki.

2. § (1) Az  1.  §-ban meghatározott intézmények és személyek a  köznevelésben részt vevő gyermekek és tanulók 
közlekedésbiztonságának növelése érdekében a  részben vagy egészben autóbuszos utazással járó, szervezett, 
csoportos programok (a továbbiakban: autóbuszos kirándulás) során az Nkt.-ból és a kapcsolódó jogszabályokból 
eredő feladataik ellátására irányadó gondossággal kötelesek eljárni.

 (2) Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos kirándulást – így különösen külföldi iskolai vagy tanulmányi 
kirándulást – a következő feltételek érvényesítésével kell megszervezni:
a) a  tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem 

közlekedhet, kivéve, ha elháríthatatlan külső ok – így különösen közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti 
hatósági intézkedés – miatt e tilalom nem tartható be,

b) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak
ba) meg kell felelnie a  közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 

feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki feltételeknek,
bb) rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel, és
bc) az  autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg  

a 13 naptári évet.
 (3) Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval köthető szerződés, 

amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a  kirándulás lebonyolításához a  közúti 
járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 
6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt 
biztosít.

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A földművelésügyi miniszter 53/2017. (X. 18.) FM rendelete
a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés g) pontjában,
a II. Fejezet tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (15)  bekezdés 
a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a  helyhez kötött 140 kWth és az  annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezés
aa) építésére, létesítésére (a továbbiakban együtt: létesítés),
ab) működtetésére, üzemeltetésére,
ac) légszennyezőanyag kibocsátására, és
ad) létesítőjére, üzemeltetőjére;

b) a 3. § (1) és (2) bekezdések szerint egy berendezésnek tekintett tüzelőberendezésekre, abban az esetben is, 
ha ezen berendezések teljes névleges bemenő hőteljesítménye egyenlő vagy nagyobb, mint 50 MWth, és 
nem tartoznak az  50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) 
VM rendelet (a továbbiakban: Ntr.) hatálya alá.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az Ntr. hatálya alá tartozó tüzelőberendezésekre;
b) a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a  hulladékégetés technológiai 

kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó hulladékégető művekre és hulladék-
együttégető művekre;

c) a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló 
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó nem közúti 
mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorokra;

d) azokra a  mezőgazdasági üzemekben működő, 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezésekre, amelyek tüzelőanyagként kizárólag a  nem emberi fogyasztásra 
szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok 
megállapításáról és az  1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikkének a)  pontjában említett kezeletlen 
baromfitrágyát használják;

e) a gáznemű égéstermékeket a  gyártási folyamatokban közvetlenül felhasználó, hevítésre, szárításra, vagy 
tárgyak, anyagok bármely más kezelésére használó tüzelőberendezésekre;

f ) azokra a  tüzelőberendezésekre, amelyekben gáznemű égéstermékeket közvetlen fűtésére használják 
a munkahelyi feltételek javítása érdekében, belső terek fűtése céljából;

g) az önálló tüzelőberendezésként nem üzemeltetett, az  ipari folyamatok során keletkező füstgázok égetés 
útján történő tisztítására tervezett utóégető berendezésekre;

h) a közúti, vasúti, vízi és légi jármű hajtására szolgáló műszaki berendezésekre;
i) a tengerben a part mentén létesített gázturbinákra, gáz- és dízelmotorokra;
j) a katalitikus krakkolásra használt katalizátorok regenerálására szolgáló létesítményekre;
k) a kénhidrogént kénné átalakító létesítményekre;
l) a vegyipari reaktorokra;
m) a kokszoló kemencesorokra;
n) a léghevítőkre;
o) a krematóriumokra;
p) az energiatermelés céljából önállóan vagy más tüzelőanyagokkal együtt finomítói tüzelőanyagot égető 

ásványolaj- és gázfinomítói tüzelőberendezésekre;
q) a papírrostot gyártó létesítmények hőhasznosító kazánjaira, valamint
r) a tüzeléstechnikai eljárások továbbfejlesztése céljából kutatásra, fejlesztésre, tesztelésre használt 

berendezésekre és azok üzemeltetésére.
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2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
 1. finomítói tüzelőanyag: a  nyersolaj finomításának lepárlási és átalakítási szakaszából származó szilárd, 

folyékony vagy gázhalmazállapotú éghető anyag, beleértve a  finomítói tüzelőanyagként használt gázt, 
a szintézisgázt, a finomítói olajokat és a petrolkokszot;

 2. gázturbina: az  Ntr. szerinti gázturbina, amely lehet kiegészítő tüzeléssel vagy anélkül üzemeltetett, nyílt 
ciklusú gázturbina, kombinált ciklusú gázturbina és kogenerációs üzemmódú gázturbina;

 3. hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti hulladék;
 4. kettős üzemű motor: olyan, kompressziós gyújtást alkalmazó belső égésű motor, amely folyékony tüzelőanyag 

elégetésekor a  Diesel-ciklusnak megfelelően, gáznemű tüzelőanyag elégetésekor pedig az  Otto-ciklusnak 
megfelelően működik;

 5. kibocsátás: valamely anyagnak a tüzelőberendezésből a levegőbe juttatása;
 6. motor: az Ntr. szerinti gázmotor és dízelmotor, továbbá a kettős üzemű motor;
 7. névleges bemenő hőteljesítmény: az  adott tüzelőberendezés hatósági határozatban rögzített névleges 

teljesítményén történő üzemeltetéshez szükséges, a  tüzelőberendezésbe egységnyi idő alatt bevitt 
tüzelőanyag hőtartalma kilowattban (kWth) vagy megawattban (MWth) kifejezve;

 8. szilárd anyag: bármilyen formájú, szerkezetű és sűrűségű, a  gázfázisban a  mintavételi ponton adott 
körülmények között diszpergált olyan részecskék, amelyek az  analizálandó gázból való reprezentatív 
mintavételt követően meghatározott körülmények között szűréssel összegyűjthetők, és amelyek 
a meghatározott körülmények között történő szárítás után a szűrő előtti szakaszban vagy a szűrőn maradnak;

 9. teljes névleges bemenő hőteljesítmény: a  tüzelőberendezések összesítési szabály szerint számított névleges 
bemenő hőteljesítményeinek összege;

10. I. kategóriájú tüzelőberendezés: az  a  tüzelőberendezés, amelyet 2018. december 20-ig üzembe helyeztek, 
vagy az  a  tüzelőberendezés, amely 2017. december 19. előtt kapott először létesítési engedélyt, és 
a tüzelőberendezést legkésőbb 2018. december 20-ig üzembe helyezték;

11. II. kategóriájú tüzelőberendezés: az I. kategóriájú tüzelőberendezéstől eltérő tüzelőberendezés;
12. üzemeltető: az  a  természetes vagy jogi személy, aki a  tüzelőberendezést üzemelteti vagy felügyeli, vagy 

a létesítmény műszaki üzemeltetését befolyásoló gazdasági kérdésekben döntéshozatali joggal rendelkezik.
 (2) E  rendeletben az  Ntr. és az  egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló miniszteri rendelet 

értelmező rendelkezései is alkalmazandóak.

3. Összesítési szabály

3. § (1) A  legalább kettő különálló tüzelőberendezés füstgázainak közös kéményen keresztül történő kibocsátása esetén 
a  tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a  teljes 
névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.

 (2) Ha legalább kettő tüzelőberendezést úgy létesítenek, hogy a  műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével 
a  területi környezetvédelmi hatóság (a  továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) engedélyében foglaltak szerint 
füstgázaik közös kéményen keresztül kiengedhetők, a  tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell 
tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze 
kell adni.

 (3) A  teljes névleges bemenő hőteljesítményt a  tüzelőberendezések esetében a  levegővédelmi követelményeket 
megállapító engedélyben fel kell tüntetni.

II. FEJEZET
A KIBOCSÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSA

4. Kibocsátási határértékek

4. § (1) Az  1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyezőanyag-
kibocsátása az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg.
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 (2) Az 1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú 
tüzelőberendezés légszennyezőanyag-kibocsátása – a  (6)  bekezdés szerinti kivétellel – a  2.  mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg.

 (3) Az  5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezés 
légszennyezőanyag-kibocsátása – a  (6)–(9)  bekezdések szerinti kivétellel – a  3.  mellékletben foglalt kibocsátási 
határértékeket nem haladhatja meg.

 (4) Az  1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyezőanyag-
kibocsátása – a (10) bekezdés szerinti kivétellel – a 4. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja 
meg.

 (5) Az  1 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezés 
légszennyezőanyag-kibocsátása – a  (10)  bekezdés szerinti kivétellel – az  5.  mellékletben foglalt kibocsátási 
határértékeket nem haladhatja meg.

 (6) Egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve évente legfeljebb 500 üzemórát üzemelő 1 MWth és annál nagyobb teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezésekre az  1.  mellékletben szereplő kibocsátási 
határértékeket kell alkalmazni, azzal a  kivétellel, hogy a  biomassza tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél 
a szilárdanyag-kibocsátási határérték 200 mg/Nm3.

 (7) Azon 5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, 
amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási 
távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz formájában használják fel, 2030. január 1-jéig az  1.  mellékletben 
szereplő határértékeket kell alkalmazni, azzal a  kivétellel, hogy a  szilárd és folyékony tüzelőanyaggal üzemelő 
berendezéseknél a  kén-dioxid kibocsátási határérték 1100 mg/Nm3, a  szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
berendezéseknél a szilárdanyag-kibocsátási határérték 150 mg/Nm3.

 (8) A fő tüzelőanyagként szilárd biomasszával üzemelő, 5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések esetében, amelyek olyan légszennyezettségi zónában találhatók, ahol a  kén-dioxidra, 
a  nitrogén-dioxidra, a  szálló porra (PM10 és PM2,5), az  ólomra, a  benzolra és a  szén-monoxidra megállapított 
egészségügyi határértékek az éves levegőminőségi értékelés alapján teljesülnek, 2030. január 1-jéig a szilárd anyag 
esetében 150 mg/Nm3 kibocsátási határértéket kell alkalmazni.

 (9) A  gázszállítási rendszer biztonságának és védelmének biztosításához szükséges gázkompresszor-állomások 
működtetéséhez használt, 5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú motorok 
és gázturbinák esetében a  nitrogén-oxidokra 2030. január 1-jéig az  1.  mellékletben szereplő határértéket kell 
alkalmazni.

 (10) Egy hároméves időszak mozgó átlagát tekintve évente legfeljebb 500 üzemórát üzemelő II. kategóriájú 
tüzelőberendezésekre az 1. mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket kell alkalmazni azzal a kivétellel, hogy 
a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezéseknél a szilárdanyag-kibocsátási határérték 100 mg/Nm3.

 (11) A  (6) és (10)  bekezdések szerinti mentesség alkalmazásához a  tüzelőberendezés működésének engedélyeztetése 
vagy az  engedély módosítása során az  üzemeltetőnek az  engedélykérelemhez csatolnia kell írásos nyilatkozatát 
arról, hogy a berendezést legfeljebb ezen bekezdésekben meghatározott számú üzemórán át üzemelteti.

 (12) Azokban a  légszennyezettségi zónákban, ahol a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a  helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben előírt egészségügyi határértékek 
nem teljesülnek, a  környezetvédelmi hatóság – a  levegőminőségi tervvel összhangban – a  tüzelőberendezésekre 
az  1–5.  mellékletben szereplő kibocsátási határértékeknél szigorúbb határértékeket is előírhat, amennyiben 
ez hozzájárul a levegőminőség észrevehető javulásához.

 (13) Az  1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű helyhez kötött motorok esetében a  kibocsátási 
határértékeket nem kell alkalmazni
a) azon tüzelőberendezésekre, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és
b) a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek.

 (14) A  (13) bekezdés alkalmazása során az üzemidő megállapításánál nem kell figyelembe venni a motorok időszakos, 
teljes felújítása után, biztonsági okból legfeljebb 6 évenként egyszer végzett, legfeljebb 24 órás próbajáratás 
időtartamát. A teljes felújítást követő próbajáratásról annak megkezdése előtt 5 munkanappal a környezetvédelmi 
hatóságot írásban értesíteni kell.

 (15) Amennyiben a  3. § (1) és (2)  bekezdések alapján egy tüzelőberendezésnek tekintett tüzelőberendezés teljes 
névleges bemenő hőteljesítményének számítása során valamennyi egyedi tüzelőberendezés névleges bemenő 
hőteljesítménye 1 MWth-nál kisebb, akkor a  kibocsátási határértéket a  névleges bemenő hőteljesítmény 
figyelembevételével kell meghatározni.
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 (16) Amennyiben a  3. § (1) és (2)  bekezdések alapján egy tüzelőberendezésnek tekintett tüzelőberendezés teljes 
névleges bemenő hőteljesítményének számítása során legalább egy egyedi tüzelőberendezés névleges bemenő 
hőteljesítménye eléri, vagy meghaladja az  1 MWth-ot, akkor a  kibocsátási határértéket a  teljes névleges bemenő 
hőteljesítmény figyelembevételével kell meghatározni.

5. § (1) A  légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a  vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítását 
– a (2) bekezdésben meghatározott tüzelési mód kivételével – az Ntr. 3. melléklete szerint kell elvégezni.

 (2) Gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezés esetében a  kibocsátási 
határértéket és a vonatkoztatási oxigéntartalmat az Ntr. 4. melléklete szerint kell megállapítani.

 (3) Vegyes tüzelésű berendezés esetében, beleértve a legalább kétféle tüzelőanyag egyidejű felhasználását is, az egyes 
tüzelőanyagokra az 1–5. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. A kibocsátási határértéket 
a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőteljesítmény arányában kell megállapítani az Ntr. 5. melléklet 1. és 2. pontjai 
szerint.

5. A kibocsátási határértékektől való rendkívüli eltérés

6. § (1) A  környezetvédelmi hatóság az  egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 
miniszteri rendelet előírásaival összhangban, az  alacsony kéntartalmú tüzelőanyag ellátásának zavara esetén 
kérelemre engedélyezi az  előírt kén-dioxid határértékeknek való megfelelési kötelezettségtől – az  ellátási zavar 
fennállásának idejére, de legfeljebb 6 hónapra – történő eltérést a  tüzelőberendezés üzemeltetője számára, 
amennyiben
a) a tüzelőberendezés rendes körülmények között alacsony kéntartalmú tüzelőanyagot használ, és
b) a tüzelőberendezés hatásterületén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a  helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 
miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértéket.

 (2) A  környezetvédelmi hatóság a  földgázellátásról szóló törvényben meghatározott földgázellátási zavar vagy 
válsághelyzet esetén az  üzemeltető kérelmére – a  zavar vagy válsághelyzet fennállásának idejére, de legfeljebb 
10 napi időtartamra – engedélyezi a  kizárólag gázhalmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezésben 
a  határértékeknél nagyobb légszennyezőanyag-kibocsátást okozó, maximum 1,0 tömegszázalék kéntartalmú 
tüzelőanyag alkalmazását, ha a  tüzelőberendezés hatásterületén az  éves kén-dioxid szennyezettség nem 
haladja meg a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a  helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértéket. 
A  tüzelőberendezés üzemeltetője köteles a  környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenteni 
a  gázhalmazállapotú tüzelőanyagtól eltérő tüzelőanyaggal történt üzemeltetés kezdő és befejező időpontjait, 
a felhasznált tüzelőanyagfajtákat, ezek jellemzőjét és mennyiségét.

 (3) A  környezetvédelmi hatóság az  (1) és (2)  bekezdés szerinti eltérés engedélyezéséről hozott határozatot megküldi 
a  környezetvédelemért felelős miniszternek (a  továbbiakban: miniszter). A  miniszter az  engedélyezett eltérést 
haladéktalanul közli az Európai Bizottsággal.

III. FEJEZET
A KIBOCSÁTÁSOK ELLENŐRZÉSE

6. A tüzelőberendezés üzemeltetőjének kötelezettségei

7. §  A rendelet hatálya alá tartozó tüzelőberendezésekhez kapcsolódó légszennyező pontforrások vizsgálatára, 
ellenőrzésére és értékelésére, a  kibocsátás ellenőrzését végző szervezetekre, valamint a  légszennyező pontforrás 
üzemeltetőjére a  levegőterheltségi szint és a  helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletet [a továbbiakban: 6/2011. 
(I. 14.) VM rendelet] kell alkalmazni az e fejezetben foglalt eltérésekkel.

8. § (1) A tüzelőberendezés üzemeltetője köteles időszakos méréssel ellenőrizni a füstgáz
a) azon légszennyezőanyag-tartalmát, amelyre vonatkozóan az 1–5. számú melléklet határértéket ír elő az adott 

tüzelőberendezés vonatkozásában;
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b) a  tüzelőanyaggal bevitt szennyező komponensekből keletkező egyéb légszennyezőanyag-tartalmát, 
amennyiben azt a környezetvédelmi hatóság előírja;

c) hőmérsékletét, nyomását és sebességét és
d) oxigén- és nedvességtartalmát.

 (2) Az (1) bekezdésben előírt méréseket a (3)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel
a) az 1 MWth-nál kisebb tüzelőberendezések esetében ötévente legalább egyszer;
b) az  1 MWth és annál nagyobb, de 15 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések esetében háromévente legalább egyszer;
c) a  15 MWth-nál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében évente 

legalább egyszer
kell elvégezni.

 (3) Az (1) bekezdésben előírt méréseket a gázüzemű motorok esetén évente legalább egyszer el kell végezni.
 (4) A  4. § (6) és (10)  bekezdésének hatálya alá tartozó tüzelőberendezések tekintetében a  környezetvédelmi hatóság 

előírhatja, hogy a  (2)–(3)  bekezdésekben előírtaktól eltérően az  (1)  bekezdés szerinti időszakos mérést az  eltelt 
üzemóra alapján kell elvégezni
a) a  15 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében 

a maximális éves átlagos üzemórák háromszorosának megfelelő időtartamonként;
b) a 15 MWth-nál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében a maximális 

éves átlagos üzemórák számának megfelelő időtartamonként.
 (5) A (4) bekezdés szerinti időszakos méréseket legalább ötévente el kell végezni.
 (6) A (2)–(5) bekezdésektől eltérően a környezetvédelmi hatóság folyamatos kibocsátás-ellenőrzést is előírhat a 6/2011. 

(I. 14.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján.
 (7) A  kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a  kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell 

elvégezni, továbbá a  füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a  füstgáz térfogatárama számítással is 
meghatározható.

 (8) A többféle tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében a kibocsátások mérését normál üzemi feltételeket 
biztosító időszakban, mindegyik tüzelőanyag vagy tüzelőanyag-keverék elégetése mellett el kell végezni. Azon 
tüzelőanyagra vonatkozóan, amellyel éves szinten igazoltan kevesebb, mint 50 órát üzemelt a  tüzelőberendezés, 
a környezetvédelmi hatóság az üzemeltető kérésére – legfeljebb öt évre – a mérés alól felmentést ad.

 (9) Az első méréseket a tüzelőberendezés működésének engedélyezésétől, illetve a működés kezdetének időpontjától 
számított négy hónapon belül kell elvégezni, attól függően, hogy melyik következett be később.

 (10) A kibocsátás-ellenőrzés adatait, részeredményeit, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése szerinti 
üzemnaplót 6 évig kell megőrizni, és a hatósági ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.

 (11) A  tüzelőberendezés levegővédelmi követelményeit megállapító engedély, valamint az  üzemnapló környezeti 
adatainak megismeréséhez a környezetvédelmi hatósághoz benyújtott kérelem szükséges.

9. § (1) Ha a  tüzelőberendezés nem megfelelő működése, vagy az  ahhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés 
meghibásodása (a továbbiakban: nem megfelelő működés) a  kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, 
az üzemeltető köteles a nem megfelelő működés bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani 
a normál üzemmenetet.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti nem megfelelő működés során a  normál üzemmenet visszaállítása 24 órán belül nem 
lehetséges, akkor
a) a berendezést olyan tüzelőanyagra kell átállítani, amellyel a kibocsátási határértékek betarthatók, vagy
b) a  berendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a  kibocsátási határértékek betarthatók 

legyenek, vagy
c) a berendezés működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség 

jelentős romlásához vezet.
 (3) A  környezetvédelmi hatóságot az  (1)  bekezdés szerinti nem megfelelő működésről az  esemény bekövetkezését 

követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az  esemény bekövetkezésének okát, valamint a  megtett intézkedéseket 
tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

 (4) Az üzemeltető köteles az indítási és leállítási időszakokat a lehető legrövidebbre csökkenteni.
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7. A kibocsátásmérések eredményeinek értékelése

10. § (1) Az  időszakos kibocsátásmérések eredményéből – ha az  adatok rendelkezésre állnak – órás középértékeket, 
egyébként a  mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A  kibocsátási határértékek betartása akkor 
tekintendő igazoltnak, ha a  mérési eredmények középértékei nem haladják meg az  1–5.  mellékletben szereplő, 
az adott tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási határértéket.

 (2) A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek értékelését az Ntr.-ben foglaltak szerint kell elvégezni. A kibocsátási 
határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha teljesülnek az Ntr. 8. mellékletében előírt feltételek.

 (3) A  határértékeknek való megfelelés értékelésekor az  átlagos kibocsátási értékek kiszámítása során az  indítási 
(felfűtési) és a leállítási időszakokat, valamint a 6. §-ban foglalt eltérések időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésekben meghatározott kivétellel – 2017. december 19-én lép hatályba.
 (2) A 4. § (3) és (6)–(9) bekezdése, valamint a 3. melléklet 2025. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 4. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2030. január 1-jén lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

12. § (1) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 (2) Az 1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú 

tüzelőberendezések esetében 2029. december 31-ig az  1.  mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket kell 
alkalmazni.

 (3) Az  5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 
2024. december 31-ig az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.

 (4) A  tüzelőberendezés működtetésének levegővédelmi követelményeit megállapító engedély soron következő 
felülvizsgálatáig vagy módosításáig az 1. mellékletben szereplő kibocsátási határértékek
a) a szilárd tüzelőanyaggal – biomassza kivételével – üzemeltetett tüzelőberendezések esetében 7 tf%,
b) biomasszával vagy biogázzal üzemeltetett tüzelőberendezések – kivéve motorok és gázturbinák – esetében 

11 tf%, és
c) motorok esetében 5 tf%
vonatkoztatási oxigéntartalomra átszámolt értékei alkalmazandók az engedélyben.

 (5) Az 1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú 
tüzelőberendezések – kivéve gázmotorok – esetében 2029. december 31-ig a 8. § (1) bekezdés szerinti méréseket 
ötévente legalább egyszer kell elvégezni.

 (6) Az  5 MWth-ot meghaladó, de 15 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú 
tüzelőberendezések – kivéve gázmotorok – esetében 2024. december 31-ig a 8. § (1) bekezdés szerinti méréseket 
ötévente legalább egyszer kell elvégezni.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § (1) Ez  a  rendelet a  közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló 2015. november 25-i 2015/2193/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
való megfelelést szolgálja.

 (2) E  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
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11. Hatályon kívül helyező rendelkezések

14. § (1) Hatályát veszti
a) a  140 kWth és az  ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) 
KöM rendelet;

b) a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák 
légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet;

c) a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 32/1993. (XII. 23.) 
KTM rendelet.

 (2) Hatályát veszti a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.  mellékletének 2.8.1–2.8.8.  pontja, 2.55.1–2.55.3.  pontja és 
2.56–2.56.2. pontja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez

Az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezésekre 
vonatkozó kibocsátási határértékek

 1. A  kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 
6 tf%, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő 
tüzelőberendezések esetében 3 tf%, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoznak.

 2. Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével

A B C D E F

1. Szilárd biomassza
Egyéb szilárd 

tüzelőanyagok
Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyag

Gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2 1500 2100 1000 1700 35

3. NOx 975 700 450 450 350

4. Szilárd anyag 225 160 50 80 5

5. CO 1500 300 175 175 100

6. TOC* 75 – – – –
*TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve

2.1. Az SO2-kibocsátási határérték barnaszén tüzelés esetében 3200 mg/m3, EU-n kívüli országból származó szén 
esetében 420 mg/m3.

2.2. Az  SO2-kibocsátási határérték a  vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű 
gázok (kamragáz) esetén 400 mg/m3, kőolajfinomításnál keletkező alacsony fűtőértékű gáz (fűtőgáz) és 
nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) esetében 300 mg/m3.

2.3. Az NOx-kibocsátási határérték lignit tüzelés esetében 320 mg/m3, fluid tüzelésű kazán esetében 210 mg/m3.
2.4. A  biogáz tüzelésű berendezések esetében az  SO2-kibocsátási határérték 65 mg/m3, az  NOx-kibocsátási 

határérték 630 mg/m3, a szilárdanyag-kibocsátási határérték 9 mg/m3, a CO-kibocsátási határérték 180 mg/m3.
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 3. Motorok és gázturbinák kibocsátási határértékei (mg/Nm3):

A B C D E F

1. Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól eltérő 

gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2.
SO2

Motorok – – – –

3. Gázturbinák 115 115 – –

4.
NOx

Motorok 190 190 190 190

5. Gázturbinák 200 200 150 150

6.

Szilárd anyag

Dízelmotorok 50 50 – –

7.
Gázturbinák 
(korom)

4 4 4 4

8.
CO

Motorok 245 245 245 245

9. Gázturbinák 100 100 100 100

10. TOC* Gázmotorok – – 55 55
*TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével

3.1. Az  NOx-kibocsátási határérték kétütemű motorok esetében 300 mg/m3, a  négyütemű biogáz- és 
depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében 225 mg/m3, dízelmotorok esetén 1500 mg/m3.

3.2. A gázturbinák esetében a szilárdanyag-kibocsátási határérték a Bacharach-skála szerinti feketedési számmal 
kifejezett korom értéke.

3.3. A négyütemű biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében a CO-kibocsátási határérték 260 mg/m3.

2. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez

Az 1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
I. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek

 1. A  kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 
6 tf%, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő 
tüzelőberendezések esetében 3 tf%, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoznak.

 2. Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével

A B C D E F

1. Szilárd biomassza
Egyéb szilárd 

tüzelőanyagok
Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2 200 1100 350 350 35

3. NOx 650 650 200 450 250

4. Szilárd anyag 50 50 50 50 5

5. CO 1500 300 175 175 100

6. TOC* 75 – – – –
*TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve

2.1. Az SO2-kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a kizárólag fa- és fahulladék-típusú szilárd biomasszával 
üzemelő berendezésekre.

2.2. Az SO2-kibocsátási határérték a szalmával üzemelő berendezések esetében 300 mg/Nm3.
2.3. Az SO2-kibocsátási határérték EU-n kívüli országból származó szén esetében 420 mg/m3.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 169. szám 28375

2.4. Az SO2-kibocsátási határérték a vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok 
(kamragáz) esetében 400 mg/Nm3, a  nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) 
esetében 200 mg/Nm3.

2.5. Az NOx-kibocsátási határérték lignit tüzelés esetében 320 mg/m3, fluid tüzelésű kazán esetében 210 mg/m3.
2.6. A biogáz tüzelésű berendezések esetében az SO2-kibocsátási határérték 65 mg/m3, a szilárdanyag-kibocsátási 

határérték 9 mg/m3, a CO-kibocsátási határérték 180 mg/m3.
 3. Motorokra és gázturbinákra vonatkozó kibocsátási határértékek (mg/Nm3)

A B C D E F

1. Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól eltérő 

gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2

Motorok – 120 – 15

Gázturbinák 115 115 – 15

3.
NOx

Motorok 250 250 190 190

4. Gázturbinák 200 200 150 150

5. Szilárd anyag
Motorok és 
gázturbinák

– 20 – –

6. Korom Gázturbinák 4 4 4 4

7.
CO

Motorok 245 245 245 245

8. gázturbinák 100 100 100 100

9. TOC* Gázmotorok – – 55 55
*TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével

3.1. Az  SO2-kibocsátási határérték a  vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű 
gázok (kamragáz) esetében 130 mg/Nm3, nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) 
esetében 65 mg/Nm3, biogáz esetében 60 mg/Nm3.

3.2. Az NOx-kibocsátási határérték folyékony tüzelőanyagot felhasználó, négyütemű motorok esetében 190 mg/m3.
3.3. Az NOx-kibocsátási határérték 1850 mg/Nm3 az alábbiak esetében:

a) dízelmotorok, amelyeknek gyártása 2006. május 18. előtt megkezdődött;
b) kettős üzemű motorok folyékony üzemmódban.

3.4. Az NOx-kibocsátási határérték a gázüzemmódban működő kettős üzemű motorok esetében 380 mg/Nm3.
3.5. A gázturbinák esetében az NOx-kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.
3.6. A  gázturbinák esetében a  korom kibocsátási határértéke a  Bacharach-skála szerinti feketedési számmal 

kifejezett érték.
3.7. A CO-kibocsátási határérték biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében 260 mg/Nm3.

3. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez

Az 5 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű I. kategóriájú tüzelőberendezésekre 
vonatkozó kibocsátási határértékek

 1. A  kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 
6 tf%, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő 
tüzelőberendezések esetében 3 tf%, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoznak.
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 2. Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével

A B C D E F G

1.
Szilárd 

biomassza

Egyéb szilárd 

tüzelőanyagok
Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól 

eltérő 

gázhalmaz- 

állapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2 200 400 350 350 35 35

3. NOx 650 650 200 450 200 250

4. Szilárd anyag 30 30 30 30 5 5

5. CO 1500 300 175 175 100 100

6. TOC* 75 – – – – –
* TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve

2.1. Az SO2-kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a kizárólag fa- és fahulladék-típusú szilárd biomasszával 
üzemelő berendezésekre.

2.2. Az SO2-kibocsátási határérték a szalmával üzemelő berendezések esetében 300 mg/Nm3.
2.3. Az  SO2-kibocsátási határérték az  5 MWth-nál nagyobb, de 20 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű, EU-n kívüli országból származó szén esetében 420 mg/m3, egyéb szilárd 
tüzelőanyaggal üzemelő berendezések esetében 1100 mg/Nm3.

2.4. Az  SO2-kibocsátási határérték az  5 MWth-nál nagyobb, de 20 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, fűtőolajjal üzemelő berendezések esetében 2030. január 1-jéig 850 mg/Nm3.

2.5. Az SO2-kibocsátási határérték a vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok 
(kamragáz) esetében 400 mg/Nm3, a  nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) 
esetében 200 mg/Nm3.

2.6. Az NOx-kibocsátási határérték lignit tüzelés esetében 320 mg/m3, fluid tüzelésű kazán esetében 210 mg/m3.
2.7. A szilárdanyag-kibocsátási határérték az 5 MWth-nál nagyobb, de 20 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű szilárd tüzelőanyaggal üzemelő berendezések esetében 50 mg/Nm3.
2.8. A  biogázzal üzemelő berendezések esetében az  SO2-kibocsátási határérték 65 mg/Nm3, a  szilárdanyag-

kibocsátási határérték 9 mg/m3, a CO-kibocsátási határérték 180 mg/m3.
 3. Motorokra és gázturbinákra vonatkozó kibocsátási határértékek (mg/Nm3)

A B C D E F

1. Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól eltérő 

gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2

Motorok –  120 – 15

Gázturbinák 115 115 – 15

3.
NOx

Motorok 190 190 190 190

4. Gázturbinák 200 200 150 150

5. Szilárd anyag
Motorok és 
gázturbinák

– 10 – –

6. Korom Gázturbinák 4 4 4 4

7.
CO

Motorok 245 245 245 245

8. Gázturbinák 100 100 100 100

9. TOC* Gázmotorok – – 55 55
* TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével

3.1. Az  SO2-kibocsátási határérték a  vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű 
gázok (kamragáz) esetében 130 mg/Nm3, nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) 
esetében 65 mg/Nm3, biogáz esetében 60 mg/Nm3.

3.2. Az NOx-kibocsátási határérték 1850 mg/Nm3 az alábbiak esetében:
a) dízelmotorok, amelyeknek gyártása 2006. május 18. előtt megkezdődött;
b) kettős üzemű motorok folyékony üzemmódban.
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3.3. Az  NOx-kibocsátási határérték az  5 MWth-nál nagyobb, de 20 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyaggal üzemelő kétütemű motorok 
esetében 225 mg/Nm3.

3.4. Az NOx-kibocsátási határérték a gázüzemmódban működő kettős üzemű motorok esetében 380 mg/Nm3.
3.5. A gázturbinák esetében az NOx-kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.
3.6. A  gázturbinák esetében a  korom kibocsátási határértéke a  Bacharach-skála szerinti feketedési számmal 

kifejezett érték.
3.7. A CO-kibocsátási határérték biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében 260 mg/Nm3.
3.8. A  szilárdanyag-kibocsátási határérték a  20 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű, tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyaggal üzemelő berendezések esetében 20 mg/Nm3.

4. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez

Az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezésekre 
vonatkozó kibocsátási határértékek

 1. A  kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 
6 tf%, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő 
tüzelőberendezések esetében 3 tf%, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoznak.

 2. Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével

A B C D E F

1. Szilárd biomassza
Egyéb szilárd 

tüzelőanyagok
Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2 200 1100 350 350 35

3. NOx 650 650 200 450 250

4. Szilárd anyag 100 100 50 50 5

5. CO 1500 300 175 175 100

6. TOC* 75 – – – –
*TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve

2.1. Az SO2-kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a kizárólag fa és fahulladék típusú szilárd biomasszával 
üzemelő berendezésekre.

2.2. Az SO2-kibocsátási határérték a szalmával üzemelő berendezések esetében 300 mg/Nm3.
2.3. Az SO2-kibocsátási határérték EU-n kívüli országból származó szén esetében 420 mg/m3.
2.4. Az SO2-kibocsátási határérték a vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok 

(kamragáz) esetében 400 mg/Nm3, a  nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) 
esetében 200 mg/Nm3.

2.5. Az NOx-kibocsátási határérték lignit tüzelés esetében 320 mg/m3, fluid tüzelésű kazán esetében 210 mg/m3.
2.6. A  biogázzal üzemelő berendezések esetében az  SO2-kibocsátási határérték 65 mg/Nm3, a  szilárdanyag-

kibocsátási határérték 9 mg/m3, a CO-kibocsátási határérték 180 mg/m3.
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 3. Motorokra és gázturbinákra vonatkozó kibocsátási határértékek (mg/Nm3)

A B C D E F

1. Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól eltérő 

gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2

Motorok – 120 – 15

Gázturbinák 115 115 – 15

3.
NOx

Motorok 250 250 190 190

4. Gázturbinák 200 200 150 150

5. Szilárd anyag
Motorok és 
gázturbinák

– 20 – –

6. Korom Gázturbinák 4 4 4 4

7.
CO

Motorok 245 245 245 245

8. Gázturbinák 100 100 100 100

9. TOC* Gázmotorok – – 55 55
* TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével

3.1. Az  SO2-kibocsátási határérték a  vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű 
gázok (kamragáz) esetében 130 mg/Nm3, nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) 
esetében 65 mg/Nm3, biogáz esetében 60 mg/Nm3.

3.2. Az NOx-kibocsátási határérték folyékony tüzelőanyagot felhasználó, négyütemű motorok esetében 190 mg/m3.
3.3. Az NOx-kibocsátási határérték 1850 mg/Nm3 az alábbiak esetében:

a) dízelmotorok, amelyeknek gyártása 2006. május 18. előtt megkezdődött;
b) kettős üzemű motorok folyékony üzemmódban.

3.4. Az NOx-kibocsátási határértékek a gázüzemmódban működő kettős üzemű motorok esetében 380 mg/Nm3.
3.5. A gázturbinák esetében az NOx-kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.
3.6. A  gázturbinák esetében a  korom kibocsátási határértéke a  Bacharach-skála szerinti feketedési számmal 

kifejezett érték.
3.7. A CO-kibocsátási határérték biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében 260 mg/Nm3.

5. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez

Az 1 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú 
tüzelőberendezésekre vonatkozó kibocsátási határértékek

 1. A  kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 
6 tf%, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő 
tüzelőberendezések esetében 3 tf%, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoznak.

 2. Kibocsátási határértékek (mg/Nm3), motorok és gázturbinák kivételével

A B C D E F G

1.
Szilárd 

biomassza

Egyéb szilárd 

tüzelőanyagok
Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól 

eltérő 

gázhalmaz- 

állapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2 200 400 350 350 35 35

3. NOx 300 300 200 300 100 200

4. Szilárd anyag 20 20 20 20 5 5

5. CO 1500 300 175 175 100 100

6. TOC* 75
*TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve
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2.1. Az SO2-kibocsátási határértéket nem kell alkalmazni a kizárólag fa- és fahulladék-típusú szilárd biomasszával 
üzemelő berendezésekre.

2.2. Az SO2-kibocsátási határérték a vas- és acélipari kokszolókemencéből kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok 
(kamragáz) esetében 400 mg/Nm3, a  nagyolvasztóból kibocsátott alacsony fűtőértékű gázok (kohógáz) 
esetében 200 mg/Nm3.

2.3. Az NOx-kibocsátási határérték az 1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges 
bemenő hőteljesítményű, lignit tüzelés esetében 320 mg/m3, egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
tüzelőberendezések esetében 500 mg/Nm3.

2.4. Az NOx-kibocsátási határérték, fluid tüzelésű kazán esetében 210 mg/m3.
2.5. A szilárdanyag-kibocsátás határérték a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezéseknél a következő:

a) az  1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű berendezések esetében 50 mg/Nm3;

b) az  5 MWth-nál nagyobb, de 20 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
berendezések esetében 30 mg/Nm3.

2.6. A  szilárdanyag-kibocsátási határérték az  1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó 
teljes névleges bemenő hőteljesítményű, tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyaggal üzemelő 
tüzelőberendezések esetében 50 mg/Nm3.

2.7. A  biogázzal üzemelő berendezések esetében az  SO2 kibocsátási határérték 65 mg/Nm3, a  szilárdanyag-
kibocsátási határérték 9 mg/m3, a CO-kibocsátási határérték 180 mg/m3.

 3. Motorokra és gázturbinákra vonatkozó kibocsátási határértékek (mg/Nm3)

A B C D E F

1. Tüzelőolaj

Tüzelőolajtól 

eltérő folyékony 

tüzelőanyagok

Földgáz

A földgáztól eltérő 

gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagok

2. SO2

Motorok – 120 – 15

Gázturbinák 115 115 – 15

3.
NOx

Motorok 190 190 95 190

4. Gázturbinák 75 75 50 75

5. Szilárd anyag
Motorok és 
gázturbinák

– 10 – –

6. Korom Gázturbinák 4 4 4 4

7.
CO

Motorok 245 245 245 245

8. Gázturbinák 100 100 100 100

9. TOC* Gázmotorok – – 55 55
* TOC (Total Organic Carbon): Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével

3.1. Az SO2-kibocsátási határérték biogáz esetében 40 mg/Nm3.
3.2. Az  évente 500–1500 órát üzemelő motorok esetében, amennyiben NOx-kibocsátásuk elsődleges 

intézkedések alkalmazása révén korlátozott, az alábbi NOx-kibocsátási határértéket kell alkalmazni:
a) 1300 mg/Nm3 a  20 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, legfeljebb  

1200 percenkénti fordulatszámú dízelmotorok esetében;
b) 1850 mg/Nm3 a  20 MWth-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű dízelmotorok 

esetében;
c) 750 mg/Nm3 az 1200-nál nagyobb percenkénti fordulatszámú dízelmotorok esetében.

3.3. Az  NOx-kibocsátási határérték a  folyékony üzemmódban működő kettős üzemű motorok, és a  20 MWth-ot 
meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, legfeljebb 1200 percenkénti fordulatszámú, 
tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyaggal üzemelő dízelmotorok esetében 225 mg/Nm3.

3.4. Az NOx-kibocsátási határérték a gáz üzemmódban működő kettős üzemű motorok esetében 190 mg/Nm3.
3.5. A gázturbinák esetében az NOx-kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.
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3.6. A  szilárdanyag-kibocsátási határérték az  1 MWth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes 
névleges bemenő hőteljesítményű, tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagot felhasználó berendezések 
esetében 20 mg/Nm3.

3.7. A  gázturbinák esetében a  korom kibocsátási határértéke a  Bacharach-skála szerinti feketedési számmal 
kifejezett érték.

3.8. A CO-kibocsátási határérték biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok esetében 260 mg/Nm3.

A honvédelmi miniszter 14/2017. (X. 18.) HM rendelete
egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. 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 katonai toborzás rendjéről szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a katonai toborzás rendjéről szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet.

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 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) Különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha
a) sikeresen elvégezte a különleges műveleti alaptanfolyamot, és
aa) az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (a továbbiakban: MH 2. KRDD) osztagánál vagy 
kiképző századánál különleges műveleti munkakör azonosító kóddal rendszeresített beosztást tölt be,
ab) az MH 2. KRDD-nél beosztást tölt be, és nem tartozik az aa) alpontba, vagy
ac) az  MH 2. KRDD-től eltérő honvédségi szervezetnél tölt be beosztást, és szerepel a  (2)  bekezdés szerinti 
jegyzékben, vagy
b) nem végezte el a különleges műveleti alaptanfolyamot, de a beosztása ellátásából adódóan rendszeresen részt 
vesz az  MH 2. KRDD osztagainak alapfeladatához kötődő tevékenység támogatásában, és szerepel a  (2)  bekezdés 
szerinti jegyzékben.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti, valamint az  MH 2. KRDD állományába nem tartozó (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti személyek körét a Honvédség középszintű vezető szervének parancsnoka, illetve az MH 2. KRDD 
állományába tartozó (1)  bekezdés b)  pontja szerinti személyek körét az  MH 2. KRDD parancsnoka által legalább 
évente felülvizsgált jegyzék tartalmazza.”
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4. §  A Rendelet a következő 96. §-sal egészül ki:
„96.  § E  rendeletnek az  egyes jogállási kérdésekkel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
14/2017. (X. 18.) HM rendelet 3. §-ával megállapított 35. §-át 2017. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.”

5. §  Hatályát veszti a Rendelet 90. §-a.

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

6. §  A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló 24/2016. (XII. 22.) HM rendelet 23.  § 
(2)  bekezdésében az „áll” szövegrész helyébe az „áll, vagy a  szolgálati viszonya 2017. július 1-je után szűnt meg” 
szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 14/2017. (X. 18.) HM rendelethez

 1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 4.  melléklet A) részében foglalt „I. A  HM-ben rendszeresíthető szolgálati beosztások” című táblázat 
E:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(E)

(18)

„csoportfőnök-helyettes (K);

HM sajtófőnök (K);

irodavezető (K);

osztályvezető (K);

titkárságvezető (K);

vezető szakreferens (K);”

A nemzetgazdasági miniszter 32/2017. (X. 18.) NGM rendelete
a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről

A társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (8)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A szokásos piaci ár meghatározása érdekében az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség terheli a  társasági 
adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) szerint nyilvántartásra 
kötelezett adózót, ha kapcsolt vállalkozásával kötött hatályos szerződése, megállapodása (a továbbiakban együtt: 
szerződés) vagy a  Tao. törvény 18.  § (6) és (7)  bekezdése szerinti ügylet alapján az  adóévben teljesítés történt.  
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Ha az  adózó kapcsolt vállalkozásával a  kapcsolt vállalkozási jogviszonyuk keletkezését megelőzően kötött 
szerződést, az e rendelet szerinti nyilvántartást akkor köteles elkészíteni, ha a szerződés bármely lényeges feltételét 
módosítják, vagy olyan változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy 
érvényesítenének.

 (2) Nem terheli az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség
a) a magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést,
b) azon ellenőrzött ügyletet, amelynek vonatkozásában az  adózás rendjéről szóló törvény szerint a  szokásos 

piaci árat az  állami adó- és vámhatóság határozatban megállapította, a  kérelem benyújtásának adóévétől 
annak az  adóévnek az  utolsó napjáig, amelyben a  határozat érvényessége megszűnik, feltéve, hogy 
a határozatban rögzített tényállás ezen időszakban változatlanul fennáll,

c) a  szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozások 
részére változatlan összegben, illetve értékben történő átterhelését, feltéve, hogy a  szolgáltatást nyújtó, 
termékértékesítő személy az adózóval, külföldi személlyel vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási 
viszonyban nem áll,

d) az ingyenes pénzeszközátadást és átvételt,
e) a  kapcsolt vállalkozások azon ügyleteit, melyek esetében a  szerződés alapján történő teljesítések értéke 

az  adóévben általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron az  50 millió forintot nem haladja 
meg, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál – az összevonás tényétől függetlenül – az e rendelet szerint 
összevonható szerződések alapján történő teljesítések értékét együttesen kell figyelembe venni,

f ) a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdei ügyletet,
g) a  meghatározott összegben rögzített hatósági ár vagy jogszabályban egyedileg meghatározott konkrét ár 

alkalmazásával megvalósuló ügyletet.
 (3) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában, ha az adózó, külföldi személy a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékét 

több kapcsolt vállalkozása részére terheli át, akkor az  adózó e  rendelet szerinti nyilvántartása tartalmazza annak 
alátámasztását, hogy az  alkalmazott megosztási módszer – az  adott ügyletre jellemző tények és körülmények 
figyelembevételével – a szokásos piaci ár elvének megfelel.

 (4) A  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti értékhatár megállapításánál, ha a  teljesítés értéke a  szerződésben külföldi 
pénznemben kifejezett, akkor
a) a  beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a  Magyar Nemzeti Bank hivatalos, 

az adóév utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével,
b) az a) pontban nem említett adózó a könyvviteli elszámolások során alkalmazott árfolyam alapulvételével
számítja át forintra a teljesítés értékét.

 (5) A  (2) bekezdés f ) pontjában foglaltaktól eltérően nem mentesül az e  rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség 
alól a  bennfentes kereskedelem és tisztességtelen árfolyam-befolyásolással megvalósuló, a  tőkepiacról szóló 
törvény szerinti tőzsdei ügylet.

 (6) A  (2) bekezdés g) pontjában foglaltaktól eltérően nem mentesül az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség 
alól a jogszabály megsértésével megállapított ár alkalmazásával megvalósuló ügylet.

2. Alapelvek

2. § (1) Az  adózó a  nyilvántartás elkészítése során köteles figyelembe venni minden, az  ellenőrzött ügylet megkötése, 
a  szerződés módosítása, illetve legkésőbb a  teljesítés időpontjában rendelkezésre álló és a  tőle elvárható 
gondosság mellett, aránytalanul nagy költség ráfordítása nélkül megismerhető, a szokásos piaci ár meghatározása 
szempontjából jelentős tényt és körülményt.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése nem mentesíti az adózót az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség 
teljesítése alól.

3. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: a  Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti, 

az 1. mellékletben felsorolt, TESZOR kód szerint meghatározott szolgáltatás, amelyet a csoport egyik tagja a csoport 
másik vagy több tagjának vagy a csoport valamennyi tagjának nem főtevékenysége keretében nyújt;
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 2.  azonos jellegű alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatás: az  1.  mellékletben ugyanazon római szám 
alatt felsorolt szolgáltatások;

 3.  csoport: az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (ideértve a telephelyeket is);
 4.  ellenőrzött ügylet: a Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozások egymással kötött szerződése alapján megvalósuló 

ügylet, beleértve a Tao. törvény 18. § (6) és (7) bekezdésében felsorolt ügyleteket is;
 5.  immateriális jószág: olyan fizikai eszköznek vagy pénzügyi eszköznek nem minősülő dolog, amelyet üzleti használat 

céljából tulajdonban vagy ellenőrzés alatt lehet tartani, és amelynek használata vagy átengedése ellenérték fejében 
történne, ha az független vállalkozások összehasonlítható független ügyletével valósulna meg;

 6.  funkcionális elemzés: a kapcsolt vállalkozások által az ellenőrzött ügyletek során, valamint a független vállalkozások 
által az összehasonlítható független ügyletek során végzett tevékenységek (például kutatás és fejlesztés, tervezés, 
gyártás, reklám és marketing, fuvarozás), felhasznált eszközök, erőforrások (például költségek, ráfordítások, 
beruházások) és vállalt üzleti kockázatok (például árfolyamkockázat, garancia, pénzügyi kockázat) elemzése.

4. A nyilvántartás tartalma

4. § (1) Az adózó a nyilvántartást – figyelemmel a  (7) bekezdésben foglaltakra is – adóévenként készíti el. A nyilvántartás 
fődokumentumból és helyi dokumentumból áll.

 (2) A fődokumentum legalább az alábbiakat tartalmazza:
a) szervezeti felépítést illetően a  csoport jogi és tulajdonosi struktúráját, valamint a  szervezetek földrajzi 

elhelyezkedését szemléltető ábrát;
b) a csoport bemutatását illetően:

ba) az üzleti eredmény mozgatórugóit;
bb) a csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a  csoport forgalmának  

5 százalékát meghaladó forgalmú termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási lánc bemutatását 
árbevétel szerint, mely bemutatás táblázat vagy grafikon formában is megjelenhet;

bc) a csoport tagjai közötti, jelentős szolgáltatási megállapodásokról – kivéve a  kutatás-fejlesztési 
szolgáltatásokat – szóló listát és a  megállapodások rövid leírását, beleértve a  jelentős 
szolgáltatásokat nyújtó fő helyszínek kapacitásainak leírását, valamint a  transzferár képzési 
politikát a  szolgáltatási költségek allokálására és a  csoporton belül fizetendő szolgáltatási díjak 
meghatározására vonatkozóan;

bd) a csoport a  bb)  alpont szerinti hivatkozott termékei és szolgáltatásai főbb földrajzi piacainak 
bemutatását;

be) tömör funkcionális elemzést, amely bemutatja az  egyes csoporton belüli szereplők 
értékteremtéshez való hozzájárulását, különösen az elvégzett kulcsfontosságú funkciókat, a jelentős 
viselt kockázatokat, a jelentős felhasznált eszközöket;

bf ) a üzleti évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz (akvizíciókhoz) és 
üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatását;

c) a csoport immateriális javait illetően:
ca) a csoport immateriális javak fejlesztését, tulajdonlását és hasznosítását érintő átfogó stratégiájának 

bemutatását, beleértve a  fő kutatás-fejlesztési létesítmények és a kutatás-fejlesztési menedzsment 
földrajzi elhelyezkedését is;

cb) a jelentős immateriális javak vagy azok csoportjainak, továbbá azok jogi tulajdonosainak 
felsorolását;

cc) az immateriális javakra vonatkozó, kapcsolt vállalkozásokkal kötött megállapodások felsorolását, 
beleértve a  költség-hozzájárulási megállapodásokat, legfontosabb kutatási szolgáltatási és licenc 
megállapodásokat;

cd) a csoport transzferár-megállapítási politikájának általános bemutatását a  kutatás-fejlesztési és 
az immateriális jószágok vonatkozásában;

ce) kapcsolt vállalkozások közötti, az  érintett üzleti év során bekövetkezett bármely, immateriális 
jószágban fennálló jelentős érdekeltség átengedésének általános bemutatását, beleértve a kapcsolt 
vállalkozásokat, az országokat és az átengedésért kapott vagy nyújtott kompenzációt;

d) a csoport csoporton belüli pénzügyi tevékenységeit illetően:
da) a csoport finanszírozásának általános bemutatását, beleértve a  nem kapcsolt hitelezőkkel kötött 

jelentős finanszírozási megállapodásokat;
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db) a csoport valamennyi olyan tagjának azonosító adatait, amely a  csoport részére központi 
finanszírozást nyújt, beleértve az  országot, amelynek joga irányadó a  finanszírozó szervezet 
működésére, továbbá a szervezet tényleges üzletvezetésének helyét;

dc) a csoport a  kapcsolt vállalkozások közötti finanszírozási megállapodásokat illető általános 
transzferár-megállapítási politikájának bemutatását;

e) a csoport pénzügyi és adózási helyzetét illetően:
ea) a csoport üzleti évre vonatkozó éves konszolidált beszámolóját, ennek hiányában egyéb pénzügyi 

beszámolási, szabályozási, belső menedzsment, adózási vagy egyéb célból készített beszámolóját;
eb) a csoport hatályos egyoldalú szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásainak felsorolását és 

rövid bemutatását, továbbá más adózási megállapodásokat (ideérve többek között a  feltételes 
adómegállapítási határozatokat), amelyek a jövedelem országok közötti elosztásával kapcsolatosak; 
és

f ) a fődokumentum elkészítésének időpontját.
 (3) A helyi dokumentum legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) az adózó ügyvezetése (menedzsmentje) felépítésének bemutatását, szervezeti ábráját, azon személyek 
megnevezését, akiknek az  ügyvezetés jelentést tesz és azon országok megnevezését, ahol e  személyek 
a központi irodájukat fenntartják;

b) az adózó üzleti vállalkozásának, tevékenységének és stratégiájának részletes bemutatását, beleértve, hogy 
az  adózó részt vett-e, vagy hatással volt-e az  adózóra üzleti átszervezés vagy immateriális javak átadása 
a jelen vagy a közvetlenül megelőző adóévben, és ezen ügyleteknek az adózóra gyakorolt hatását;

c) az adózó legfontosabb versenytársainak felsorolását;
d) az egyes ellenőrzött ügyletekre, illetve egyes összevont ellenőrzött ügyletekre vonatkozó – (4)  bekezdés 

szerinti – adatokat;
e) azoknak a hatályos egy-, két- vagy többoldalú, szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásoknak, valamint 

más adózási megállapodásoknak (ideértve többek között a  feltételes adómegállapítási határozatokat) 
a  másolatát, amelyet nem az  állami adó- és vámhatóság adott ki, és amelyek az  adózó nyilvántartási 
kötelezettség alá eső ellenőrzött ügyleteire vonatkoznak; és

f ) a helyi dokumentum elkészítésének időpontját.
 (4) A  nyilvántartás ellenőrzött ügyletenként, illetve az  (5)  bekezdés alapján összevont ügyletenként a  következőket 

tartalmazza:
a) az ellenőrzött ügylet bemutatását (például gyártási szolgáltatások beszerzése, termékek beszerzése, 

termékek eladása, szolgáltatások nyújtása, kölcsönnyújtás, pénzügyi és teljesítési garanciák biztosítása, 
immateriális javak licencbe adása) és a környezet, érintett piac bemutatását, amelyben az ügylet létrejön;

b) az ügyletben részes más kapcsolt vállalkozások elnevezését, székhelyét, belföldi illetve külföldi adószámát, 
ennek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzéket (nyilvántartást) vezető bíróság 
(hatóság) megnevezését és székhelyét, a kapcsolt vállalkozási viszony alapjának megjelölését;

c) az ellenőrzött ügylet alapján az  adóévben teljesített, illetve járó fizetések összegét, legalább az  ügyletben 
résztvevő felek szerinti bontásban;

d) az ellenőrzött ügylet alapjául szolgáló – a  szokásos piaci ár meghatározása szempontjából jelentős – 
szerződés adóévben hatályos összes változatának másolatát, amennyiben a szerződést nem írásban kötötték, 
akkor annak részletes tartalmának leírását;

e) az ellenőrzött ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások részletes összehasonlító és funkcionális elemzését, 
beleértve a korábbi évekhez képest bekövetkezett bármely változást;

f ) a legmegfelelőbb szokásos piaci ár-megállapítási módszer megnevezését, figyelemmel az  ügylet 
természetére, fajtájára, az elérhető összehasonlító adatokra, továbbá a módszer megválasztásának indokait;

g) – amennyiben releváns – a  tesztelt félnek választott kapcsolt vállalkozás megjelölését és a  választás 
indokolását;

h) a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazásakor figyelembe vett fontosabb előfeltételezések 
összefoglalását;

i) – amennyiben releváns – a többéves összehasonlító elemzés magyarázatát;
j) a kiválasztott belső és külső összehasonlító ügyletek felsorolását és bemutatását, és azon független 

vállalkozások releváns pénzügyi adatainak bemutatását, amelyekre a  szokásos piaci ár-elemzésben 
támaszkodtak, beleértve az összehasonlító elemzés módszertanának leírását és ezen információk forrását;
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k) az összehasonlíthatóságra vonatkozó kiigazítások bemutatását és részletes indokolását, továbbá annak 
megjelölését, hogy a kiigazítás a tesztelt fél, az összehasonlítható független ügylet vagy mindkettő adataiban 
történik;

l) annak részletes bemutatását, hogy az ellenőrzött ügyletek során a kiválasztott szokásos piaci ár-megállapítási 
módszeren alapuló szokásos piaci árnak megfelelően alakították ki az árat;

m) a szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során felhasznált pénzügyi információk 
összefoglalását;

n) annak lényegre törő bemutatását, hogy a  szokásos piaci ár-megállapítási módszer alkalmazása során 
felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetők az adózó beszámolójában foglalt adatokhoz; és

o) az ellenőrzött ügylet tárgyában folyamatban lévő vagy lezárt, a  szokásos piaci ár megállapításával 
összefüggő bírósági, hatósági eljárással kapcsolatban a bíróság, a hatóság megnevezését, székhelyét (külföldi 
állam esetén annak megnevezését is), az  ügy számát, az  eljárás megkezdésének és lezárásának időpontját, 
a jóváhagyásra benyújtott, a hatóság által vitatott vagy a megállapított (jóváhagyott) szokásos piaci árat.

 (5) Az ellenőrzött ügyletek (4) bekezdés szerinti bemutatása az adózó választása szerint összevontan is teljesíthető, ha 
az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti, és a szerződések
a) tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a  feltételek 

között az eltérések nem jelentősek, vagy
b) egymással szorosan összefüggnek.

 (6) Az adózó az (5) bekezdés szerinti összevonást köteles a helyi dokumentumban megindokolni.
 (7) Az  adózó az  összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozásokra vonatkozóan készített adatbázisszűrést legalább 

három évente, az összehasonlíthatóként kiválasztott vállalkozások pénzügyi adatait legalább évente frissíti, feltéve, 
hogy vállalkozási tevékenységében ez  idő alatt nem következik be olyan változás, amelyet független felek az  ár 
meghatározásánál befolyásoló tényezőként vennének figyelembe.

 (8) Az  összehasonlító adatok keresését olyan módon kell dokumentálni, hogy az  egyértelműen rekonstruálható 
(visszakövethető) legyen, vagy ha a  rekonstruálás (visszakövetés) nem lehetséges, a  keresési lépések hiánytalanul 
dokumentálva legyenek.

 (9) A  (3) és (4)  bekezdés szerinti információk bármelyik elemét a  fődokumentumra való hivatkozással is lehet 
szerepeltetni, feltéve, hogy a  fődokumentumban bemutatott információ a  (3) és (4)  bekezdésnek megfelel, és 
az ezen információkat tartalmazó fődokumentum elkészül az adózó társasági adóbevallása benyújtásáig.

 (10) Ha az adózó a társasági adóbevallása benyújtásáig a helyi dokumentumot elkészítette, azonban az érintett adóévre 
vonatkozó fődokumentum a  csoport végső anyavállalatára vonatkozó jogszabályok miatt nem áll rendelkezésre, 
akkor a  csoport végső anyavállalatára vonatkozó, e  rendelet szerinti fődokumentumnak megfeleltethető 
nyilvántartás elkészítésére nyitva álló határidőig, de legkésőbb az  adózó adóévének utolsó napjától számított  
12 hónapon belül a nyilvántartás kizárólag a helyi dokumentumból áll.

 (11) Ha az adózó a Tao. törvény hatálya alól kikerül, akkor – a (10) bekezdéstől eltérően – köteles a társasági adóbevallása 
benyújtásáig a fődokumentumot elkészíteni.

 (12) Az  adózó az  adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül, de legkésőbb az  adó- és vámhatóság 
ellenőrzésének megkezdéséig módosíthatja nyilvántartását, ha feltárja, hogy a  nyilvántartást nem 
a  jogszabályoknak megfelelően készítette el, vagy a  nyilvántartásban az  adóalapot, az  adót, a  szokásos piaci árat, 
a  szokásos piaci ár-tartományt (jövedelmezőséget) érintő hibát észlel. A  módosító dokumentum tartalmazza 
a módosítással érintett nyilvántartás megnevezését, a módosítást és annak dátumát. A módosítást a nyilvántartás 
esedékességének eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint kell elvégezni. Nincs helye módosításnak, ha 
az adózó az e  rendeletben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt a módosítással változtatná 
meg.

 (13) A nyilvántartás, módosítás, javítás és az azt alátámasztó dokumentáció nem magyar nyelven is elkészíthető.

5. Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások

5. § (1) Az  adózó e  rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettségét az  alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli 
szolgáltatások tekintetében – ha az adóévben kapcsolt vállalkozásaival kizárólag ilyen típusú szolgáltatásokra kerül 
sor, az  (5)  bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – választása szerint a  (2)  bekezdésben meghatározott tartalmú 
nyilvántartás elkészítésével teljesítheti, ha a  szerződés alapján történő teljesítések általános forgalmi adó nélkül 
számított értéke szokásos piaci áron a  150 millió forintot nem haladja meg a  vizsgálat tárgyát képező adóévben, 
és nem haladja meg a szolgáltatást nyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5 százalékát, vagy a szolgáltatást igénybe 
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vevő fél adóévi üzemi költségeinek és ráfordításainak 10 százalékát, azzal, hogy e  feltételeket a  nyilvántartást 
készítő adózó vonatkozásában kell vizsgálni. Az értékhatár megállapításánál – az összevonás tényétől függetlenül – 
az azonos jellegű szolgáltatásokat adóévenként együttesen kell figyelembe venni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az  ellenőrzött ügyletben részt vevő kapcsolt vállalkozás nevét (elnevezését) és székhelyét, valamint 

adószámát vagy annak megfelelő azonosítót, ezek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és 
a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét;

b) a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének és módosításának időpontját és a szerződés időbeli hatályát;
c) a  (4) és (5)  bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a  szokásos piaci árat (összehasonlító elemzés nélkül 

rendelkezésre álló információk alapján);
d) az elkészítés időpontját.

 (3) Az  adózó az  (1)  bekezdés alkalmazása esetén vállalja, hogy a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti szokásos piaci árat 
a  költség- és jövedelemmódszert alkalmazva határozza meg. Ha a  költség- és jövedelemmódszer alkalmazása 
a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne, akkor e § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

 (4) A nyilvántartási kötelezettség e § szerinti teljesítésének feltétele, hogy az ellenőrzött ügylettel érintett kapcsolt fél 
által alkalmazott haszonkulcs a 3 százalék és 7 százalék közötti szokásos piaci tartományba essen.

 (5) Az  adózó nyilvántartási kötelezettségét a  4.  § szerint köteles teljesíteni, ha az  adóévben vagy a  megelőző 
két adóévben összehasonlítható körülmények között alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást nem kapcsolt 
vállalkozása részére nyújtott vagy nem kapcsolt vállalkozásától vett igénybe, és a  szolgáltatás ellenértéke alapján 
megállapítható, hogy a (4) bekezdés szerint meghatározott haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár 
megállapítására vezetne.

 (6) Ha az  adózó az  adóévben kapcsolt vállalkozásaival nem kizárólag alacsony hozzáadott értékű, csoporton 
belüli szolgáltatásokat végez (vesz igénybe), akkor az  adózó az  alacsony hozzáadott értékű szolgáltatásokra  
a 4. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásrészt e § szerint köteles elkészíteni.

 (7) Az  (1)  bekezdés szerinti értékhatár megállapításánál, ha a  teljesítés értéke a  szerződésben külföldi pénznemben 
kifejezett, akkor azt a könyvviteli elszámolások során alkalmazott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.

 (8) Az  (1)  bekezdés szerinti értékhatár megállapításánál, ha a  teljesítés értéke a  szerződésben külföldi pénznemben 
kifejezett, akkor azt a  beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a  Magyar Nemzeti Bank 
hivatalos, az adóév utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével számítja át forintra.

6. Források, kiigazítások, szűkítés

6. §  Az adózó az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettségét a következő források figyelembevételével teljesítheti:
a) az adózó és független fél közötti szerződés;
b) az adózó kapcsolt vállalkozása és független vállalkozás közötti szerződés;
c) független vállalkozások egymás közötti szerződése;
d) az  összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános vagy az  adóhatóság által ellenőrizhető 

adatbázisban tárolt vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető vagy az  adóhatóság által 
ellenőrizhető adatok;

e) az összehasonlítható vállalkozásra vonatkozó nyilvános vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban 
tárolt vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető vagy az  adóhatóság által ellenőrizhető 
adatok.

7. §  Az  e  rendelet szerinti kötelezettségének teljesítése során az  adózó – választása szerint – az  összehasonlíthatóság 
javítása érdekében a Tao. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti iránymutatásban nevesített, illetve abban 
nem nevesített kiigazításokat alkalmazhat azzal, hogy az  adózó az  elvégzett kiigazításokat köteles megfelelő 
módon dokumentálni, ideértve annak indokolását is, hogy az  alkalmazott kiigazítás milyen módon szolgálja 
az összehasonlíthatóság javítását.

8. § (1) Az  adózó e  rendelet szerinti nyilvántartása a  Tao. törvény 18.  § (9)  bekezdésében foglaltakkal összhangban 
tartalmazza a szokásos piaci ártartományt (jövedelmezőséget) a következő körülmények együttes fennállása esetén:
a) az adózó a szokásos piaci ár meghatározása során a 6. § d)–e) pontja szerinti forrást veszi figyelembe,
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b) a  nyilvántartás elkészítése során az  összehasonlító elemzés legalább 10 vállalat legalább három pénzügyi 
évének adatait vagy több mint 30 megfigyelést vesz figyelembe, vagy az  összehasonlító minta terjedelme 
meghaladja a 15 százalékpontot.

 (2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerint eljáró adózó az összehasonlító elemzés eredményeként adódó minta 
minden egyes eleme vonatkozásában funkcionális elemzést végzett, és ennek, valamint az összehasonlíthatóságot 
meghatározó további tényezők vizsgálata eredményének e  rendelet szerinti nyilvántartásban megfelelő módon 
történő dokumentálásával kétséget kizáró módon igazolta, hogy az  ellenőrzött ügylet és az  összehasonlított 
ügylet összehasonlítható, továbbá az  összehasonlíthatóság megállapítását kizáró hiányosság nem áll fenn, akkor 
az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmaznia.

7. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

10. § (1) E  rendelet előírásait – a  (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  2018-ban kezdődő adóévi adókötelezettséghez 
kapcsolódó nyilvántartásokra kell először alkalmazni.

 (2) E  rendelet előírásait adózói választás szerint a  2017. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási 
kötelezettség teljesítésére is alkalmazni lehet, feltéve, hogy a nyilvántartás elkészítésének határideje nem korábbi, 
mint e rendelet hatálybalépésének napja.

 (3) Ha a 2017. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartás elkészítésének határideje későbbi, mint e rendelet 
hatálybalépésének napja, akkor az  adózó a  nyilvántartási kötelezettségét a  2017. január 1-jén hatályos szokásos 
piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet szerint 
teljesíti, feltéve, hogy a (2) bekezdés alkalmazását nem választja.

11. §  E rendelet
a) az  1998. évi XV. törvénnyel kihirdetett, a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 

Konvenciójának, az  ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyveknek és a  csatlakozási nyilatkozatoknak megfelelően 
a  nemzetközi vállalkozások és az  adóhatóságok részére készült, a  kapcsolt vállalkozások közötti árak 
módosítására vonatkozó iránymutatásnak,

b) a  Tanácsnak és a  tagállamok kormányainak a  Tanács keretében ülésező képviselőinek az  Európai Unióban 
található kapcsolt vállalkozások transzferár-képzési dokumentációjára (EU TPD) vonatkozó magatartási 
kódexről (2006/C 176/01) szóló állásfoglalásának (2006. június 27.),

c) a  Bizottság Európai Parlamentnek, a  Tanácsnak és az  európai gazdasági és szociális Bizottságnak az  EU 
közös transzferárfóruma által 2009 áprilisa és 2010 júniusa között végzett munkáról és a  kapcsolódó 
javaslatokról szóló közleményének az  alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásokról szóló 
iránymutatásának és

d) a  Bizottság Európai Parlamentnek, a  Tanácsnak és az  európai gazdasági és szociális Bizottságnak az  EU 
közös transzferárfóruma által 2010 júliusa és 2012 augusztusa között végzett munkáról és a  kapcsolódó 
javaslatokról szóló közleményének a kis- és középvállalkozásokról és a transzferárképzésről szóló jelentésének

való megfelelést szolgálja.

12. §  Hatályát veszti a  szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009.  
(X. 16.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelethez

Alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások

 I.  Információ-technológiai szolgáltatások:
1.  Számítógépes programozás (TESZOR 62.01)
2.  Információ-technológiai szaktanácsadás (TESZOR 62.02)
3.  Számítógépes üzemeltetés (TESZOR 62.03)
4.  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (TESZOR 62.09)
5.  Adatfeldolgozás, webhoszting-szolgáltatás (TESZOR 63.11)

 II.  Ingatlanügyletek
1.  Ingatlankezelés (TESZOR 68.32)

 III.  Szakmai, tudományos, kutatási, műszaki tevékenység
1.  Jogi tevékenység (TESZOR 69.10)
2.  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (TESZOR 69.20)
3.  Fordítás, tolmácsolás (TESZOR 74.30)
4.  Piac-, közvélemény-kutatás (TESZOR 73.20)

 IV.  Oktatási tevékenység
1.  Egyéb m.n.s. oktatás (TESZOR 85.59)
2.  Oktatást kiegészítő tevékenység (TESZOR 85.60)

 V.  Adminisztratív szolgáltatások
1.  Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás (TESZOR 82.1)
2.  Egyéb postai, futárpostai tevékenység (TESZOR 53.20)

 VI.  Szállítás, szállítmányozás, rakományozás, raktározás, tárolás
1.  Raktározás, tárolás (TESZOR 52.10)
2.  Közúti áruszállítás (TESZOR 49.41)
3.  Szállítást kiegészítő tevékenység (TESZOR 52.2)

 VII.  Egyéb
1.  Egyéb szálláshelyszolgáltatás (TESZOR 55.9)
2.  Üzemi étkeztetés (TESZOR 56.29.2)
3.  Őrző-védő szolgáltatás (TESZOR 80.10.12)



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 169. szám 28389

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 400/2017. (X. 18.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/1453/3/2017. számú előterjesztésére – Bakacs László 
(névmódosítás előtti neve: Bakacs Vászily Vászilyovics; születési hely, idő: Kövesliget [Szovjetunió], 1991. május 19.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2017. szeptember 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 5.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/04687-3/2017.

A köztársasági elnök 401/2017. (X. 18.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TER-1/1438/3/2017. számú előterjesztésére – Orcic Orjana (születési 
hely, idő: Szabadka [Jugoszlávia], 1991. szeptember 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2017. szeptember 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 5.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: VI-1/04688-3/2017.
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A köztársasági elnök 402/2017. (X. 18.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Alicia Elvira Corredera Morales rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Kubai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2017. szeptember 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. október 3.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04465-2/2017.

A Kormány 1746/2017. (X. 18.) Korm. határozata
a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról

A Kormány a  Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás elhalasztásáról 
szóló 1213/2012. (VI. 26.) Korm. határozat a)  pontjától eltérően felhívja az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon a  Balatoni Hajózási Zrt.-ben lévő 
48,99% szavazati arányt megtestesítő állami részvénycsomag ingyenes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában 
–  a  Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő 48,99% szavazati arányt megtestesítő állami 
részvénycsomag ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2064/2008. (V. 29.) Korm. határozat alapján  – 
megkötött Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodás olyan tartalmú módosításáról, amely alapján az  átvevő 
önkormányzatok vállalják, hogy a  tőkeemelésen túl az  ingyenes átruházási szerződés megkötését követően 
2018. március 31. napjáig a Balatoni Hajózási Zrt. részére további 1 424 000 000 forint tőkejuttatást biztosítanak.

Felelős: az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1747/2017. (X. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a  részére bemutatott Nemzeti Turizmusfejlesztései Stratégia 2030 című dokumentumot 
(a továbbiakban: Stratégia), és annak megvalósítása érdekében a következő feladatokat határozza meg:
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: Ügynökség) útján gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az Ügynökség közreműködésével és a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó 
Testület bevonásával – alakítson Monitoring Bizottságot a Stratégia megvalósulásának nyomon követése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. július 31.

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az Ügynökség, valamint a Monitoring Bizottság közreműködésével – 
készítsen évente jelentést a Stratégia megvalósulásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: első alkalommal 2018. december 31., azt követően minden év december 31.

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ügynökség útján vizsgálja felül a Stratégiát.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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