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III. Kormányrendeletek

A Kormány 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete
a Kormányablakkal összefüggõ feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének
szabályairól

A Kormány a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontja alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Hatály

1. § E rendelet hatálya

a) a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és 2. §-a szerinti szervekre

(a továbbiakban: közigazgatási szervek),

b) a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselõkre,

c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterre (a továbbiakban: miniszter) és

d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: NKE)

terjed ki.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. személyügyi központ: Nemzeti Közigazgatási Intézet,

2. ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatott: az a közszolgálati tisztviselõ, akit a munkaköri leírása alapján

részben vagy egészben a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kkr.) 1. melléklet I. pont 1. alpontja szerinti belügyi igazgatási feladatokon belül okmányirodai

igazgatási kiemelt munkakörben, 2. melléklet I. pont 20. alpontja szerinti integrált ügyfélszolgálati feladatkörben,

vagy 3. melléklet 129. alpontja szerinti ügyfélszolgálati feladatkörben foglalkoztatnak,

3. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozó.

3. Szakmai felügyelet

3. § A kormányablak ügyintézõi feladatot ellátó közszolgálati tisztviselõk kiválasztásával, a 11. § (1) bekezdés b) pontja

szerinti közszolgálati továbbképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos rendszert a miniszter felügyeli. E jogkörében

eljárva különösen:

a) ellenõrzi a vizsgaszervezõ mûködését, a vizsgáztatás színvonalát,

b) ellenõrzi a vizsgáztatás lebonyolítását,

c) vizsgálja a vizsgarendszer mûködésével kapcsolatos szakmai-módszertani, fejlesztési, koordinációs feladatok

ellátását,

d) statisztikai célú adatszolgáltatást kérhet a kiválasztással, a közszolgálati továbbképzéssel és vizsgáztatással

összefüggésben.

4. Jelentkezés

4. § (1) A miniszter a Hivatalos Értesítõben teszi közzé a kormányablak ügyintézõi képzésre (a továbbiakban: képzés) való

jelentkezésre szóló felhívást legkésõbb a jelentkezési határidõt megelõzõ 15. napon.

(2) A képzésre való kiválasztás lebonyolításában résztvevõ személyügyi központ, valamint a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) – az (1) bekezdésben meghatározott idõpontig – közzéteszik
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a jelentkezési felhívást hivatalos honlapjukon. A Hivatalos Értesítõben közzétett jelentkezési felhívásban

meghatározott tartalmat és határidõket kell figyelembe venni a jelentkezés elbírálásakor.

(3) Jelentkezni a jelentkezési felhívásban megjelölt központi elektronikus rendszerben lehet, amit a rendszer visszaigazol.

(4) A kiválasztási eljárás során a jelentkezési felhívásban rendelkezni lehet arról, hogy a képzésre jelentkezõ közszolgálati

tisztviselõnél elõnyt jelent, ha:

a) legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezik, vagy

b) a jelentkezésekor ügyfélszolgálati munkakörben foglalkoztatják.

5. § A képzésben az a közszolgálati tisztviselõ vehet részt:

a) aki megfelel a jelentkezési feltételeknek,

b) akinek jelentkezése határidõben beérkezett, továbbá formailag és tartalmilag is megfelel a közzétett jelentkezési

felhívásnak,

c) aki a kiválasztási bizottság döntése alapján a kiválasztási eljárásban megfelelt,

d) aki vállalja, hogy továbbképzési megállapodást köt a képzésre.

5. Kiválasztási eljárás

6. § (1) A határidõben beérkezett jelentkezések formai és tartalmi ellenõrzését a személyügyi központ folytatja le, ennek során

megvizsgálja, hogy az megfelel-e az 5. § a) és b) pontjai szerinti feltételeknek.

(2) A személyügyi központ a határidõben benyújtott, de hiányos jelentkezést beküldõ közszolgálati tisztviselõket öt

munkanapos határidõ tûzésével, egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel.

(3) Az (1) bekezdés alapján megfelelt közszolgálati tisztviselõk kiválasztási eljáráson vesznek részt, amely két szakaszból

áll:

a) kompetencia-vizsgálat,

b) személyes interjú.

(4) A személyügyi központ értesíti a jelentkezést benyújtó közszolgálati tisztviselõket a kompetencia-vizsgálat

lefolytatásának idõpontjáról és módjáról. A kompetencia-vizsgálat során a közszolgálati tisztviselõk ügyfélszolgálati

kompetenciáit, valamint attitûdjeit mérik fel. A kompetencia-vizsgálat elektronikus formában végezhetõ el.

(5) A kompetencia-vizsgálaton a közszolgálati tisztviselõk által elért eredményeket a személyügyi központ dolgozza fel.

(6) A kompetencia-vizsgálaton megfelelt közszolgálati tisztviselõk nevét, elérhetõségét, és eredményeit a személyügyi

központ a személyes interjú lefolytatása céljából továbbítja a közszolgálati tisztviselõ által a jelentkezésében megjelölt

kormányhivatal részére.

7. § (1) A személyes interjú célja, hogy konkrét kérdések feltételével pontosítsák a kompetencia-vizsgálat eredményét, ennek

során azt is megvizsgálják, hogy az összhangban van-e a személyes interjú során tapasztalt képességekkel.

(2) A személyes interjú helyét és idõpontját a kormányhivatal határozza meg, és errõl legalább az idõpontot két

munkanappal megelõzõen elektronikus úton értesíti a közszolgálati tisztviselõt.

(3) A személyes interjút a 6. § (6) bekezdés szerinti kormányhivatalban kialakított kiválasztási bizottságok folytatják le

a kompetencia-vizsgálaton megfelelt közszolgálati tisztviselõkkel.

(4) A kiválasztási bizottság olyan kéttagú bizottság, amelynek tagjait a kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott

delegálja a kormányhivatal felsõfokú végzettséggel rendelkezõ kormánytisztviselõi közül. A kiválasztási bizottság

egyik tagjának a Kkr. 2. melléklet II. pont 1. alpontjában meghatározott felsõfokú végzettségek valamelyikével kell

rendelkeznie. A kiválasztási bizottság munkájában tanácskozási joggal a személyügyi központ megbízottja is részt

vehet.

(5) A kiválasztási bizottság tagja, illetve a személyügyi központ megbízottja nem lehet

a) a jelentkezõ közszolgálati tisztviselõ közeli hozzátartozója,

b) aki a jelentkezõ közszolgálati tisztviselõvel közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenõrzési, vagy elszámolási

kapcsolatban áll, továbbá

c) akitõl egyébként az elfogulatlan eljárás nem várható el.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenség fennállását az arról történõ tudomásszerzést követõen

haladéktalanul be kell jelenteni a kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottnak. Ha az összeférhetetlenség

fennállását a kiválasztási bizottság tagja bejelentette, vagy a bizottsági tag az összeférhetetlenség fennállására
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figyelemmel egyébként kizárásra került, a kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott haladéktalanul új tagot jelöl ki

a kiválasztási bizottságba.

8. § (1) A kiválasztási bizottság megállapítja a közszolgálati tisztviselõ személyes interjún elért eredményét, és ezt összesíti

a kompetencia-vizsgálaton elért eredményével, ennek alapján – a személyügyi központ által kidolgozott egységes

értékelési szempontrendszer figyelembe vételével – dönt arról, hogy megfelelt-e a közszolgálati tisztviselõ

a kiválasztási eljáráson.

(2) A kiválasztási eljárásban elért eredmények alapján a kiválasztási bizottságok rangsorolt listát készítenek a megfelelt

közszolgálati tisztviselõkrõl. A kiválasztási bizottságok az általuk készített rangsorolt listákat kormányhivatali szinten

egységesítik, és a közszolgálati tisztviselõkrõl az általuk elért eredmények alapján csökkenõ sorrendbe állított

egységes rangsorolt listát készítenek.

(3) A kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott a létrejövõ új kormányablak ügyintézõi álláshelyek függvényében

meghatározza, hogy kormányhivatalonként legfeljebb hány, a kiválasztási eljáráson megfelelt közszolgálati

tisztviselõvel köthetõ továbbképzési megállapodás.

(4) Amennyiben az egységes rangsorolt listán szereplõ közszolgálati tisztviselõ a kormányhivatal értesítésében

meghatározott határidõig nem köti meg a továbbképzési megállapodást, a listán következõ eredményt elért

közszolgálati tisztviselõ lép a helyébe.

(5) A kormányhivatal gondoskodik az egységes rangsorolt listán szereplõ közszolgálati tisztviselõk értesítésérõl.

6. Jogorvoslat

9. § (1) A kiválasztási eljárás lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a jelentkezõ közszolgálati

tisztviselõ írásban panasszal élhet a személyügyi központ vezetõjénél a panaszra okot adó esemény vagy cselekmény

bekövetkeztérõl való tudomásszerzéstõl számított 5 munkanapon belül.

(2) A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétõl számított három hónapon túl panasz nem

nyújtható be.

(3) A személyügyi központ vezetõje a panaszt legkésõbb a közlését követõ harminc napon belül elbírálja.

(4) A panaszt a miniszter bírálja el, ha a személyügyi központ vezetõje a jelentkezõnek a közeli hozzátartozója vagy volt

házastársa.

(5) Ha a panasz (4) bekezdés szerinti elbírálója a panasznak helyt ad, a kiválasztási eljárást újra le kell folytatni.

7. Továbbképzési megállapodás

10. § (1) A kiválasztási eljáráson megfelelt közszolgálati tisztviselõvel – a munkáltatója beleegyezésével – a személyügyi

központ továbbképzési megállapodást köthet a 11. § (1) bekezdés szerinti kormányablak ügyintézõi képesítés

megszerzésére, valamint a 11. § (4) bekezdés szerinti munkába illesztõ képzés elvégzésére.

(2) A továbbképzési megállapodás keretében a közszolgálati tisztviselõ:

a) vállalja, hogy folyamatosan részt vesz a képzésben és teljesíti az elõírt képzési követelményeket,

b) vállalja, hogy a képzés sikeres elvégzését követõ egy éven belül a kormányhivatal által részére felajánlott

kormányablak ügyintézõi álláshelyet elfogadja, feltéve, hogy az álláshely megfelel a Kttv. 48. § (3) bekezdésében

foglaltaknak,

c) hozzájárul ahhoz, hogy természetes személyazonosító adatait és a vizsga teljesítésével összefüggõ adatait

a képzés- és a vizsgaszervezõ kezelje,

d) vállalja, hogy munkáltatójával fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyát vagy közszolgálati jogviszonyát

a képzés sikeres elvégzését követõ két éven belül nem szünteti meg lemondással,

e) vállalja, hogy az a)–d) pontokban foglalt kötelezettségei neki felróható megszegése esetén a képzés költségét

a személyügyi központnak megtéríti.

(3) A továbbképzési megállapodás keretében a személyügyi központ vállalja, hogy a képzés költségét a kormányablak

ügyintézõk képzése ÁROP projekt terhére biztosítja.

(4) A továbbképzési megállapodásra egyebekben a Kttv. 82. §-ban foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
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8. Képzés

11. § (1) A kormányablak ügyintézõi képesítés megszerzésére az NKE

a) két féléves szakirányú továbbképzést szervez a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ közszolgálati tisztviselõk,

b) az a) pont szerinti szakirányú továbbképzéssel megegyezõ idõtartamú közszolgálati továbbképzést nyújt

a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ közszolgálati tisztviselõk részére.

(2) Az NKE meghatározza, és hivatalos honlapján közzéteszi

a) a képzés tananyagát,

b) a vizsga követelményrendszerét és

c) a vizsgaszabályzatát.

(3) A képzés tárgykörei:

a) közigazgatási alapismeretek,

b) közigazgatási eljárások,

c) e-közigazgatás az ügyfélszolgálatban,

d) egyedi ügyek és élethelyzetek,

e) ügyfélszolgálati készségfejlesztés.

(4) A közszolgálati tisztviselõk munkába illesztõ képzésként a kormányablaknál végzett ügyintézõi tevékenység

ellátásához szükséges informatikai ismeretek megszerzésére irányuló képzésen vesznek részt. A munkába illesztõ

képzés elvégzése nem feltétele az (1) bekezdés szerinti képesítés megszerzésének, de a munkakör betöltéséhez

szükséges feltétel.

(5) A középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ közszolgálati tisztviselõnek – a (6) és a (7) bekezdésekben foglalt

kivétellel – a kormányablak ügyintézõi álláshely betöltését követõ legfeljebb öt éven belül felsõfokú

igazgatásszervezõ szakképzettséget kell szereznie.

(6) Annak a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ közszolgálati tisztviselõnek, aki a jelentkezési felhívásban

meghatározott jelentkezési határidõig betöltötte az ötvenedik életévét, nem kell az (5) bekezdés szerinti

szakképzettséget megszereznie.

(7) Nem kell az (5) bekezdés szerinti szakképzettséget megszereznie annak a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ

közszolgálati tisztviselõnek, aki a képzésre történõ jelentkezését megelõzõen felsõoktatási intézménnyel hallgatói

jogviszonyt létesített, ha a kormányablak ügyintézõi álláshely betöltését követõen a képzési és kimeneti

követelményekben meghatározott képzési idõ másfélszeresén belül a felsõfokú szakképzettséget megszerzi.

9. Vizsgáztatás

12. § A 11. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakirányú továbbképzés keretében zajló képzés esetén a vizsga a nemzeti

felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott szabályok szerint kerül lebonyolításra.

13. § (1) A 11. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közszolgálati továbbképzés keretében zajló képzés vizsgáját (a továbbiakban:

vizsga) az NKE szervezi, ennek során

a) ellátja a vizsgabizottság mûködésével, a vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

b) meghirdeti a vizsgaidõpontokat,

c) biztosítja a vizsgákhoz szükséges technikai feltételeket,

d) kijelöli a vizsgabizottság tagjait.

(2) A vizsga írásbeli és szóbeli részekbõl áll.

(3) A vizsga eredményes teljesítésérõl az NKE az 1. mellékletben meghatározott formátumú bizonyítványt állít ki.

10. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Sorszám: ................../20...

BIZONYÍTVÁNY
a Kormányablak ügyintézõi vizsgáról

 
(Magyarország címere többszín-nyomással)

Ezt a bizonyítványt ........................................................................................................................................................ részére állítottuk ki,
aki ........................................................................... városban (községben) született ...............................................................................-án,
anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. vizsgáztató bizottság elõtt
....................................................................................................................... minõsítéssel

KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZÕ VIZSGÁT TETT.

Budapest, ......... év .................. hó ......... nap

P. H.

............................................................. .............................................................
vizsgabizottság tagja vizsgabizottság tagja

.............................................................
vizsgabizottság elnöke
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A Kormány 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészébõl a Kormány egyedi döntésével nyújtható
támogatások részletes szabályairól

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a Kormány egyedi döntésén alapuló, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.)

a) 14. § a) pontjában foglalt, beruházás-ösztönzést segítõ képzési támogatás (a továbbiakban: képzési támogatás),

b) a 14. § b) pontjában foglalt, tanmûhely létesítését szolgáló támogatás, továbbá

c) a 14. § c) pontjában foglalt, a tanmûhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló

támogatás (a továbbiakban a b) és c) pontban foglaltak együtt: fejlesztési támogatás)

nyújtására, folyósítására, elszámolására és ellenõrzésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. a projekt megkezdésének napja:

a) az 1. § a) pontja szerinti képzési támogatás vonatkozásában a létrehozott új munkahely vagy új munkakör

betöltésére irányuló képzés megkezdésének napja,

b) az 1. § b) pontja szerinti fejlesztési támogatás vonatkozásában az építési munkálatok megkezdése, azaz

az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés idõpontja, vagy a tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak

a kedvezményezett által elsõ alkalommal, visszavonhatatlan kötelezettségvállalással történõ

megrendelése közül az, amelyikre korábban kerül sor, az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok

kivételével,

c) az 1. § c) pontja szerinti fejlesztési támogatás vonatkozásában tárgyi eszközöknek vagy vagyoni értékû

jogok közé sorolható szoftver felhasználási jogának, valamint szellemi jogvédelem alatt álló szoftvertermék

javaknak a kedvezményezett által elsõ alkalommal, visszavonhatatlan kötelezettségvállalással történõ

megrendelése, az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok kivételével,

2. a támogatás odaítélésének idõpontja: az egyedi támogatás nyújtásáról szóló kormánydöntés dátuma,

3. általános képzés: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i

800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 2. pontjában

meghatározott képzés,

4. belsõ képzés: a kedvezményezett vagy a kedvezményezett vállalatcsoportja által a kedvezményezett saját

munkavállalói részére saját munkaszervezetén vagy a vállalatcsoporton belül, nem üzletszerûen szervezett

képzés,

5. egyedi támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott támogatás,

6. fogyatékossággal élõ munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott

személy,

7. hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott személy,

8. kedvezményezett: az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett, aki képzési vagy fejlesztési támogatásban részesül,

9. képzéscsoport: azonos (szak)területhez kapcsolódó képzések összessége,

10. külsõ képzés: az a képzés, amelyet a kedvezményezett a saját munkavállalói részére, teljes egészében saját

szervezetétõl elkülönülten, Magyarországon megvalósuló képzés esetén a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint

akkreditált felnõttképzési intézmény, vagy külföldön megvalósuló képzés esetén szolgáltatási szerzõdés alapján

valósít meg,

11. mikro, kis- és középvállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti vállalkozás,

12. projekt: a képzési támogatással vagy a fejlesztési támogatással összefüggésben tervezett vagy végzett

tevékenységek összessége,
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13. speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés,

14. támogató: a támogatási igény egyedi elbírálásának eredményeként hozott kormánydöntés esetén

a kötelezettségvállalási jogkört gyakorló szerv,

15. támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról

és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.)

Korm. rendelet] 2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított érték,

16. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos

formában kifejezve,

17. újonnan létesített munkahelyek, munkakörök száma: a kedvezményezettnél a munka törvénykönyvérõl szóló

2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 42. § (1) bekezdése szerint munkaviszonyt létesített és a munkát

Magyarországon végzõk átlagos statisztikai állományi létszámának a szándéknyilatkozat benyújtását követõ

nettó növekménye a szándéknyilatkozat benyújtása napját megelõzõ 12 hónap átlagával összehasonlítva.

2. A támogatás formája, forrása, alanya és mértéke

3. § A képzési támogatás és a fejlesztési támogatás (a továbbiakban együtt: támogatás) forrása a Nemzeti Foglalkoztatási

Alap képzési alaprésze. A támogatás formája nem mûködési célból nyújtott, visszafizetési kötelezettség nélküli

végleges juttatás.

4. § (1) Képzési támogatásban az a hozzájárulásra kötelezett részesíthetõ, amely az Szht. 14. § a) pontjában, valamint az

e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Fejlesztési támogatásban az a hozzájárulásra kötelezett részesíthetõ, amely az Szht. 14. § b) és c) pontjában, valamint

az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

5. § A Kormány a támogatás mértékét a 6. § (5) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével

forintban határozza meg.

6. § (1) A képzési támogatás maximális támogatási intenzitása

a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a;

b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelõ

maximális támogatási intenzitásig növelhetõ a következõk szerint:

a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élõ vagy hátrányos helyzetû munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,

b) 10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikro-, vagy kisvállalkozás esetén.

(3) Ha valamely projektben általános és speciális képzési összetevõk is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási

intenzitásának kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási projektben szereplõ

képzés általános vagy speciális jellege nem állapítható meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre

vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

(4) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása

elõtt kell figyelembe venni.

(5) Ötven és ötszáz fõ közötti munkahelyteremtést eredményezõ beruházás esetén legfeljebb 1 millió euró összegben

nyújtható képzési támogatás. Ötszáz fõt meghaladó munkahelyteremtést eredményezõ beruházás esetén legfeljebb

2 millió euró összegben nyújtható képzési támogatás az Európai Bizottság elõzetes engedélye nélkül.

7. § (1) A fejlesztési támogatás mértéke tanulónként legfeljebb 8 ezer eurónak megfelelõ forintösszeg azzal, hogy

a támogatás kedvezményezettenként a 2 millió eurót nem haladhatja meg. A 6. § (5) bekezdésében és e §-ban

meghatározott összegek forintra történõ átszámítása során a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ hónap utolsó

munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

(2) A fejlesztési támogatás esetében a kedvezményezettnek legalább 27%-os saját forrással kell rendelkeznie.
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3. A támogatás megítélésének és nyújtásának feltételei

8. § (1) Képzési támogatás – az Szht. 14. § a) pontjában foglaltakra is figyelemmel – akkor ítélhetõ meg, ha

a) a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ támogatási igény benyújtójával (továbbiakban: kérelmezõ) az

Mt. szerint munkaviszonyban álló, támogatással érintett képzésben résztvevõ munkavállalók tervezett létszáma

nem több, mint az újonnan létesített munkahelyek, munkakörök száma,

b) a kérelmezõ a képzésben részt vevõk legalább 60%-ának – a képzés befejezését követõen – munkaviszonyban és

teljes munkaidõben történõ foglalkoztatását legalább 12 hónapon keresztül vállalja.

(2) Az újonnan létrehozott munkahelyek vagy munkakörök számának a 2. § 17. pontja szerinti megállapításakor

a részmunkaidõs és az idénymunkás alkalmazottakat, valamint az ilyen jellegû munkaköröket a teljes munkaidõben

alkalmazottak vagy ilyen jellegû munkakörök arányos törtrészeként kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti foglalkoztatási kötelezettség teljesítése szempontjából a képzésben részt vevõk

összlétszámának meghatározása során a több támogatott képzésben is részt vett munkavállaló csak egyszer vehetõ

figyelembe.

(4) A képzés befejezésének idõpontját, valamint az ezen idõponttól számított egy éves foglalkoztatási kötelezettség

teljesülését a képzésben rész vett személyekre külön-külön kell meghatározni.

(5) Az egy éves foglalkoztatási kötelezettség a képzésben résztvevõ azon utolsó képzésének befejezésétõl kezdõdik,

amelyre vonatkozóan támogatás folyósításra került.

9. § Fejlesztési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmezõ a tanulószerzõdés keretében foglalkoztatott tanulók létszámát

– a 14. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két iskolai tanév szakképzõ iskolai

tanulólétszám átlagához képest – a létrehozandó tanmûhelyben tervezett gyakorlati képzésben legalább ötven fõvel

növeli a támogatási kérelem benyújtását követõ második iskolai tanév végéig, és ezt a létszámot legalább öt évig

folyamatosan fenntartja.

10. § A projekt megkezdésének napja nem lehet korábbi, mint az e rendelet szerinti szándéknyilatkozat szakképzésért és

felnõttképzésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) általi visszaigazolása, vagy a támogatás Kormány általi

megajánlása kézhezvételének napja.

4. A támogatások más támogatásokkal történõ összeszámításának szabályai

11. § (1) A képzési támogatás különbözõ elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek

esetében a támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó

támogatási jogcímen nyújtott támogatással és csekély összegû támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK

bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, valamint a támogatási összeg túllépéséhez.

(2) A kérelmezõnek a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy részesül-e olyan, a 800/2008/EK bizottsági

rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatásban vagy csekély összegû támogatásban,

amelynek a képzési támogatással azonos vagy részben azonos elszámolható költségei vannak.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat azonos vagy részben azonos elszámolható költségeket nevesít, a kérelmezõnek

az (1) bekezdés szerinti szabályt figyelembe kell vennie a támogatási kérelem és az annak részét képezõ

költségkalkuláció elkészítésénél.

12. § A fejlesztési támogatás más támogatással nem halmozható.

5. A támogatás igénylése, a támogatási kérelem

13. § (1) A kérelmezõnek a támogatásra vonatkozó igényét cégszerûen aláírt szándéknyilatkozatban kell bejelentenie

a miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium).

(2) Ha a kérelmezõ a Kormány egyedi döntéseivel megítélhetõ beruházásösztönzõ képzési támogatásra vagy a regionális

beruházási támogatás szabályairól szóló jogszabály hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatásra

vonatkozóan már nyújtott be szándéknyilatkozatot a minisztériumhoz vagy a Kormány részére, amely tartalmazta az

e rendelet alapján megítélhetõ támogatásokra vonatkozó igényt is, és azt a miniszter visszaigazolta vagy a Kormány
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a támogatásokat megajánlotta, a továbbiakban a 14. § (1) bekezdése szerint kell eljárni. Ha a kérelmezõ által benyújtott

szándéknyilatkozat nem tartalmazta a képzési támogatásra vonatkozóan a (3) bekezdés h) pontja szerinti elemzést, azt

a kérelemhez a 15. § (1) bekezdésében elõírtakon túlmenõen csatolni kell.

(3) A szándéknyilatkozat tartalmazza:

a) az igényelt támogatási forma megnevezését,

b) a megvalósítandó projekt tervezett idõtartamát,

c) a létrehozandó új munkahelyek számát, helyszínét,

d) a folyamatban lévõ egyéb állami támogatások megnevezését,

e) a képzésben részesítendõ munkavállalók tervezett számát,

f) a támogatás igénybe venni tervezett összegét,

g) fejlesztési támogatások esetén a beruházás helyszínét, a fejlesztési elképzeléseket (ezen belül a tervezett tanulói

létszámot, valamint a tanmûhely létrehozására fordítandó beruházási mértéket) és az azokhoz kapcsolódóan

igényelt támogatási összeget,

h) az igényelt képzési támogatással összefüggésben készített elemzést arról, hogy

ha) lényegesen megnövekszik a projekt mérete,

hb) lényegesen kiszélesedik a tevékenység köre,

hc) növekszik a kérelmezõ által a projektre fordítandó összeg, vagy

hd) lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme.

(4) A miniszter a kérelmezõ szándéknyilatkozatának benyújtását követõ 30 napon belül, a támogatási célra rendelkezésre

álló keret figyelembe vételével írásban állást foglal a támogatási kérelem benyújthatóságáról.

14. § (1) Ha a támogatási kérelem benyújthatóságát a miniszter visszaigazolta, a támogatási kérelmet a visszaigazolás

kézhezvételétõl számított egy éven belül kell benyújtani a miniszterhez.

(2) Ha a kérelmezõ a támogatási kérelmet a (1) bekezdés szerinti határidõn belül nem terjeszti elõ, azonban a támogatásra

vonatkozó igényét fenntartja, a szándéknyilatkozatot ismételten be kell nyújtania a minisztériumnak.

15. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani. A támogatási kérelemhez az államháztartásról

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 72. § (2) és

(3) bekezdésében elõírtakon túlmenõen csatolni kell:

a) költségkalkulációt,

b) a megvalósítani tervezett projekt leírását és

c) aláírási címpéldányt.

(2) A költségkalkulációnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a támogatás teljes összegét és lehívásának tervezett éves ütemezését, továbbá

b) képzési támogatás esetén:

ba) a tervezett költségek elszámolható költségtípusok szerinti bontását a képzési program idõszakának éveire,

ezen belül általános és speciális képzési típusokra bontva,

bb) általános és speciális képzések esetén a támogatási intenzitásokat,

c) fejlesztési támogatás esetén: a tárgyi eszközök listáját és ártáblázatát, építési beruházás esetén az építési

költségnemek szerinti költségkalkulációját, amelynek alapján a beruházás forrásainak, ezen belül a saját forrásnak

és az igényelt támogatási összegnek egyértelmûen megállapíthatónak kell lennie.

(3) A projektleírásnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

a) a képzési támogatás iránti kérelem esetén:

aa) a tervezett képzési program idõtartamát,

ab) a képzésben részesítendõ munkavállalók tervezett létszámát,

ac) az általános és speciális képzések vagy képzéscsoportok felsorolását,

ad) az egyes képzések vagy képzéscsoportok bemutatását a képzés típusának megnevezésével, a típusonként

tervezett átlagos óraszámmal és létszám meghatározásával, a megszerezhetõ kompetenciák és tervezett

helyszínek megnevezésével, a tervezett elszámolható összköltség külsõ és belsõ képzések szerinti

bontásával, a külsõ képzések tervezett díjának meghatározásával, valamint a képzésben résztvevõk

tervezett személyi jellegû ráfordításainak külsõ és belsõ képzések szerinti bontásával,
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b) a fejlesztési támogatás iránti kérelem esetén a tervezett beruházás célját, leírását, a fejlesztés indokoltságának

bemutatását az alábbiak szerint:

ba) az Szht.-ban és e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelés rövid bemutatása,

bb) a fejleszteni kívánt terület állapotának, felszereltségének bemutatása,

bc) a kérelmezõ által folytatott szakmai képzés bemutatása, a beiskolázott tanulók, létszámának

szakképesítésenkénti, valamint évfolyamonkénti feltüntetésével,

bd) ha a tervezett beruházás egy tágabb program része, úgy a program rövid bemutatása, valamint a program

és a tervezett beruházás kapcsolatának, illeszkedésének ismertetése,

be) az elérni kívánt oktatási, képzési célok bemutatása,

bf) a beszerezni kívánt tárgyi eszközök mûködtetéséhez szükséges emberi erõforrás és tárgyi feltételek

meglétének ismertetése,

bg) a végzõs tanulók kérelmezõnél történõ elhelyezkedési esélyeinek és a gyakorlati képzés folyamatosságának

a biztosítása érdekében a térségben mûködõ szervezetekkel, iskolákkal kialakított kapcsolat bemutatása.

(4) A benyújtott támogatási kérelem és az annak tárgyában készült elõterjesztés alapján a támogatás odaítélésérõl

a Kormány dönt, melyben felhatalmazást ad a támogató részére a támogatási szerzõdésnek a kérelmezõvel történõ

megkötésére.

(5) A kormánydöntést követõen a támogatási kérelem nem módosítható.

6. A támogatási szerzõdés, a támogatás folyósítása

16. § (1) A Kormány döntésétõl számított 180 napon belül a támogató és a kedvezményezett szerzõdést köt.

(2) A támogató a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint:

a) ellátja a támogatásoknak a kedvezményezett részére történõ utalásával kapcsolatos feladatokat,

b) dönt a kedvezményezett által benyújtott beszámolók elfogadásáról és a teljesítés igazolásáról,

c) szükség esetén intézkedik a kedvezményezettel szemben a visszafizetési kötelezettség elrendelésérõl, fogadja

a visszafizetésekbõl befolyt bevételeket, és

d) ellenõrzi a támogatás felhasználásának jogszerûségét.

17. § (1) A támogatási szerzõdés – az Szht. és az Ávr. támogatási szerzõdés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezésében

meghatározottakon túl – tartalmazza:

a) a szerzõdést kötõ felek képviseletére jogosult, valamint a szerzõdés teljesítésével összefüggésben eljáró személy

nevét,

b) a kedvezményezettnek a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, feladatait, azok

határidejét,

c) képzési támogatás esetén a tervezett és tényleges képzési létszám eltérésére vonatkozó rendelkezéseket, és

d) a projekt megkezdésének és befejezésének végsõ idõpontját.

(2) A biztosítékokat – a 21. § (2) bekezdése kivételével – legkésõbb a támogatás elsõ folyósítását megelõzõen a támogató

rendelkezésére kell bocsátani, és azoknak a támogatási szerzõdés alapján fennálló kötelezettségek megszûnéséig

a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint rendelkezésre kell állniuk.

(3) Biztosítékként – a 21. § (2) bekezdése kivételével – a kedvezményezettnek valamennyi – jogszabály alapján beszedési

megbízással terhelhetõ – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására

vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot, vagy formailag megfelelõ bankgarancia nyilatkozatot vagy készfizetõ kezesi

nyilatkozatot kell benyújtania a támogató részére.

18. § (1) A kedvezményezett a támogatási szerzõdésben meghatározottak szerint jogosult a támogatást lehívni.

(2) Ha a támogatási szerzõdés alapján a folyósítás több részletben történik, a támogatás utólag, teljesítés- és

forrásarányosan folyósítható.

(3) Támogatási elõleg a támogatási projektre nem nyújtható.
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7. A képzési projektre vonatkozó különös szabályok

19. § Ha a kedvezményezett a képzési projektet belsõ képzés formájában valósítja meg, a kedvezményezettnek

a) vállalnia kell, hogy a képzéseket a felnõttképzésrõl szóló törvényben foglalt követelmények betartásával

bonyolítja le,

b) a belsõ képzésre fordított költségei akkor számolhatók el, ha az elszámolással érintett képzéscsoportok körébe

tartozó képzéseket a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint nyilvántartásba vették, és

c) a képzések lebonyolítása során rendelkeznie kell a képzés megnevezését, a lebonyolítás helyszínét, idõpontját,

az óraszámot, valamint a képzésben résztvevõk és az oktatók nevét, aláírását tartalmazó jelenléti ívvel.

20. § Ha a kedvezményezett a képzési projektet külsõ képzés formájában valósítja meg,

a) a külsõ képzés akkor indítható, ha a kedvezményezett által a képzés lebonyolításával megbízott magyar képzõ

intézmény a képzés teljes idõtartamára rendelkezik a felnõttképzésrõl szóló törvény szerinti akkreditációval,

b) a képzés díja képzésenként kiállított számla alapján számolható el.

8. A fejlesztési támogatások különös szabályai

21. § (1) A gyakorlati képzést közvetlenül szolgáló tárgyi eszközt és ingatlant a kedvezményezett köteles elkülönítetten

nyilvántartani és öt évig kizárólag gyakorlati képzés céljaira használni.

(2) A fejlesztési támogatásból vásárolt és a támogatással létrehozott ingatlanra legalább ötéves idõtartamra

jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a támogató javára a támogatás mértékéig.

A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésének, továbbá ezek megszûnésének feltételeirõl

a támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.

9. A beszámolás és a költségek elszámolásának szabályai

22. § (1) A kedvezményezett a támogatás rendeltetésszerû felhasználásról beszámolót készít és nyújt be a támogatónak

a támogatási szerzõdésben meghatározott idõközönként.

(2) A beszámoló tartalmazza a támogatási célnak megfelelõ projekt megvalósításának szakmai és pénzügyi

megvalósítását, figyelemmel a támogatással elérni kívánt hatások és célok megvalósulására.

23. § (1) A kedvezményezett kizárólag az Ávr. 80. § (5) bekezdése szerinti idõszakban felmerült költségeket számolhatja el

azzal, hogy a költségelszámolásnál legkorábban a szándéknyilatkozat visszaigazolásának dátumát követõen felmerült

költségek vehetõk figyelembe.

(2) A támogatott projekt során elszámolható költségeket és azok számítására vonatkozó szabályokat a 2. melléklet

tartalmazza.

(3) A költségek elszámolása a támogatási szerzõdésben elõírt formában és tartalommal, valamint határidõk alapján

történik.

24. § A támogatott projekt keretében elszámolt költségeket alátámasztó eredeti bizonylatokat nem kell benyújtani, azokat

a kedvezményezett a könyvelés szabályainak megfelelõen, a támogatási folyamat lezárását követõ tíz évig köteles

õrizni, és a támogatás megvalósulásának helyszíni ellenõrzésekor az ellenõrzést végzõ szerv rendelkezésére bocsátani.

25. § (1) A kedvezményezett által benyújtott képzési támogatás iránti kérelem adatai és az elszámolásban feltüntetett

tényköltségek – a támogatott projekt megvalósítása során jelentkezõ, elõre nem ismert körülményekbõl fakadóan –

a (2), (4) és (5) bekezdésben foglaltak szerint mutathatnak eltéréseket.

(2) Ha a képzési projekt megvalósítása során a képzésben részt vevõ munkavállalók összlétszáma a támogatási

kérelemben megjelölt létszámához viszonyítva

a) megnövekedett, a támogatási összeghatár megemelésére nem kerülhet sor,

b) nem éri el a 100%-ot, de 1000 fõ alatti munkahelyteremtés esetén a 90%-ot, 1000 fõ feletti munkahelyteremtés

esetén a 80%-ot meghaladja, a kedvezményezettnek a létszámcsökkenés okairól tájékoztatást kell adnia

a támogató részére,
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c) 1000 fõ alatti munkahelyteremtés esetén nem éri el a 90%-ot, a támogatási összeg a tervezett létszám 90%-ához

viszonyított tényleges létszám figyelembe vételével arányosan csökkentésre kerül,

d) 1000 fõ feletti munkahelyteremtés esetén nem éri el a 80%-ot, a támogatási összeg a tervezett létszám 80%-ához

viszonyított tényleges létszám figyelembe vételével arányosan csökkentésre kerül.

(3) Ha a benyújtott részelszámolás alapján létszámcsökkenés állapítható meg, és addig az idõpontig a létszámcsökkenés

mértéke alapján számítható csökkentett támogatási összegnél magasabb összeg került kifizetésre a kedvezményezett

részére, a különbséget a még folyósítandó támogatási összegbõl le kell vonni. Ha a levonandó támogatás mértéke

nagyobb, mint a még folyósítandó támogatási összeg, a támogatás folyósításra nem kerülhet, továbbá a levonandó és

a folyósítandó támogatás különbségét vissza kell követelni.

(4) A kedvezményezett csak a támogatási kérelemben megjelölt képzéscsoportokat bonyolíthat le, ugyanakkor az azonos

képzéscsoportba tartozó képzéseket más, ugyanazon képzéscsoportba tartozó képzésekkel felválthatja, és

kiegészítheti új képzésekkel is a támogató egyetértésével. Ebben az esetben az elszámolásban a kedvezményezettnek

a támogatási kérelemhez igazodóan meg kell adnia azon adatokat is, amelyek alapján megállapítható az egyes

képzések általános vagy speciális jellege.

(5) A kedvezményezett a képzési idõszak alatt benyújtott elszámolásaiban az egyes költségnemek teljes költséghez

viszonyított arányát illetõen – legfeljebb 50%-ban térhet el a támogatási kérelemben foglalt költségnem arányoktól,

azzal, hogy a képzési idõszak végén az elszámolások összesített adatai alapján az egyes költségnemek teljes

támogatási összeghez viszonyított aránya legfeljebb 20%-os eltérést mutathat a támogatási kérelemben megjelölt

költségnem-arányoktól. Az eltérések során a 2. melléklet szerinti, a képzésben résztvevõk személyi jellegû ráfordításait

tartalmazó költségnemre vonatkozó elõírásokat figyelembe kell venni.

(6) A kedvezményezett az utolsó elszámolás benyújtását megelõzõen a teljes támogatási összeg legfeljebb 85%-ának

kifizetését igényelheti.

26. § (1) Képzési támogatás esetén a beszámoló tartalmazza:

a) a tényleges képzési költségeknek

aa) az elszámolható költségtípusok, valamint

ab) az általános és speciális képzések

szerinti bontásban történõ kimutatását,

b) az igényelt támogatási összeget,

c) az általános és speciális képzések támogatási intenzitásait,

d) a képzéscsoportok

da) költségeinek,

db) idõtartamának, és

dc) óraszámának

bemutatását,

e) a képzéscsoportok résztvevõinek létszámát, ezen belül a fogyatékkal élõk vagy hátrányos helyzetû személyek

létszámát,

f) a képzések általános vagy speciális jellegének megjelölését, az azt alátámasztó információt,

g) a képzések elszámolható költségkategóriák szerinti költségeit,

h) külsõ képzés esetében a d) pont da)–dc) alpontja, valamint az e) pont szerinti adatokat képzõ intézményenkénti

bontásban.

(2) Fejlesztési támogatás esetén a beszámoló tartalmazza

a) a beruházás üzembe helyezési okmányának másolatait,

b) a mûszaki átadás-átvételi jegyzõkönyv másolatát,

c) olyan összesítést, amely tartalmazza

ca) a beruházás tárgyának megnevezését,

cb) az elszámoláskor igényelt támogatás összegét,

cc) a beruházás során elvégzett munkák tételes felsorolását fõbb költségnemenkénti bontásban,

cd) a beruházás bekerülési összegét, a támogatási kérelemben megjelöltekhez képest az esetleges eltérés

indoklását,
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d) építési beruházás esetén

da) az elvégzett kivitelezési munkák számlán feltüntetett összértékét forintban,

db) az építési beruházás költségvetési fõösszesítõje alapján a költségnemek összegei és beruházási források

közötti megoszlás bemutatását, és

e) építési beruházás estén a jelzálogjog alapítására és bejegyeztetésére vonatkozó okirat másolatait.

27. § (1) A támogatott projektek megvalósítása során nem forintban keletkezõ költségeket a számla kiállításának napján

érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam figyelembe vételével számított forint

összegben kell könyvelni és lehet érvényesíteni az elszámolásban.

(2) Ha a támogatási szerzõdésben szereplõ támogatási összeg adott évre jutó keretösszege nem kerül felhasználásra

a tárgyévben, a fel nem használt keretösszeg a támogatási szerzõdés módosításával átcsoportosítható a következõ

támogatással érintett évre vagy évekre.

10. A projekt megvalósításának ellenõrzése, a támogatás visszakövetelése

28. § (1) A támogató a projekt megvalósítása alatt, továbbá képzési támogatás esetén a foglalkoztatási kötelezettség lejártát

követõ egy évig, fejlesztési támogatás esetén a beruházás kötelezõ üzemeltetési idõszakát követõ egy évig, vagy

a támogatási szerzõdésben egyedileg meghatározott más idõpontig bármikor, elõzetes értesítés nélkül is jogosult

a támogatási szerzõdés betartásának ellenõrzésére.

(2) A kedvezményezett az e rendelet szerinti foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének igazolásaként az utolsó képzés

megvalósulását követõ 12 hónap elteltét követõ 60 napon belül foglalkoztatási zárójelentést nyújt be a támogató

részére. A kötelezettség teljesítésének ellenõrzése a támogatási szerzõdésben vállalt létszámok alapján történik.

(3) Az ellenõrzés során a támogató a támogatási szerzõdés teljesülésével, a támogatási összeg jogszerû felhasználásával

kapcsolatban vizsgálatot tarthat, iratokat és más dokumentációkat kérhet, azokról másolatot készíthet.

(4) A kedvezményezett köteles

a) az ellenõrzésre jogosult megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b) az ellenõrzésre jogosult részére szóban vagy írásban tájékoztatást adni, és a dokumentációs anyagokba

a betekintést lehetõvé tenni,

c) az ellenõrzést végzõ személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció

teljességérõl nyilatkozatot tenni, és

d) az ellenõrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

(5) A kedvezményezett köteles az e rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó dokumentumokat

a szándéknyilatkozat visszaigazolásának dátumától számított tíz évig megõrizni.

29. § (1) A képzési támogatás-nyújtás feltételeként vállalt foglalkoztatási kötelezettség részbeni teljesítése esetén

a visszafizetési kötelezettség megállapításánál a 3. mellékletben foglaltak figyelembe vételével kell eljárni.

(2) A fejlesztési támogatásban részesített kedvezményezett 21. § (1) bekezdése szerinti fenntartási kötelezettsége

esetében, ha a kedvezményezett a rendeltetésszerû használatbavétel hónapjától számított öt éven belül

a) megszûnik,

b) a támogatással érintett gyakorlati képzést kettõ, egymást követõ tanítási éven túl szünetelteti, vagy

c) a támogatással érintett gyakorlati képzést megszünteti,

a fenntartási idõszak hátralévõ hónapjaira idõarányosan esõ támogatási összegnek azt a hányadát kell visszakövetelni,

amilyen arányban a tárgyi eszköz beszerzése a támogatás terhére elszámolásra került.

11. Záró rendelkezések

30. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

12. Átmeneti rendelkezések

31. § E rendelet rendelkezéseit azon támogatások tekintetében is alkalmazni kell, amelyek a Munkaerõpiaci Alap képzési

alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 20. §-ában meghatározott keretmegállapodással még nem rendelkeznek.
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32. § A Rendelet 20. §-a szerinti beruházásösztönzõ képzési célú támogatás tárgyában a miniszter által megkötött

keretmegállapodások alapján nyújtott támogatások esetén

a) a támogatott a támogatásra vonatkozó dokumentumokat a Rendeletben foglalt idõtartamig köteles megõrizni,

b) a támogatottal szemben a részérõl felmerült jogszabálysértés, a támogatási szerzõdés által elõírt kötelezettségek

nem szerzõdésszerû teljesítése, valamint a támogatás jogszerûtlen felhasználása esetén a Rendeletben

meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

33. § A Kormány egyedi döntéseivel megítélhetõ beruházásösztönzõ képzési támogatásra, tanmûhely létesítési vagy annak

tárgyi feltételei fejlesztésének támogatására, illetve a regionális beruházási támogatás szabályairól szóló

kormányrendelet hatálya alá tartozó regionális beruházási támogatásra vonatkozóan benyújtott szándéknyilatkozat

esetén, ha annak miniszter általi visszaigazolására vagy a támogatás Kormány általi megajánlására e rendelet hatályba

lépését megelõzõen került sor, a 14. § (1) bekezdésében meghatározott határidõt nem kell alkalmazni.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

34. § E rendelet 1. § a) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal

összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK

bizottsági rendelet I. fejezete és 38–39. cikke (HL L 214., 2008. 08. 09., 3. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Adatlap

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészébõl nyújtható támogatás igényléséhez

1. Az igénylõ adatai

A cégszerû megnevezése:

Címe (székhelye) irányítószám: megye:
város: közterület neve, jellege (utca, út stb.) szám

Beruházása helyének címe irányítószám: megye:
város: közterület neve, jellege (utca, út stb.) szám

Telefonszáma: Faxszáma:

Cégbírósági bejegyzésének száma:
Egyéni vállalkozónál vállalkozói igazolványának száma:

Adóigazgatási azonosító száma:

Statisztikai számjele (KSH száma):

Adóhatóságnak bejelentett bankszámlaszáma:

Számlavezetõ pénzintézetének neve:

Törvényes képviselõjének neve, beosztása:

A programot irányító neve:

A programot irányító telefonszáma: Faxszáma:

A programot irányító e-mail címe:

Igényelt támogatás típusa: Képzési
Fejlesztési

A fejlesztési támogatás igénylése esetén mióta végzi folyamatosan a szakképzést (évtõl):

2. Fejlesztési támogatás igénylése esetén a tanulói létszámadatok és a szakképesítések adatai

a) A szakképzésben tanulószerzõdés alapján részt vevõ tanulóknak a támogatási kérelem
benyújtását megelõzõ 2 iskolai tanévvel korábbi összlétszáma (fõ):

b) A igényléssel közvetlenül érintett szakképzésekben tanulók tervezett létszáma a támogatási kérelem
benyújtását követõ 2. iskolai tanév végéig (a 3. pontban felsorolt szakképzésekben tervezett létszám összesen)

OKJ-szám Szakmacsoport Szakképzés, gyakorlati képzés
megnevezése

A táblázat szükség szerint bõvíthetõ!

3. Képzési támogatás igénylése esetén:

Az új munkahelyek összes száma:

Tervezett képzés csoportok száma (db): általános
speciális

4. A projekt megvalósításának ütemezése

Tervezett kezdési idõpont (év, hónap)

Tervezett befejezési idõpont (év, hónap)
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5. A projekt összköltsége (ezer Ft-ban):**

azaz: ezer forint.

(betûvel forintban)

** A projekt összköltségének meg kell egyeznie az ÁFÁ-val növelt vagy ÁFA nélküli saját forrás és az igényelt

támogatás összegeivel.

6. A saját forrás (önrész) összege (ezer Ft-ban):

azaz: ezer forint.

(betûvel forintban)

a projekt összköltségének a %-ában

7. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft-ban):

azaz: ezer forint.

(betûvel forintban)

8. Az igényelt támogatás ütemezése

Év ezer Ft

9. A fejlesztési támogatás igénylése esetén a fajlagos támogatási költség**

(A támogatási igény 1 tanulóra jutó összege)

Igényelt támogatás összege ezer Ft-ban

Tanulói létszám az Adatlap 2/b. pontjával megegyezõen (fõ)

Fajlagos költség (támogatási igény/tanulói létszám) ezer Ft-ban

** Az igényelt támogatás összegének minden helyen azonosnak kell lenni. Az összegeknek meg kell egyezniük

a Fejlesztési terv forrásonkénti és összesen összegeivel.

10. Fejlesztési támogatás igénylése esetén a fejlesztési terv bemutatása

(Tárgyi eszközök listája és ártáblázat a szakképzés fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés támogatására, illetve építési

költségnemek)

10.1. Beruházás helye: .........................................................................................................................................................................................

10.2. Beruházás részletezése: a saját forrásból (önrészbõl) és a támogatási összegbõl beszerzendõ eszközök listája

a bekerülési értékkel, építési beruházásnál költségkalkuláció

Ezer Ft

Tétel

Tervezett eszköz megnevezése, márkája, típusa
Mennyiség

(db)

Nettó vagy bruttó ár

Ingatlan célú beruházásnál építési költségnemek
Egységár

(db/ár)
Ár összesen

Beruházás összesen: xxxxxxxxx A.

B. Összesen: saját forrás xxxxxxxx xxxxxxxxx C.

D. támogatás xxxxxxxx xxxxxxxxx E.

Kelt: ...............................................................

.........................................................................................

Cégszerû aláírás, bélyegzõ lenyomat
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2. melléklet a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Elszámolható költségek

1. Képzési támogatás esetén a képzéssel összefüggésben az alábbi költségek számolhatók el:

1.1. Külsõ képzés esetén:

1.1.1. a képzõ intézmény által lebonyolított képzésnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése

figyelembevételével számított díja,

1.1.2. a képzéshez kapcsolódó felnõttképzési szolgáltatás díja,

1.1.3. a képzés során felhasznált, a képzésben részt vevõknek véglegesen átadott képzési tananyagok, taneszközök

költségei,

1.1.4. a képzési projekttel kapcsolatos eligazítási és tanácsadási szolgáltatások költségei,

1.1.5. a képzésben részt vevõ munkavállalónak a képzéssel összefüggõ igazolt utazási és szállásköltsége,

1.1.6. jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj, valamint a képzésben részt vevõ munkavállalónak

a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegû

költségei az 1.1.1–1.1.5. alpontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

1.2. Belsõ képzés esetén:

1.2.1. az oktatók Szt. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegû költségei, és a képzési projekttel

kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei,

1.2.2. az oktatók és képzésben részt vevõ munkavállaló utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,

1.2.3. egyéb folyó költségek, így a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,

1.2.4. az eszközök és felszerelések értékcsökkenése olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt

céljaira használják,

1.2.5. a képzésben részt vevõ munkavállaló Szt. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegû költségei és

az elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) – az

1.2.1–1.2.4. alpontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

1.3. A külsõ és a belsõ képzésre egyaránt irányadó:

1.3.1. A képzésben részt vevõ munkavállaló személyi jellegû költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen

eltöltött idõ vehetõ számításba, az ebbõl termelésben eltöltött idõ vagy annak megfelelõje levonása után.

1.3.2. Ha egy projekten belül külsõ és belsõ képzés egyaránt megvalósul, úgy a képzésben részt vevõ munkavállaló

Szt. 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegû költségei és az elszámolható általános közvetett költségek

(adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az 1.1.1–1.1.6. alpontban, valamint az 1.2.1–1.2.4. alpontban

felsorolt költségek együttes összértékéig számolhatók el.

2. Fejlesztési támogatások esetén a költségelszámolás az alábbiak figyelembe vételével történik:

2.1. Az eszközök bekerülési értékének megállapítására az Szt. 47–51. §-a irányadó. Az így meghatározott bekerülési

értékbõl levonásra kerülnek az alábbiak (nem elszámolható költségek):

2.1.1. a beruházó saját maga által elõállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás,

saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,

2.1.2. garanciális költségek,

2.1.3. a pályázónál meglévõ termelõkapacitások telephelyen belüli, vagy más telephelyre történõ áttelepítési

költsége,

2.1.4. franchise díj,

2.1.5. a támogatási igénybejelentés visszaigazolása elõtt felmerült költségek, kivéve elõkészítés címén a beruházás

elõkészítési tevékenységéhez kapcsolódó kiviteli terv elkészítésének költségét,

2.1.6. elõkészítési célú tevékenység költségei, így különösen pályázatkészítés, pályázati menedzsment, kifizetési

igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzõi

díj, kivéve elõkészítés címén a beruházás elõkészítési tevékenységéhez kapcsolódó kiviteli terv elkészítésének

költségét,

2.1.7. adótanácsadás és könyvelés díja,

2.1.8. forráslehetõségek feltérképezésére és pályázatírásra, valamint a pályázat életútja alatti bármilyen a pályázat

megvalósítására irányuló tanácsadás díja,

2.1.9. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,

2.1.10. jelzálog, bankgarancia költségei,
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2.1.11. kamatráfordítások,

2.1.12. árfolyamveszteségek,

2.1.13. mûködési és általános költségek (rezsi),

2.1.14. reprezentációs költségek,

2.1.15. utazási- és szállásköltségek, így különösen gépek üzembe helyezéséhez kapcsolódóan, vagy vásárokon,

kiállításokon való megjelenés esetén sem számolható el,

2.1.16. kiszállási díj,

2.1.17. jogszabály frissítési díj,

2.1.18. fordítási költségek,

2.1.19. szerszámkészlet,

2.1.20. mûszaki eszközök felújítási költségei,

2.1.21. meglévõ gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere

megváltozik,

2.1.22. eszközök leszerelési költsége,

2.1.23. a szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,

2.1.24. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló

társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytõl szerzett be,

2.1.25. azon eszközök, berendezések, amelyek az igénybejelentés benyújtása elõtt bérleti vagy egyéb hasonló

konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban

voltak,

2.1.26. készletek beszerzése,

2.1.27. fogyasztási cikkek beszerzése,

2.1.28. jármû (gépjármû, vízi jármû, légi jármû, vasúti jármû), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,

2.1.29. az apportált eszköz értéke,

2.1.30. az olyan közvetítõkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerzõdéssel kapcsolatban

felmerült költségek, amely szerzõdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza

meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetõségét a szerzõdés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített

részköltségeket a végsõ kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére

való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással.

2.2. Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló („szinten tartó”) felújítási munka, és az

üzemszerû mûködést szolgáló költségek nem támogathatóak.

2.3. A tárgyi eszközök körében a kedvezményezett szakképzési tevékenységét közvetlenül, rendszeres használat

mellett tartósan, legalább öt évig szolgáló eszközök elszámolása lehetséges.

2.4. A támogatásból csak új tárgyi eszköz szerezhetõ be. A támogató elõzetes jóváhagyásával lehetséges

a mûködtetési kötelezettség ideje alatt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy

részleges elidegenítése.

2.5. Egyéb általános elõírások

2.5.1. Ha a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó

(a továbbiakban: ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt,

bruttó összköltsége, a projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.

2.5.2. Ha a kedvezményezett ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás

hasznosításával azzá válik és ÁFA levonására egészben vagy részben jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt

ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

2.5.3. A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbevételével kapcsolatos költségek abban

az esetben számolhatóak el, ha zártvégû pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerzõdés tartalmazza az

eszköznek a lízing idõtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, mely határidõ azonban nem

lehet késõbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.

2.5.4. Bérelt ingatlanon történõ megvalósítás esetén a földterület, a telek és épületek bérleti díja, melyek a beruházás

megvalósítási idõszaka alatt merülnek fel, elszámolható költségeknek minõsülnek. További feltétel, hogy bérleti

szerzõdés határozatlan idejû legyen, vagy határozott idejû szerzõdés esetén annak idõtartama tíz évvel meghaladja

a beruházás befejezésének tervezett dátumát.
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3. melléklet a 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A visszafizetendõ tõkeösszeg számítása a képzési támogatás-nyújtás feltételeként vállalt foglalkoztatási

kötelezettség nemteljesítése esetén

1. A foglalkoztatási kötelezettség nem teljesül, ha

1.1. a képzésben részt vett munkavállalók összlétszáma több, mint a támogatási kérelem szerint képzésbe vonni

tervezett létszám:

A képzésben részt vett munkavállalók közül képzésük lezárulását
követõ 12 hónap során folyamatosan munkaviszonyban, teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkavállalók száma < 0.6

A támogatási kérelem szerint képzésbe vonni tervezett
munkavállalók összlétszáma

1.2. a képzésben részt vett munkavállalók összlétszáma azonos vagy kevesebb, mint a támogatási kérelem szerint

képzésbe vonni tervezett létszám:

A képzésben részt vett munkavállalók közül képzésük lezárulását
követõ 12 hónap során folyamatosan munkaviszonyban, teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkavállalók száma < 0.6

A képzésben részt vett munkavállalók összlétszáma

2. A foglalkoztatási kötelezettség megsértése esetén:

2.1. A kifizetett teljes (a kedvezményezett által addig teljesített visszafizetések levonását követõen számítható)

támogatási összeget osztva a képzésben részt vettek összlétszámával ki kell számítani az 1 fõre esõ átlagos támogatási

összeget, majd

2.2. ki kell számítani a 60%-os foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséhez hiányzó létszámot, a következõk szerint:

2.2.1. Ha a képzésben részt vett munkavállalók összlétszáma több, mint a támogatási kérelem szerint képzésbe vonni

tervezett létszám, abban az esetben a teljesítéshez hiányzó létszám (L):

L = (kérelem szerint képzésbe vonni tervezett létszám * 0,6) – a képzésben részt vett munkavállalók közül

képzésük lezárulását követõ 12 hónap során folyamatosan munkaviszonyban, teljes munkaidõben

foglalkoztatott munkavállalók száma

2.2.2. Ha a képzésben részt vett munkavállalók összlétszáma megegyezik vagy kevesebb, mint a támogatási kérelem

szerint képzésbe vonni tervezett létszám, abban az esetben a teljesítéshez hiányzó létszám (L):

L = (képzésben részt vett munkavállalók létszáma * 0,6) – a képzésben részt vett munkavállalók közül képzésük

lezárulását követõ 12 hónap során folyamatosan munkaviszonyban, teljes munkaidõben foglalkoztatott

munkavállalók száma

3. A visszafizetendõ tõkeösszeg a 2.1. pont szerinti összeg és a 2.2.1. vagy 2.2.2. alpont szerinti létszám szorzataként

számítandó.
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A Kormány 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete
az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következõket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék

1. § (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezõként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait

a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti ágazati szakmai

érettségi végzettséggel betölthetõ munkakörök megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az elõfeltételként elfogadható mestervizsgákat

a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Sztv. 2. § 24. pontja szerinti meglévõ szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását

biztosító képzésben – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhetõ szakképesítéseknek

az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minõsülnek.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és

a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idõ legalább húsz százalékát a képzésben

résztvevõ és az oktatást végzõ személyek egyidejû egy helyen történõ jelenlétét biztosító képzési formában kell

megtartani.

(3) Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplõ szakképesítések tekintetében megszerzett

jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplõ szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért

felelõs miniszter rendeletben határozza meg.

3. § (1) Kiemelt gazdasági jelentõséggel bíró folyamathoz kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterû szakképzés

esetén, egy adott képzés tekintetében az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren

kívüli minimális képzési idõ – kérelem alapján – legfeljebb harminc százalékkal csökkenthetõ.

(2) A képzési idõ csökkentésére irányuló, indoklással ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnõttképzési szervhez

(Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnõttképzési Igazgatóság a továbbiakban: NMH SZFI) kell benyújtani.

Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idõ tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását,

a képzési idõ csökkentésének várható gazdasági elõnyeit, a képzésben résztvevõk tervezett létszámát, továbbá

a képzési idõ csökkenésébõl fakadó intenzívebb képzés megvalósításának módját.

(3) Az NMH SZFI a képzési idõ csökkentésének lehetõségérõl és mértékérõl a kérelem beérkezését követõ harminc napon

belül, az érintett szakképesítésért felelõs miniszter véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági folyamat

nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint a rövidebb idejû képzésbõl fakadó várható gazdasági, társadalmi

elõnyök mérlegelésével dönt.

(4) Az NMH SZFI döntése ellen a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje

4. § Az OKJ-ban szereplõ szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét

(a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezheti az Sztv. 73. § (2) bekezdés

a) pontja alapján a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

5. § (1) A 4. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért felelõs miniszterhez nyújtható be.
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(2) A javaslathoz csatolni kell

a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt

eredmény miért csak az OKJ módosításával érhetõ el, milyen alternatív lehetõségek vizsgálatára került sor,

b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó elõlapot

ba) a javaslattevõ neve, székhelye,

bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul,

bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai, külön megjelölve a módosuló adatokat,

bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendõ szakmai követelménymodul,

be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel,

bf) az egy év alatt képzésben résztvevõk becsült száma,

bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,

bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,

bi) az állami foglalkoztatási szerv elõrejelzése az adott szakképesítéssel betölthetõ munkahelyek számát

illetõen,

c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történõ

felvétele és az OKJ-ban szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. §

(1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõen kidolgozott szakmai és

vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban szereplõ új vagy módosuló szakképesítés

szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz

az OKJ-ban szereplõ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével összevetve.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú elõlap a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett

formanyomtatványon is benyújtható.

6. § (1) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc napon

belül véleményezésre megküldi az NMH SZFI-nek és egyidejûleg az Sztv. 80. §-ában meghatározott Nemzeti

Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja

a javaslattevõt.

(2) Az NMH SZFI a szakképesítésért felelõs miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét

a javaslatnak az NMH SZFI-be való megérkezésétõl számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelõs

miniszternek és az NKB-nak.

(3) Az NKB a szakképesítésért felelõs miniszter által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak

az NKB-hoz való megérkezésétõl számított negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelõs miniszternek.

(4) A szakképesítésért felelõs miniszter az NKB véleményének megérkezésétõl számított tizenöt napon belül – az NMH

SZFI és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével – dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezésérõl és

az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal, valamint az NMH SZFI és az NKB véleményével együtt

megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot. Döntését az ágazati

fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitûzött cél alternatív megvalósítási lehetõségei, a javaslatban

megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági, munkaerõ-piaci szükséglet

szempontjainak figyelembe vételével hozza meg. A szakképesítésért felelõs miniszter az elutasításról és annak

indokairól tájékoztatja a javaslattevõt.

7. § (1) Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor

a szakképesítésért felelõs miniszter a beérkezéstõl számított harminc napon belül az NMH SZFI és az NKB véleménye

nélkül is továbbíthatja a javaslatot a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.

(2) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását,

akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, továbbá az

NMH SZFI és az NKB véleményét is.

8. § (1) A miniszter a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezését az elõírt mellékletekkel együtt a beérkezéstõl

számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács

(a továbbiakban: Tanács) részére.

(2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való

megérkezését követõen a Tanács ügyrendje szerint – de legfeljebb negyvenöt napon belül – küldi meg a miniszternek.
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(3) A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az NMH SZFI véleményének figyelembevételével a miniszter tizenöt napon

belül dönt a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezésérõl, amelynek elfogadása esetén elõkészíti az OKJ

módosítását.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés 2013. január 1-jétõl indítható.

(4) A 2012. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerû képzések a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai

és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók.

(5) A nemzeti felsõoktatásról szóló törvény 113. § (4) bekezdése szerinti felsõfokú szakképzés 2012 szeptemberében

a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható.

(6) Az iskolarendszeren kívüli képzések 2012. december 31-ig a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai

és vizsgakövetelmények szerint indíthatók.

10. § (1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelõzõen megkezdett szakképzés eredményes befejezését követõ szakmai

vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.

(2) A 2001. szeptember 1-je elõtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési

Jegyzékben szereplõ 54-es azonosító számmal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok

felsõfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétõl felmenõ rendszerben megkezdett szakképzés esetében a képzés

megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplõ 54-es azonosító számmal kezdõdõ szakképesítés

megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt szintû szakképesítést igazolnak.

11. § (1) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási

rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet.

(2) 2013. január 1-jén hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának

eljárásrendjérõl szóló 133/2010. (VI. 22.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Képzési Jegyzék

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések
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3 2 3 4 5 6 7 8

4 34 543 01 Abroncsgyártó 8 XIV 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

5 55 344 01 Adótanácsadó 15 XXIV - 280-420 óra T, TK adópolitikáért felel s miniszter

6 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

7 55 725 01 Aneszteziológiai szakasszisztens 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

8 55 211 01 Aranym ves 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

9 54 212 01 Artista 4 - P - - oktatásért felel s miniszter

10 34 543 02 Asztalos 11 XVIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

11 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai m szerész 6 XI 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

12 55 725 02 Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

13 54 525 01 Autóelektronikai m szerész 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

14 34 521 01 Autógyártó 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

15 54 523 01 Automatikai technikus 6 XI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

16 54 525 02 Autószerel 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

17 55 525 01 Autótechnikus 13 XXII 1 év 480-720 óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

18 54 525 03 Avionikus 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

19 34 582 01 Ács 9 XVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

20 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvel 15 XXIV - 320-480 óra T, TK számviteli szabályozásért felel s 
miniszter

21 35 621 01 Állattartó szakmunkás 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

22 54 621 01 Állattenyészt  és állategészségügyi technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért felel s miniszter

23 32 723 01 Ápolási asszisztens 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

24 55 723 01 Ápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért felel s miniszter

25 55 861 01 Baleseti helyszínel 22 - - 300-600 óra TK rendészetért felel s miniszter

26 34 582 02 Bádogos 9 XVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

27 54 544 01 Bányaipari technikus 5 VII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

28 52 341 01 Becsüs 17 XXVI - 800-1200 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

29 35 813 01 Belovagló 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

30 53 523 01 Beszédátviteli rendszerüzemeltet 6 XII - 400-600 óra TK informatikáért felel s miniszter
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31 32 582 01 Betonszerkezet-készít , betonelem gyártó 9 XVI - 800-1200 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

32 35 621 02 Biogazdálkodó 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

33 52 861 01 Biztonságszervez 22 - - 600-700 óra TK rendészetért felel s miniszter

34 55 343 01 Biztosítási tanácsadó 15 XXIV - 220-340 óra TK, T pénz-, t ke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felel s miniszter

35 35 341 01 Boltvezet 17 XXVI - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

36 52 725 01 Boncmester 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

37 55 541 01 Bor- és pezsg gyártó szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

38 34 542 01 B rdíszm ves 10 XVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

39 54 542 01 B rfeldolgozó-ipari technikus 10 XVII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

40 55 211 02 Bronzm ves és szoborönt 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

41 53 861 01 Büntetés-végrehajtási egészségügyi f felügyel 22 - - 500-700 óra TK büntetés-végrehajtásért felel s 
miniszter

42 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyel 22 - - 800-1500 
óra TK büntetés-végrehajtásért felel s 

miniszter

43 53 861 02 Büntetés-végrehajtási f felügyel 22 - - 500-1000 
óra TK büntetés-végrehajtásért felel s 

miniszter

44 53 861 03 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási f felügyel 22 - - 400-700 óra TK büntetés-végrehajtásért felel s 
miniszter

45 53 861 04 Büntetés-végrehajtási igazgatási f felügyel 22 - - 400-700 óra TK büntetés-végrehajtásért felel s 
miniszter

46 55 861 02 B nügyi technikus 22 - - 300-600 óra TK rendészetért felel s miniszter

47 54 481 01 CAD-CAM informatikus 7 XIII 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, 
TK, T informatikáért felel s miniszter

48 34 542 02 Cip készít 10 XVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

49 55 725 03 Citológiai szakasszisztens 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

50 35 521 01 CNC gépkezel 5 IX 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

51 55 541 02 Cukor- és édesipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

52 34 811 01 Cukrász 18 XXVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

53 55 723 02 Csecsem  és gyermekápoló 1 I 1 év - N, E egészségügyért felel s miniszter

54 54 211 01 Dekorat r 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

55 55 723 03 Diabetológiai szakápoló és edukátor 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

56 55 211 03 Díszít  fest 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

57 55 211 04 Díszlettervez 4 VI 1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

58 33 582 01 Díszm bádogos 9 XVI - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

59 34 211 01 Díszm kovács 4 V 3 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter
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60 34 622 01 Dísznövénykertész 20 XXXIV 3 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

61 54 211 02 Divat- és stílustervez  4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

62 54 525 04 Dízelmotoros vasúti járm  szerel je 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

63 55 524 01 Drog- és toxikológiai technikus 8 XV 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

64 54 720 01 Egészségügyi asszisztens 1 I 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

65 53 853 01 Egészségügyi gázmester 1 I - 400-600 óra TK egészségügyért felel s miniszter

66 55 146 01 Egészségügyi gyakorlatvezet 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

67 32 853 01 Egészségügyi kártev írtó és fert tlenít 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

68 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvel 15 XXIV - 280-420 óra TK, T számviteli szabályozásért felel s 
miniszter

69 54 212 02 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) 4 - 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

70 34 341 01 Eladó 17 XXVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

71 34 522 01 Elektromechanikai m szerész 6 XI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

72 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerel 6 XI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

73 34 522 03 Elektronikai m szerész 6 XI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

74 54 523 02 Elektronikai technikus 6 XI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

75 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati 
rendszerüzemeltet 6 XII - 400-600 óra TK informatikáért felel s miniszter

76 55 523 02 Elektronikus m sorközl  és tartalomátviteli 
rendszerüzemeltet 6 XII - 400-600 óra TK informatikáért felel s miniszter

77 33 861 01 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerel 19 XI - 250-350 óra TK rendészetért felel s miniszter

78 55 344 04 Ellen rzési szakel adó 15 XXIV - 240-360 óra TK, T
számviteli szabályozásért felel s 
miniszter (államháztartásért felel s 
miniszter)

79 52 582 01 Emel gép-ügyintéz 5 IX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

80 55 725 04 Endoszkópos szakasszisztens 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

81 55 723 04 Epidemiológiai szakápoló 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

82 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 20 XXXII 2 év - N, E erd gazdálkodásért felel s 
miniszter

83 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus 20 XXXII 2 év - N, E agrárpolitikáért felel s miniszter

84 34 623 01 Erdészeti szakmunkás 20 XXXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK erd gazdálkodásért felel s 

miniszter

85 55 726 01 Ergoterapeuta 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

86 55 541 03 Erjedés- és üdít italipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

87 53 522 01 Er m vi blokkgépész 5 IX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

88 52 522 01 Er m vi gépész 5 IX - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter
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89 35 522 02 Er sáramú berendezések felülvizsgálója 6 XI - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

90 54 522 01 Er sáramú elektrotechnikus 6 XI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

91 34 541 01 Édesipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

92 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus 21 XV 2 év - N, E élelmiszeriparért felel s miniszter

93 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért felel s miniszter

94 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás 21 XXXVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

95 54 541 02 Élelmiszeripari technikus 21 XXXVI 2 év - N, E élelmiszeriparért felel s miniszter

96 62 582 01 Építési m szaki ellen r 9 XVI - 250-350 óra TK építésügyért felel s miniszter 

97 32 582 02 Épít - és anyagmozgató gép kezel je (a 
szakmairány megjelölésével) 5 IX - 90-140 óra TK közlekedésért felel s miniszter

98 53 582 01 Épít anyagipari min ségellen r 9 XVI - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

99 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

100 54 582 01 Épületgépész technikus 5 VIII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

101 35 522 03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 6 XI - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

102 54 543 01 Faipari technikus 11 XVIII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

103 35 215 01 Fatárgy készít 11 XVIII 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

104 53 861 05 Fegyveres biztonsági r 22 - - 320-420 óra TK rendészetért felel s miniszter

105 54 863 01 Fegyverm szerész 5 IX 2 év - N, E szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

106 34 542 03 Fehérnem -készít  és kötöttáru összeállító 10 XVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

107 55 723 05 Feln tt intenzív szakápoló 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

108 62 521 01 Felvonóellen r 5 IX - 250-350 óra TK építésügyért felel s miniszter

109 32 521 01 Felvonószerel  5 IX - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

110 54 211 03 Fest 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

111 34 582 04 Fest , mázoló, tapétázó 9 XVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

112 34 542 04 Férfiszabó 10 XVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

113 53 213 01 Filmhangtervez 4 VI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

114 34 521 02 Finommechanikai m szerész 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

115 54 813 01 Fitness-wellness instruktor 3 XXXVII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK sportpolitikáért felel s miniszter

116 55 725 05 Fizioterápiás szakasszisztens 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

117 54 544 02 Fluidumkitermel  technikus 5 VII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter
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118 55 815 01 Fodrász 19 XXX 0,5 év 240-360 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

119 54 720 02 Fogászati asszisztens 1 I 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

120 55 723 06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

121 55 762 01 Foglalkozás-szervez 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

122 55 724 01 Fogtechnikus 1 II 0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

123 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok 1 II 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

124 34 543 03 Formacikk-gyártó 8 XIV 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

125 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-keresked                      19 XXIX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

126 54 581 01 Földmér , földügyi és térinformatikai technikus 20 XXXV 2 év - N, E, TK földügyért és térképészetért felel s 
miniszter

127 55 482 01 Földügyi térinformatikai szaktechnikus 20 XXXV - 480-720 óra TK, T földügyért és térképészetért felel s 
miniszter

128 55 861 03 F  határrendész 22 - - 300-500 óra TK rendészetért felel s miniszter

129 53 213 02 F világosító 4 VI - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter

130 55 724 02 Fülilleszték készít 1 II - 240-360 óra TK egészségügyért felel s miniszter

131 34 621 01 Gazda 20 XXXIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

132 54 481 02 Gazdasági informatikus 7 XIII 2 év 960-1440 
óra

N, E, TK, 
L, T informatikáért felel s miniszter

133 35 582 01 Gáz- és h termel  berendezés-szerel 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

134 55 525 02 Gázautószerel 13 XXII - 240-360 óra TK közlekedésért felel s miniszter

135 35 582 02 Gázipari m szaki-biztonsági felülvizsgáló 5 VIII - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

136 52 522 02 Gázturbina gépész 5 IX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

137 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

138 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltet 6 XII - 400-600 óra TK informatikáért felel s miniszter

139 55 762 02 Gerontológiai gondozó 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

140 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 5 IX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

141 34 521 03 Gépi forgácsoló 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

142 34 525 02 Gépjárm  mechatronikus 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

143 34 841 01 Gépjárm -építési, szerelési logisztikus 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

144 34 525 01 Gépjárm épít , szerel 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

145 54 211 04 Grafikus 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

146 32 525 01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó 13 XXII - 720-1080 
óra TK közlekedésért felel s miniszter
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147 54 543 02 Gumiipari technikus 8 XIV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

148 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány 
megjelölésével) 4 - 2 év 960-1440 

óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

149 52 723 01 Gyakorló ápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért felel s miniszter

150 52 723 02 Gyakorló csecsem - és gyermekápoló 1 I 2 év - N, E egészségügyért felel s miniszter

151 52 815 01 Gyakorló fodrász 19 XXX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

152 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens 1 I 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

153 52 215 01 Gyakorló hangszerkészít  és -javító 
(hangszercsoport megjelölésével)

4 - 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

154 52 725 01 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris 
medicina és sugárterápiás asszisztens 1 I 2 év 1400-1700 

óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

155 52 725 02 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

156 52 815 02 Gyakorló kozmetikus 19 XXX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

157 52 723 03 Gyakorló ment ápoló 1 I 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

158 52 725 03 Gyakorló szövettani asszisztens 1 I 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

159 53 213 03 Gyártásvezet 4 VI - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter

160 34 521 05 Gyártósori gépbeállító 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

161 55 723 08 Gyermek intenzív szakápoló 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

162 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens 2 III 2 év 1300-1560 
óra N, E, TK gyermek- és ifjúságvédeleméért 

felel s miniszter

163 35 622 01 Gyógy- és f szernövénytermeszt 20 XXXIV 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

164 54 726 01 Gyógy- és sportmassz r 1 I 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

165 52 726 01 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 1 II - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

166 54 140 01 Gyógypedagógiai segít  munkatárs 3 IV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

167 55 524 02 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus 8 XV 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

168 55 720 01 Gyógyszerkiadó szakasszisztens 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

169 55 720 02 Gyógyszertári asszisztens 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

170 52 810 01 Habilitációskutya-kiképz 2 III - 600-720 óra TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

171 54 841 01 Hajózási technikus 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

172 34 624 01 Halász, haltenyészt  20 XXXIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK halgazdálkodásért felel s miniszter

173 52 345 01 Hanglemez-bemutató 4 VI - 240-360 óra TK kultúráért felel s miniszter

174 54 213 01 Hangmester 4 VI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

175 53 213 04 Hangosítórendszer tervez  technikus 4 VI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter
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176 55 215 01 Hangszerkészít  és -javító (hangszercsoport 
megjelölésével)

4 - 1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

177 55 213 01 Hangtárvezet 4 VI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

178 34 521 06 Hegeszt  5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

179 55 725 06 Hematológiai és transzfuziológiai 
szakasszisztens 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

180 54 582 02 Hídépít  és -fenntartó technikus 13 XX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

181 52 621 01 Hobbiállat-tenyészt  és -forgalmazó 20 XXXIII - 640-960 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

182 32 582 03 Homlokzatépít  és -szerel 9 XVI - 960-1440 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

183 54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány  
megjelölésével) 22 - 2 év 960-1440 

óra
N, E, L, T, 

TK honvédelemért felel s miniszter

184 55 863 01 Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány  
megjelölésével) 22 - 0,5 év 320-480 óra N, E, L, T, 

TK honvédelemért felel s miniszter

185 55 723 09 Hospice szakápoló 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

186 32 851 01 Hulladékfelvásárló és -telepkezel 14 XXIII - 640-960 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

187 55 850 01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, L, TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

188 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

189 34 541 03 Húsipari termékgyártó 21 XXXVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

190 32 522 01 H téstechnikai berendezés üzemeltet 5 VIII - 160-240 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

191 34 582 05 H t - és légtechnikai rendszerszerel 5 VIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

192 35 582 03 H t -, klíma- és h szivattyú berendezés-szerel 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

193 54 812 01 Idegenvezet 18 XXVIII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

194 53 347 01 Idegennyelv  ügyfélkapcsolati szakügyintéz 16 XXV - 800-1200 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

195 55 344 05 IFRS mérlegképes könyvel 15 XXIV - 240-360 óra TK, T számvitel szabályozásért felel s 
miniszter

196 55 725 07 Immunhisztokémiai,  hisztokémiai és 
molekuláris biológiai szakasszisztens 1 I - 1100-1440 

óra TK egészségügyért felel s miniszter

197 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépít  és üzemeltet 7 XII 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, 
TK, T informatikáért felel s miniszter

198 54 481 04 Informatikai rendszergazda 7 XIII 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, 
TK, T informatikáért felel s miniszter

199 53 814 01 Ingatlankezel 19 XXV - 240-360 óra TK lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért felel s miniszter 

200 52 341 02 Ingatlanközvetít 19 XVI - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

201 53 341 01 Ingatlanvagyon-értékel  és -közvetít 19 XVI - 280-420 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

202 55 213 02 Internetes alkalmazásfejleszt 7 XIII - 400-600 óra TK, T informatikáért felel s miniszter

203 32 582 04 Ipari alpinista 9 XVI - 260-380 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter
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204 34 521 04 Ipari gépész 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

205 34 543 04 Ipari gumitermék el állító 8 XIV 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

206 32 582 05 Ipari szigetel  bádogos 9 XVI - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

207 32 543 01 Ipari üvegm ves 8 XIV - 960-1440 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

208 54 346 01 Irodai asszisztens 16 XXV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

209 54 482 01 IT mentor 7 XIII 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, 
TK, T informatikáért felel s miniszter

210 54 212 04 Jazz-zenész  (szakmairány megjelölésével) 4 - 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

211 34 525 03 Járm fényez 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

212 34 521 07 Járm ipari fémalkatrész-gyártó 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

213 34 525 04 Járm karosszéria el készít , felületbevonó 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

214 34 525 05 Járm karosszéria készít , szerel 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

215 55 211 05 Jelmeztervez 4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

216 53 223 01 Jelnyelvi szaktolmács 2 III - 200-240 óra TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

217 52 223 01 Jelnyelvi tolmács 2 III - 1000-1200 
óra TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felel s miniszter

218 53 810 01 Jelz kutya-kiképz 2 III - 400-480 óra TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

219 55 725 08 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

220 34 525 06 Karosszérialakatos 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

221 32 212 01 Kaszkad r (a tevékenység megjelölésével) 4 VI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

222 52 861 03 Katasztófavédelmi el adó 22 - - 350-450 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

223 53 861 06 Katasztófavédelmi f el adó 22 - - 240-340 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

224 53 861 07 Katasztófavédelmi referens 22 - - 200-300 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

225 52 861 04 Katasztófavédelmi szakel adó 22 - - 500-800 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

226 33 522 01 Kazángépész (12 t/h felett) 5 IX - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

227 32 522 02 Kazánkezel  (2-12 t/h között) 5 IX - 280-420 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

228 32 543 02 Kádár, bognár 11 XVIII - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

229 34 582 06 Kályhás 9 XVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

230 34 542 05 Kárpitos 11 XVIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

231 34 211 02 Kerámia, porcelán készít  (a szakmairány 
megjelölésével) 4 V 3 év 960-1440 

óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

232 54 211 05 Kerámiam ves 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter
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233 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari 
gépszerel 6 XI - 800-1200 

óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

234 54 341 01 Keresked 17 XXVI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

235 34 622 02 Kertész 20 XXXIV 3 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

236 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus 20 XXXIV 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

237 32 853 02 Kéménysepr 5 XVI - 800-1000 
óra TK településüzemeltetésért felel s 

miniszter

238 55 725 09 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

239 55 725 10 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és 
sugárterápiás asszisztens 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

240 54 213 02 Kiadványszerkeszt 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

241 35 522 04 Kisfeszültség  csatlakozó- és közvilágítási 
FAM szerel 6 XI - 40-60 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

242 35 522 05 Kisfeszültség  FAM kábelszerel 6 XI - 50-70 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

243 35 522 06 Kisfeszültség  kábelszerel 6 XI - 190-290 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

244 35 522 07 Kisfeszültség  szabadvezeték hálózati FAM 
szerel 6 XI - 40-60 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

245 54 761 02 Kisgyermek-gondozó, nevel 2 III 2 év 1300-1560 
óra N, E, TK gyermek- és ifjúságvédeleméért 

felel s miniszter

246 34 543 05 Kishajóépít , -karbantartó 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

247 54 212 05 Klasszikus zenész  (szakmairány 
megnevezésével)

4 - 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

248 55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

249 55 725 12 Klinikai laboratóriumi asszisztens 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

250 55 725 13 Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

251 54 521 04 Kohászati technikus 5 X 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

252 55 213 03 Korrektor 4 V 1 év 480-720 óra N, E, L, TK kultúráért felel s miniszter

253 55 815 02 Kozmetikus 19 XXX 0,5 év 240-360 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

254 34 582 07 K faragó, m köves és épületszobrász 9 XVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

255 34 582 08 K m ves és hidegburkoló 9 XVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

256 52 341 03 Könyvesbolti és antikváriumi keresked 17 XXVI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

257 34 543 06 Könyvköt  és nyomtatványfeldolgozó 12 XIX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

258 54 850 01 Környezetvédelmi technikus 14 XXIII 2 év 960-1440 
óra N, E, L, TK környezetvédelemért és 

vízgazdálkodásért felel s miniszter

259 55 850 02 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

260 55 861 04 Körzeti megbízott 22 - - 300-500 óra TK rendészetért felel s miniszter

261 52 343 01 Közbeszerzési referens 15 XXIV - 250-300 óra TK állami vagyonért felel s miniszter, 
Közbeszerzési Hatóság elnöke
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262 35 522 08 Középfeszültség  FAM szerel 6 XI - 160-240 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

263 35 522 09 Középfeszültség  kábelszerel 6 XI - 210-310 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

264 54 523 03 Közlekedésautomatikai m szerész 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

265 62 345 01 Közm vel dési szakember I. 4 VI - 240-360 óra TK, T kultúráért felel s miniszter

266 52 345 02 Közm vel dési szakember II. 4 VI - 290-430 óra TK, T kultúráért felel s miniszter

267 53 345 01 Közösségfejleszt  animátor 4 VI - 240-360 óra TK, T kultúráért felel s miniszter

268 34 582 09 Központif tés- és gázhálózat rendszerszerel 5 VIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

269 52 861 05 Közterület-felügyel 22 - - 500-600 óra TK rendészetért felel s miniszter

270 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

271 32 621 01 Kutyakozmetikus 20 XXXIII - 400-600 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

272 55 861 05 Kutyavezet -rend r 22 - - 600-900 óra TK rendészetért felel s miniszter

273 33 861 02 Kutyavezet -vagyon r 22 - - 350-450 óra TK rendészetért felel s miniszter

274 32 544 01 Külszíni bányász 5 VII - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

275 54 524 01 Laboratóriumi technikus 8 XV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

276 55 214 01 Lakberendez  4 V 1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

277 33 623 01 Lakott-területi fakitermel 20 XXXII - 240-360 óra TK erd gazdálkodásért felel s 
miniszter

278 32 815 01 Lábápoló 19 XXX - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

279 54 725 04 Látszerész és fotócikk-keresked  19 XXIX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

280 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

281 55 723 10 Légz szervi szakápoló 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

282 55 582 01 Létesítményi energetikus 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

283 54 345 01 Logisztikai ügyintéz 17 XXVI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK, L szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

284 54 812 02 Lovastúra-vezet 18 XXVIII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

285 34 621 02 Lovász 20 XXXIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

286 52 861 06 Magánnyomozó 22 - - 450-550 óra TK rendészetért felel s miniszter

287 54 582 03 Magasépít  technikus 9 XVI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

288 55 541 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari 
szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

289 34 841 02 Matróz-gépkezel 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

290 33 861 03 Mechanikus vagyonvédelmi szerel 19 IX - 300-400 óra TK rendészetért felel s miniszter
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291 54 523 04 Mechatronikai technikus 5 IX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

292 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó 6 XI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

293 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

294 55 723 11 Ment ápoló 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

295 34 811 02 Mez gazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 20 XXXIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

296 34 521 08 Mez gazdasági gépész 20 XXXI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

297 54 521 05 Mez gazdasági gépésztechnikus 20 XXXI 2 év - N, E agrárpolitikáért felel s miniszter

298 35 521 02 Mez gazdasági gépjavító 20 XXXI 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

299 54 621 02 Mez gazdasági technikus 20 XXXIII 2 év - N, E agrárpolitikáért felel s miniszter

300 32 621 02 Méhész 20 XXXIII - 320-480 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

301 54 582 04 Mélyépít  technikus 9 XVI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

302 52 347 07 Migrációs ügyintéz 22 - - 400-500 óra TK idegenrendészetért és 
menekültügyért felel s miniszter  

303 55 725 14 Mikrobiológiai szakasszisztens 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

304 55 213 04 Mobilalkalmazás fejleszt 7 XIII - 400-600 óra TK, T informatikáért felel s miniszter

305 32 541 01 Molnár 21 XXXVI 2 év 960-1440 
óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

306 34 525 07 Motorkerékpár-szerel 13 XXII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

307 53 810 02 Mozgássérültsegít kutya-kiképz                         2 III - 400-480 óra TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

308 54 213 03 Mozgókép- és animációkészít 4 VI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

309 52 213 01 Mozgóképgyártó 4 VI - 720-1080 
óra TK kultúráért felel s miniszter

310 53 213 05 Mozgóképgyártó hangtechnikus 4 VI - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter

311 52 341 04 Mozgóképterjeszt  és -üzemeltet 4 VI - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter

312 62 521 02 Mozgólépcs  ellen r 5 IX - 250-350 óra TK építésügyért felel s miniszter

313 33 521 01 Mozgólépcs  karbantartó-szerel 5 IX - 120-180 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

314 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejleszt 7 XIII - 400-600 óra TK, T informatikáért felel s miniszter

315 35 542 01 Munkaruha- és véd ruha-készít 10 XVII - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

316 52 862 01 Munkavédelmi technikus 19 XXV - 240-360 óra TK foglalkoztatáspolitikáért felel s 
miniszter

317 34 521 09 M anyagfeldolgozó 8 XIV 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

318 54 521 06 M anyagfeldolgozó technikus 8 XIV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

319 35 543 01 M bútorasztalos 11 XVIII 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter
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320 55 582 02 M emlékfenntartó technikus 9 XVI 1 év 480-720 óra N, E, L, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

321 35 582 04 M emléki díszít szobrász 9 XVI 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

322 35 582 05 M emléki helyreállító 9 XVI 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

323 54 481 05 M szaki informatikus 7 XIII 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, 
TK, T informatikáért felel s miniszter

324 55 524 03 M szeres analitikus 8 XV 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

325 52 211 01 M tárgyvédelmi munkatárs 4 V - 850-1270 
óra TK kultúráért felel s miniszter

326 55 725 15 M téti szakasszisztens 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

327 32 725 01 M t ssegéd-gipszmester 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

328 55 723 12 Nefrológiai szakápoló 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

329 32 761 01 Nevel szül 2 III - 500-600 óra TK gyermek- és ifjúságvédeleméért 
felel s miniszter

330 53 215 01 Népi játék és kismesterségek oktatója 4 V - 240-360 óra TK kultúráért felel s miniszter

331 34 215 01 Népi kézm ves (a szakmairány megjelölésével) 4 V 3 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

332 54 212 06 Népzenész  (szakmairány megjelölésével) 4 - 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

333 54 345 02 Nonprofit menedzser 15 XXIV 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, S, 
TK, T

számvitel szabályozásért felel s 
miniszter

334 34 542 06 N i szabó 10 XVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

335 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus 20 XXXIV 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

336 55 850 03 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, L, TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

337 35 542 02 Nyerges 10 XVII - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

338 52 345 03 Nyilvántartási és okmányügyintéz 22 XXV - 640-960 óra TK közigazgatás-fejlesztésért felel s 
miniszter

339 32 524 01 Nyomástartóedény-gépész 5 IX - 160-240 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

340 54 213 04 Nyomdaipari gépmester 12 XIX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

341 55 213 06 Nyomdaipari technikus 12 XIX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

342 62 344 01 Okleveles adóellen rzési szakért 15 XXIV - 160-240 óra TK, T adópolitikáért felel s miniszter

343 62 344 02 Okleveles forgalmiadó-szakért 15 XXIV - 160-240 óra TK, T adópolitikáért felel s miniszter

344 62 344 03 Okleveles jövedelemadó-szakért 15 XXIV - 200-300 óra TK, T adópolitikáért felel s miniszter

345 62 344 04 Okleveles nemzetköziadó-szakért 15 XXIV - 200-300 óra TK, T adópolitikáért felel s miniszter

346 55 861 06 Okmányvizsgáló 22 - - 300-500 óra TK rendészetért felel s miniszter

347 32 521 03 Olvasztár és önt 5 IX - 770-1150 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter
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348 55 723 13 Onkológiai szakápoló 1 I - 500-720 óra TK egészségügyért felel s miniszter

349 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló 19 XXIX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

350 33 542 01 Ortopédiai cipész 10 XVII - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

351 32 726 01 Ortopédiai kötszerész és f z készít 1 II - 2000-2400 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

352 54 726 02 Ortopédiai m szerész 1 II 2 év 1400-1700 
óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

353 55 523 04 Orvosi elektronikai technikus 6 XI 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

354 32 521 04 Órás 6 IX - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

355 32 140 01 Óvodai dajka 3 IV - 480-720 óra TK oktatásért felel s miniszter

356 32 521 05 Öntészeti mintakészít 5 IX - 770-1150 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

357 54 211 06 Ötvös, fémm ves 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

358 54 212 07 Pantomimes 4 - 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

359 32 543 03 Papírgyártó és -feldolgozó 8 XIV - 800-1200 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

360 55 524 04 Papíripari technikus 8 XIV 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

361 54 581 02 Parképít  és fenntartó technikus 20 XXXIV 2 év - N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

362 35 521 03 Patkolókovács 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

363 54 140 02 Pedagógiai- és családsegít 3 IV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

364 34 541 04 Pék 21 XXXVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

365 55 344 06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvel 15 XXIV - 240-360 óra TK, T számviteli szabályozásért felel s 
miniszter

366 54 343 01 Pénzügyi termékértékesít  (bank, befektetés, 
biztosítás) 15 XXIV 2 év 960-1440 

óra
N, E, L, S, 

TK, T
pénz-, t ke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felel s miniszter

367 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéz 15 XXIV 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, S, 
TK, T

számviteli szabályozásért felel s 
miniszter

368 34 811 03 Pincér 18 XXVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

369 52 544 01 Pirotechnikus 8 XIV - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

370 52 841 01 Postai ügyintéz 17 XXVI - 1120-1680 
óra TK postaügyért felel s miniszter

371 55 762 04 Pszichiátriai gondozó 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

372 55 723 14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

373 54 762 01 Rehabilitációs nevel , segít 2 III 2 év 1300-1560 
óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felel s miniszter

374 35 582 06 Rekonstrukciós és m emléki fest , mázoló 9 XVI 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

375 62 861 01 Rendészeti szervez  (a szakmairány 
megjelölésével) 22 - - 1100-1600 

óra TK rendészetért felel s miniszter 

376 52 213 02 Rendezvénytechnikus 4 VI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter
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377 54 861 01 Rend r tiszthelyettes  (a szakmairány 
megjelölésével) 22 - 2 év 1800-2500 

óra N, E, TK rendészetért felel s miniszter

378 55 861 07 Rend r zászlós 22 - - 400-600 óra TK rendészetért felel s miniszter

379 54 525 05 Repül gépész 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

380 54 525 06 Repül gépsárkány-szerel 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

381 52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezel je 6 XI - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

382 54 542 02 Ruhaipari technikus 10 XVII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

383 52 322 01 Segédkönyvtáros 4 IV - 360-540 óra TK kultúráért felel s miniszter

384 52 322 02 Segédlevéltáros és ügykezel 4 IV - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

385 53 211 01 Segédrestaurátor (a szakmairány 
megjelölésével) 4 V - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter

386 35 811 01 Sommelier 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

387 35 541 01 Speciális állatfeldolgozó 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

388 53 815 01 Speciális lábápoló 19 XXX - 800-1200 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

389 54 813 02 Sportedz  (a sportág megjelölésével) 3 XXXVII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK sportpolitikáért felel s miniszter

390 52 813 01 Sportszervez , -menedzser 3 XXXVII - 800-1200 
óra TK sportpolitikáért felel s miniszter

391 52 462 01 Statisztikai és gazdasági ügyintéz 15 XXIV - 800-1200 
óra TK, T Központi Statisztikai Hivatal 

elnöke

392 53 213 06 Stúdióvezet 4 VI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

393 55 723 15 Sürg sségi szakápoló 1 I - 1100-1440 
óra TK egészségügyért felel s miniszter

394 55 541 06 Süt - és cukrászipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

395 34 811 04 Szakács 18 XXVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

396 55 343 02 Szakképesített bankreferens 15 XXIV - 280-420 óra TK, T pénz-, t ke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felel s miniszter

397 35 522 10 Szakszolgálati FAM szerel 6 XI - 40-60 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

398 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéz 13 XXI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

399 52 812 01 Szállodai recepciós 18 XXVII - 800-1200 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

400 34 523 02 Számítógép-szerel , karbantartó 7 XIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK informatikáért felel s miniszter

401 34 582 10 Szárazépít 9 XVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

402 32 861 01 Személy- és vagyon r 22 - - 320-450 óra TK rendészetért felel s miniszter

403 55 813 01 Személyi edz 3 XXXVII - 240-360 óra TK sportpolitikáért felel s miniszter

404 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

405 53 213 07 Szerkeszt  m sorvezet 4 VI - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter
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406 34 521 10 Szerszámkészít 5 IX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

407 55 212 01 Színész II. 4 - 1 év 480-720 óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

408 54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus 4 VI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

409 54 211 07 Szobrász 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

410 54 762 02 Szociális asszisztens 2 III 2 év 1300-1560 
óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felel s miniszter

411 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló 2 III 3 év 1300-1560 
óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felel s miniszter

412 54 762 03 Szociális szakgondozó 2 III 2 év 1300-1560 
óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felel s miniszter

413 55 762 06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéz 2 III 1 év 600-720 óra N, E, TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

414 54 213 05 Szoftverfejleszt 7 XIII 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, 
TK, T informatikáért felel s miniszter

415 54 212 08 Szórakoztató zenész (a szakmairány 
megjelölésével) 4 - 2 év 960-1440 

óra N, E, TK kultúráért felel s miniszter

416 34 541 05 Sz lész-borász 21 XXXVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

417 55 725 16 Szövettani asszisztens 1 I 0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felel s miniszter

418 55 813 02 Tánc instruktor 3 XXXVII - 240-360 óra TK sportpolitikáért felel s miniszter

419 54 212 09 Táncos  (szakmairány megjelölésével) 4 - 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

420 52 814 01 Társasházkezel 19 XXV - 200-300 óra TK lakásgazdálkodásért és 
lakáspolitikáért felel s miniszter 

421 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

422 53 581 01 Távérzékelési szaktechnikus 20 XXXV - 480-720 óra TK földügyért és térképészetért felel s 
miniszter

423 54 523 05 Távközlési technikus 6 XII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK informatikáért felel s miniszter

424 55 541 08 Tejipari szaktechnikus 21 XXXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felel s miniszter

425 55 850 04 Települési környezetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

426 53 213 08 Televíziós kameraman 4 VI - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter

427 52 853 01 Temetkezési szolgáltató 19 XXV - 250-350 óra TK településüzemeltetésért felel s 
miniszter

428 55 850 05 Természetvédelmi szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK,L környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

429 33 861 04 Test r 22 - - 320-450 óra TK rendészetért felel s miniszter

430 35 582 07 Tet fed 9 XVI 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

431 32 542 01 Textilanyaggyártó 10 XVII - 960-1440 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

432 54 542 03 Textilipari technikus 10 XVII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

433 54 211 08 Textilm ves 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

434 32 542 02 Textiltisztító és textilszínez 10 XVII - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter
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435 55 481 01 Térinformatikus 7 XIII - 800-1200 
óra TK, T informatikáért felel s miniszter

436 55 581 01 Térképész szaktechnikus 20 XXXV 1 év 480-720 óraN, E, TK,L, Tföldügyért és térképészetért felel s 
miniszter

437 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás 19 XXVII - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

438 32 341 01 Tölt állomás-kezel 17 XXVI - 280-420 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

439 54 812 03 Turisztikai szervez , értékesít 18 XXVIII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

440 52 861 08 T zoltó I. 22 - - 800-1100 
óra TK katasztrófák elleni védekezésért 

felel s miniszter

441 53 861 08 T zoltó szerparancsnok 22 - - 700-900 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

442 52 861 09 T zoltósági referens 22 - - 300-500 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

443 52 861 10 T zvédelmi el adó 22 - - 300-400 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

444 53 861 09 T zvédelmi f el adó 22 - - 200-300 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

445 32 810 01 Uszodamester 19 XXIII - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

446 34 582 11 Útépít 13 XX 3 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

447 54 582 05 Útépít  és -fenntartó technikus 13 XX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

448 53 213 09 Utómunka szakasszisztens 4 VI - 640-960 óra TK kultúráért felel s miniszter

449 54 346 02 Ügyviteli titkár 16 XXV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

450 32 543 04 Üvegcsiszoló 19 XXIX - 960-1440 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

451 54 211 09 Üvegm ves 4 V 2 év 960-1440 
óra N, E, TK oktatásért felel s miniszter

452 32 543 05 Üveggyártó 8 XIV - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

453 55 863 02 Vadászpuska m ves 5 IX 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

454 53 810 03 Vakvezet kutya-kiképz 2 III - 400-480 óra TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter

455 32 521 06 Vas- és acélfeldolgozó 5 IX - 770-1150 
óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

456 54 582 06 Vasútépít  és -fenntartó technikus 13 XX 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

457 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattev 13 XXI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

458 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéz 13 XXI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

459 54 841 07 Vasúti személyszállítási ügyintéz 13 XXI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

460 54 525 07 Vasúti villamos járm  szerel je 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

461 54 525 08 Vasúti vontatott járm  szerel je 13 XXII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

462 55 525 03 Vasútijárm -technikus 13 XXII 1 év 480-720 óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

463 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéz 15 XXIV 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, S, 
TK, T

számviteli szabályozásért felel s 
miniszter
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464 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvel 15 XXIV - 320-480 óra TK, T számviteli szabályozásért felel s 
miniszter

465 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéz 15 XXIV 2 év 960-1440 
óra

N, E, L, S, 
TK, T adópolitikáért felel s miniszter

466 54 524 02 Vegyipari technikus 8 XV 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

467 54 811 01 Vendéglátásszervez -vendégl s 18 XXVII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

468 34 811 05 Vendéglátó eladó 18 XXVII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

469 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezet 18 XXVII 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

470 55 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus 20 XXXIII 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

471 35 522 11 Villamos alállomás kezel 6 XI - 160-240 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

472 35 522 12 Villamos elosztóhálózat szerel , üzemeltet 6 XI - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

473 35 522 13 Villamos gép és -készülék üzemeltet 6 XI - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

474 35 522 14 Villamos hálózat kezel 6 XI - 160-240 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

475 35 522 15 Villamos távvezeték épít , üzemeltet 6 XI - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

476 35 522 16 Villámvédelmi felülvizsgáló 6 XI - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

477 34 522 04 Villanyszerel 6 XI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

478 35 215 02 Virágdekorat r 20 XXVI 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

479 34 215 04 Virágköt  és virágkeresked 20 XXVI 3 év 960-1440 
óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter

480 34 853 01 Víz- és csatornam kezel 14 XXIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK környezetvédelemért és 

vízgazdálkodásért felel s miniszter

481 34 582 12 Víz-, csatorna- és közm - rendszerszerel 5 VIII 3 év 960-1440 
óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

482 55 582 03 Vízépít  technikus 9 XVI 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

483 55 850 06 Vízgazdálkodó szaktechnikus 14 XXIII 0,5 év 240-360 óra N, E, TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

484 35 582 08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerel 5 VIII 1 év 480-720 óra N, E, TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

485 54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó 13 XXI 2 év 960-1440 
óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

486 35 525 01 Vizi sportmotor-szerel 13 XXII 1 év 480-720 óra N, E, TK közlekedésért felel s miniszter

487 54 853 01 Vízügyi technikus 14 XXIII 2 év 960-1440 
óra N, E, TK környezetvédelemért és 

vízgazdálkodásért felel s miniszter

488 32 582 06 Vízszigetel , melegburkoló 9 XVI - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

489 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermeszt 20 XXXIV 1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felel s miniszter
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4 51 481 01 Adatbázis kezel 7 XIII - 600-900 óra T, TK informatikáért felel s miniszter

5 31 863 01 Alapfokú katonai vezet -helyettes 22 - - 500-760 óra T, TK honvédelemért felel s miniszter

6 51 813 01 Aqua tréner 3 XXXVII - 280-420 óra TK sportpolitikáért felel s miniszter

7 31 621 02 Aranykalászos gazda 20 XXXIII - 480-720 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

8 21 543 01 Asztalosipari szerel 11 XVIII - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

9 31 621 01 Állatgondozó 20 XXXIII - 400-600 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

10 31 524 01 Általános laboráns 8 XV - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

11 51 343 01 Banki, befektetési termékértékesít 15 XXIV - 160-240 óra T, TK pénz-, t ke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felel s miniszter

12 31 212 01 Bábkészít 4 - - 240-360 óra T, TK kultúráért felel s miniszter

13 31 544 01 Bányam vel 5 VII - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

14 31 723 01 Betegkísér 1 I - 360-440 óra TK egészségügyért felel s miniszter

15 31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegeszt 5 IX - 560-840 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

16 51 344 01 Bérügyintéz 15 XXIV - 120-180 óra T, TK számviteli szabályozásért felel s 
miniszter

17 51 343 02 Biztosításközvetít  (függ  és független) 15 XXIV - 160-240 óra T, TK pénz-, t ke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felel s miniszter

18 31 541 01 Bolti hentes 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

19 31 541 02 Borász 21 XXXVI - 400-600 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

20 31 542 01 B rtárgy készít 10 XVII - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

21 51 341 01 Bútor- és sz nyegbecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

22 31 861 01 Büntetés-végrehajtási r 22 - - 500-700 óra TK büntetés-végrehajtásért felel s 
miniszter

23 31 861 02 Büntetés-végrehajtási segédfelügyel 22 - - 200-300 óra TK büntetés-végrehajtásért felel s 
miniszter

24 31 542 02 Cip fels rész-készít 10 XVII - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

25 31 542 03 Cip gyártó 10 XVII - 560-840 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

26 21 814 01 Családellátó 20 XXXIII - 320-480 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

27 51 861 01 Csapatszolgálati jár rtárs 22 - - 1000-1500 
óra TK rendészetért felel s miniszter

28 31 853 01 Csatornam -kezel 14 XXIII - 560-840 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

29 21 541 01 Csontozó munkás 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

30 51 813 02 Csoportos fitness instruktor 3 XXXVII - 400-600 óra TK sportpolitikáért felel s miniszter
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31 31 582 01 Cs hálózatszerel 5 VIII - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

32 51 581 01 Digitálistérkép- kezel 20 XXXV - 320-480 óra T, TK földügyért és térképészetért felel s 
miniszter

33 31 624 01 Elektromos halászgép kezel je 20 XXXIII - 320-480 óra TK halgazdálkodásért felel s miniszter

34 31 522 01 Elektronikai gyártósori m szerész 6 XI - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

35 21 623 01 Erd m vel 20 XXXII - 400-600 óra TK erd gazdálkodásért felel s 
miniszter

36 51 522 01 Er m vi g zturbina gépész 5 IX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

37 51 522 02 Er m vi kazángépész 5 IX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

38 51 341 02 Ékszerbecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

39 31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 17 XXVI - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

40 31 541 03 Élelmiszeripari laboráns 21 XV - 640-960 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

41 31 582 02 Építményzsaluzat és fémállvány szerel 9 XVI - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

42 21 543 02 Faipari gépkezel 11 XVIII - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

43 31 623 01 Fakitermel 20 XXXII - 480-720 óra TK erd gazdálkodásért felel s 
miniszter

44 31 811 01 Falusi vendéglátó 20 XXXIII - 560-840 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

45 31 543 01 Famegmunkáló 11 XVIII - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

46 31 521 02 Felvonó karbantartó-szerel 5 IX - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

47 31 725 01 Fert tlenít -sterilez 1 I - 360-440 óra TK egészségügyért felel s miniszter

48 51 341 03 Festménybecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

49 51 813 03 Fitness instruktor 3 XXXVII - 240-360 óra TK sportpolitikáért felel s miniszter

50 51 813 04 Fitness-wellness asszisztens 3 XXXVII - 200-300 óra TK sportpolitikáért felel s miniszter

51 31 544 02 Fluidumkitermel 5 VII - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

52 31 521 03 Fogyóelektródás véd gázas ívhegeszt 5 IX - 520-780 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

53 31 542 04 Fonó 10 XVII - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

54 31 521 04 Fröccsönt 8 XIV - 290-430 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

55 31 853 02 Fürd üzemi gépész 14 XXIII - 400-600 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

56 31 341 02 Gázcseretelep-kezel 17 XXVI - 70-100 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

57 31 521 05 Gázhegeszt 5 IX - 360-540 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

58 31 346 01 Gép- és gyorsíró, szövegszerkeszt 16 XXV - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

59 31 521 06 Gépi kovács 5 IX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter
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60 31 543 02 Gumikeverék-készít 8 XIV - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

61 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyel 2 III - 350-420 óra TK gyermek- és ifjúságvédelemért 
felel s miniszter                                

62 31 811 02 Gyorséttermi ételeladó 18 XXVII - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

63 31 524 02 Gyógyszer-készítménygyártó 8 XV - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

64 31 541 04 Gyümölcspálinka-gyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

65 51 521 01 Hangosító 4 VI - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

66 31 761 02 Házi id szakos gyermekgondozó 2 III - 350-420 óra TK gyermek- és ifjúságvédelemért 
felel s miniszter                                

67
31 521 07 Hengerész 5 IX - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

68 31 624 02 Horgásztókezel 20 XXXIII - 320-480 óra TK halgazdálkodásért felel s miniszter

69 31 851 01 Hulladékfeldolgozógép-kezel 14 XXIII - 240-360 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

70 21 851 01 Hulladékgy jt  és -szállító 14 XXIII - 240-360 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

71 21 851 02 Hulladékválogató és -feldolgozó 14 XXIII - 240-360 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

72 31 541 05 Húskészítmény gyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

73 51 581 02 Ingatlan-nyilvántartási ügyintéz 20 XXXV - 320-480 óra T, TK földügyért és térképészetért felel s 
miniszter

74 31 522 02 Ipari olaj- és gáztüzel -berendezés kezel 5 IX - 80-120 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

75 51 861 02 Jár r 22 - - 1800-2300 
óra TK rendészetért felel s miniszter

76 31 525 01 Kerékpárszerel 13 XXII - 800-1200 
óra TK közlekedésért felel s miniszter

77 31 622 01 Kertépít  és -fenntartó 20 XXXIV - 480-720 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

78 21 622 01 Kerti munkás 20 XXXIV - 400-600 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

79 31 542 04 Keszty s 10 XVII - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

80 31 541 06 Keveréktakarmány-gyártó 21 XXXVI - 320-480 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

81 31 815 01 Kézápoló és m körömépít 19 XXX - 280-420 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

82 21 527 01 Kézi könyvköt 12 XIX - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

83 31 522 03 Kisteljesítmény  kazán f t  (max. 2 t/h) 5 IX - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

84 21 811 01 Konyhai kisegít 18 XXVII - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

85 21 215 01 Kosárfonó 4 V - 480-720 óra TK kultúráért felel s miniszter

86 51 850 01 Környezetvédelmi ügyintéz 14 XXIII - 640-960 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

87 31 542 06 Köt 10 XVII - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter
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88 51 345 01 Kulturális rendezvényszervez 4 VI - 240-360 óra T, TK kultúráért felel s miniszter

89 21 542 01 Lakástextil-készít 10 XVII - 160-240 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

90 21 621 01 Lóápoló és gondozó 20 XXXIII - 480-720 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

91 21 621 02 Mez gazdasági munkás 20 XXXIII - 240-360 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

92 31 544 03 Mélyfúró 5 VII - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

93 21 215 02 Mézeskalács-készít 21 XXXVI - 560-840 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

94 21 623 02 Motorf rész-kezel 20 XXXII - 240-360 óra TK erd gazdálkodásért felel s 
miniszter

95 51 341 04 Mozigépész 4 VI - 400-600 óra TK kultúráért felel s miniszter

96 51 211 01 Múzeumi gy jtemény- és raktárkezel 4 V - 320-480 óra TK kultúráért felel s miniszter

97 51 211 02 Múzeumi preparátor 4 V - 320-480 óra TK kultúráért felel s miniszter

98 31 521 08 M anyag hegeszt 8 XIV - 256-384 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

99 31 341 03 M szakicikk-eladó 17 XXVI - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

100 51 341 05 M tárgybecsüs 17 XXVI - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

101 51 211 03 M tárgyvédelmi asszisztens 4 V - 320-480 óra TK kultúráért felel s miniszter

102 31 542 07 Nemsz tt-termék gyártó 10 XVII - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

103 31 582 03 Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerel 9 XVI - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

104 51 861 03 r-jár rtárs 22 - - 600-800 óra TK rendészetért felel s miniszter

105 21 622 02 Parkgondozó 20 XXXIV - 320-480 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

106 51 343 03 Pénztárkezel  és valutapénztáros 15 XXIV - 30-50 óra T, TK pénz-, t ke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felel s miniszter

107 51 524 01 Pirotechnikai terméküzemeltet 8 XIV - 60-90 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

108 51 524 02 Pirotechnikus raktárkezel 8 XIV - 30-40 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

109 51 523 01 PLC programozó 6 XI - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

110 51 213 01 Produkciós asszisztens 4 VI - 280-420 óra TK kultúráért felel s miniszter

111 31 341 04 Raktáros 17 XXVI - 280-420 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

112 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács 2 III - 800-960 óra TK szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felel s miniszter                             

113 51 213 02 Rögzítésvezet 4 VI - 280-420 óra TK kultúráért felel s miniszter

114 31 541 07 Sajtkészít 21 XXXVI - 320-480 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

115 31 582 04 Sírk  és m k készít 9 XVI - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

116 31 541 08 Sörgyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 88. szám 13277

1

2

Sz
in

t
Ta

nu
lm

án
yi

 
te

rü
le

t

So
rs

zá
m

A szakképesítésért felel s 
miniszter 

Szakképesítés 
azonosító 

száma

 Á
ga

za
ti 

be
so

ro
lá

s

Is
ko

la
i r

en
ds

ze
r

 k
ép

zé
si

 id
 

Is
ko

la
re

nd
sz

er
en

 k
ív

ül
i 

ké
pz

és
i i

d
 

Részszakképesítések megnevezése

Sz
ak

m
ac

so
po

rt

A
 k

ép
zé

s m
un

ka
re

nd
je

117 31 813 01 Sportoktató (a sportág megjelölésével) 3 XXXVII - 400-600 óra TK sportpolitikáért felel s miniszter

118 21 541 02 Süt ipari és gyorspékségi munkás 21 XXXVI - 400-600 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

119 31 346 02 Számítógépes adatrögzít 16 XXV - 320-480 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

120 31 481 01 Számítógépes m szaki rajzoló 7 XIII - 480-720 óra T, TK informatikáért felel s miniszter

121 51 521 02 Színpadmester 4 VI - 320-480 óra TK kultúráért felel s miniszter

122 21 582 01 Szobafest 9 XVI - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

123 51 481 02 Szoftverüzemeltet -alkalmazásgazda 7 XIII - 600-900 óra T, TK informatikáért felel s miniszter

124 31 542 08 Szöv 10 XVII - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

125 51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéz 15 XXIV - 120-180 óra T, TK számviteli szabályozásért felel s 
miniszter

126 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerel 7 XII - 600-900 óra TK informatikáért felel s miniszter

127 51 523 02 Távközlési üzemeltet 6 XII - 800-1200 
óra TK informatikáért felel s miniszter

128 31 541 09 Tejtermékgyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

129 21 542 02 Textiltermék-összeállító 10 XVII - 200-300 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

130 51 581 03 Térinformatikai ügyintéz 20 XXXV - 320-480 óra T, TK földügyért és térképészetért felel s 
miniszter

131 31 582 05 Tüzel berendezés égéstermék elvezet  
készít 9 XVI - 400-600 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 

felel s miniszter

132 31 861 03 T zoltó II. 22 - - 600-800 óra TK katasztrófák elleni védekezésért 
felel s miniszter

133 51 812 01 Utazásügyintéz 18 XXVIII - 640-960 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

134 51 213 03 Utómunka asszisztens 4 VI - 280-420 óra TK kultúráért felel s miniszter

135 31 541 10 Üdít ital-ipari termékgyártó 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

136 21 541 03 Vágóhídi munkás 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

137 51 344 03 Vámügyintéz 15 XXIV - 160-240 óra T, TK adópolitikáért felel s miniszter

138 31 524 03 Vegyianyaggyártó 8 XV - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

139 51 521 03 Világítástechnikus 4 VI - 240-360 óra TK kultúráért felel s miniszter

140 31 541 11 Vincellér 21 XXXVI - 400-600 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

141 31 215 01 Virágbolti eladó 20 XXVI - 480-720 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

142 31 215 02 Virágköt 20 XXVI - 640-960 óra TK agrárpolitikáért felel s miniszter

143 51 853 01 Víz- és szennyvízkezel 14 XXIII - 640-960 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

144 31 853 03 Vízkárelhárító 14 XXIII - 640-960 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter

145 31 853 04 Vízm kezel 14 XXIII - 560-840 óra TK környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felel s miniszter
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146 31 521 09 Volfrámelektródás véd gázas ívhegeszt 5 IX - 480-720 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter

147 51 481 03 Webmester 7 XIII - 600-900 óra T, TK informatikáért felel s miniszter

148 31 541 12 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 21 XXXVI - 240-360 óra TK élelmiszeriparért felel s miniszter

149 31 582 06 Zsaluzóács 9 XVI - 240-360 óra TK szakképzésért és feln ttképzésért 
felel s miniszter
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2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez  

 
2.1. Az azonosító szám felépítése 

A táblázatokban szerepl  szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések 
azonosító száma 7 számjegyb l áll, amely az 1. oszlop számjegyeib l tev dik össze.  
 

Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a 
szakmai és vizsgakövetelménye jellemz en több saját modult, illetve más 
szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat. 

 
Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai és 

vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza. 
 
Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre 

épül, jellemz en saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására 
képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai el képzettségként elfogadható 
szakképesítésre is ráépülhet. 

 
2.2. A táblázatok egyes oszlopainak értelmezése: 
2.2.1. A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop) 
 Az 1–2. számjegy a szakképesítés szintje  

 
 A B C 
1 Szint Meghatározás ISCED szint 
2 

21 

alapfokú részszakképesítés, amely befejezett 
iskolai végzettséget nem igényel, az 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a 
speciális szakiskolai képzésben, illetve a HÍD II. 
programban szerezhet  meg  

2 

3 

31 

alsó középfokú részszakképesítés, amely 
alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti 
elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a 
továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a 
speciális szakiskolai képzésben, illetve HÍD II. 
programban szerezhet  meg  

3 

4 

32 

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

3 

5 

33 

alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely 
alapfokú iskolai végzettséget igényl , 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
megszerezhet  szakképesítésre épül 

3 

6 
34 

középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai 
végzettségre vagy a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti 

3 



13280 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 88. szám

kompetenciákra épül, jellemz en iskolai 
rendszer  szakképzésben szerezhet  meg 

7 

35 

középfokú szakképesítés-ráépülés, amely 
alapfokú iskolai végzettséget igényl , 
jellemz en iskolai rendszer  szakképzésben 
megszerezhet  szakképesítésre épül 

3 

8 

51 

fels  középfokú részszakképesítés, amely 
érettségi végzettséghez kötött és 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
szerezhet  meg 

4 

9 

52 

fels  középfokú szakképesítés, amely érettségi 
végzettséghez kötött és els sorban 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
szerezhet  meg 

4 

10 

53 

fels  középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az 
iskolarendszeren kívüli szakképzésben 
megszerezhet , érettségi végzettséghez kötött, 
szakképesítésre épül 

4 

11 
54 

emeltszint  szakképesítés, amely érettségi 
végzettséghez kötött és els sorban iskolai 
rendszer  szakképzésben szerezhet  meg  

4 

12 

55 

emeltszint  szakképesítés-ráépülés, amely 
els sorban iskolai rendszer  szakképzésben 
megszerezhet , érettségi végzettséghez kötött 
szakképesítésre épül 

4 

13 62 fels fokú végzettséghez kötött szakképesítés 5 
 

2.2.2. A 3–5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy) a Központi 
Statisztikai Hivatal által kiadott Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) 
szerint 
 1 Oktatás 

140 Általános oktatási ismeretek 
 2 Humán tudományok és m vészetek 

211 Képz - és iparm vészet 
212 Zene- és el adó-m vészet 
213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek 
215 Kézm vesség 
223 Anyanyelvi képzés 

 3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések 
313 Politikai és civil társadalmi tudományok 
321 Újságíró- és riporterképzés 
322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés 
340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok) 
341 Nagy- és kiskereskedelem 
342 Marketing és reklám 
343 Pénzügy, bank és biztosítás 
344 Könyvelés és adózás 
345 Menedzsment és igazgatás 
346 Titkársági és irodai munka 
347 Munkahelyi ismeretek 
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 4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések 
462 Statisztika 
481 Számítástechnikai képzések 
482 Számítástechnikai alkalmazások 

 5 M szaki, ipari és épít ipari képzések 
520 Általános m szaki képzés 
521 Gépgyártás, m szer- és fémipar 
522 Energetika, elektromosság 
523 Elektronika és automatizálás 
524 Vegyipar 
525 Gépjárm vek, hajók, repül gépek gyártása 
541 Élelmiszergyártás 
542 Textil-, ruha-, cip - és b ripari képzések 
543 Fa-, papír-, m anyag-, üvegfeldolgozás 
544 Bányászat és kitermel ipar 
581 Építészet és várostervezés 
582 Épít ipar, vízi, közlekedési stb. építés 

 6 Mez gazdaság 
621 Növénytermesztés és állattenyésztés 
622 Kertészet 
623 Erd gazdálkodás 
624 Halgazdálkodás 
625 Vadgazdálkodás 
641 Állatorvosi kisegít k képzése 

 7 Egészségügy és szociális gondoskodás 
720 Egészségügy (általános programok) 
723 Ápolás, gondozás 
724 Fogászati laboratóriumi technológia 
725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák 
726 Terápia és rehabilitáció 
761 Gyermek- és ifjúságvédelem 
762 Szociális munka és tanácsadás 

 8 Szolgáltatások 
810 Személyi szolgáltatások (általános programok) 
811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás 
812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás 
813 Sportok 
814 Háztartási szolgáltatások 
815 Fodrászat és szépségápolás 
841 Szállítási szolgáltatások 
850 Környezetvédelem (általános programok) 
851 Környezetvédelmi technológiák 
852 Természeti környezet és él világ 
853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások 
861 Személyi és vagyonvédelem 
862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem 
863 Honvédelem 

 
2.2.3. A 6–7. számjegy az azonos szint  és tanulmányi terület  szakképesítések sorszáma 
(01–....) 
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2.2.4. A szakképesítés megnevezése (2. oszlop): 
A szakképesítések felsorolása a táblázatban a magyar ábécé szerint történik. 
 

2.2.5. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a meghatározásával (3. oszlop): 
 1. Egészségügy 
 2. Szociális szolgáltatások 
 3. Oktatás 
 4. M vészet, közm vel dés, kommunikáció 
 5. Gépészet 
 6. Elektrotechnika-elektronika 
 7. Informatika 
 8. Vegyipar 
 9. Építészet 
10. Könny ipar 
11. Faipar 
12. Nyomdaipar 
13. Közlekedés 
14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
15. Közgazdaság 
16. Ügyvitel 
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
18. Vendéglátás-turisztika 
19. Egyéb szolgáltatások 
20. Mez gazdaság 
21. Élelmiszeripar 
22. Közszolgálat 

 
2.2.6. Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4. 

oszlop): 
  

I. Egészségügy 
II. Egészségügyi technika 
III. Szociális 
IV. Pedagógia 
V. Képz - és iparm vészet 
VI. Hang-, film és színháztechnika 
VII. Bányászat 
VIII. Épületgépészet 
IX. Gépészet 
X. Kohászat 
XI. Villamosipar és elektronika 
XII. Távközlés 
XIII. Informatika 
XIV. Vegyipar 
XV. Vegyész 
XVI. Épít ipar 
XVII. Könny ipar 
XVIII. Faipar 
XIX. Nyomdaipar 
XX. Közlekedésépít  
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XXI. Közlekedés 
XXII. Közlekedésgépész 
XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 
XXIV. Közgazdaság 
XXV. Ügyvitel 
XXVI. Kereskedelem 
XXVII. Vendéglátóipar 
XXVIII. Turisztika 
XXIX. Optika 
XXX. Szépészet 
XXXI. Mez gazdasági gépész 
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 
XXXIII. Mez gazdaság 
XXXIV. Kertészet és parképítés 
XXXV. Földmérés 
XXXVI. Élelmiszeripar 
XXXVII. Sport 

 
2.2.7. Iskolai rendszer  szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop): 

Amennyiben a cellában „-„ jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható. 
Amennyiben a cellában „P” jelölés látható, úgy a képzés kizárólag a nemzeti 
köznevelésr l szóló törvényben foglaltak szerinti párhuzamos képzésben folyhat. 
 

2.2.8. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop): 

Amennyiben a cellában „-„ jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzés kizárólag iskolai rendszer  szakképzésben indítható.  
 

2.2.9. A képzés munkarendje (7. oszlop): 

Iskolai rendszer  szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésr l szóló törvényben 
meghatározottak alapján nappali, esti, levelez , távoktatás vagy egyéb sajátos 
munkarend szerinti képzések. 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott 
óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás 
 

 Jelölések: 
Nappali N 
Esti E 
Levelez  L 
Egyéb sajátos 
munkarend 

S 

Iskolarendszeren 
kívüli, adott óra-
számú képzés 
(tanfolyami 
képzés) 

TK 

Távoktatás T 
 
2.2.10. A szakképesítésért felel s miniszter (8. oszlop) 

A szakképesítésért felel s ágazati miniszter megjelölése. 
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A szakmairánnyal rendelkez  szakképesítések szakmairányainak felsorolása 

 
Sorszám Szakképesítés megnevezése Szakmairányok 

1 Egyházzenész (a szakmairány 
megjelölésével) 

Kántor-énekvezet ; 
Kántor-kórusvezet ; 
Kántor-orgonista 

2 Épít - és anyagmozgató gép kezel je 
(a szakmairány megjelölésével) 

Emel gépkezel  (kivéve targonca); 
Energiaátalakító-berendezés kezel je;  
Építési anyagel készít  gép kezel je; 
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezel ; 
Targoncavezet ;  
Útépít -, és karbantartógép kezel ;  
Alapozás, közm - és fenntartási-gép kezel  

3 Gyakorlatos színész (a szakmairány 
megjelölésével) 

Bábszínész; 
Színházi és filmszínész 

4 Gyakorló hangszerkészít  és -javító 
(a hangszercsoport megjelölésével)

fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billenty s, üt s 

5 Hangszerkészít  és -javító (a 
hangszercsoport megjelölésével)

fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billenty s, üt s 

6 Honvéd altiszt (az 
ágazat/szakmairány megjelölésével) 

- Híradó ágazat: 
 - átvitel- és kapcsolástechnikai  
   eszközüzemeltet  
 - rádióállomás-üzemeltet  

- Katonai informatikai-rendszer üzemeltet  ágazat 

- Légi vezetés ágazat 

- M szerész ágazat: 

 - fegyverm szerész 
 - páncéltör  rakéta m szerész  

- Parancsnoki ágazat: 
 - ABV védelmi 
 - légvédelmi rakéta és tüzér 

- Repülésbiztosító ágazat 

- Repül m szaki ágazat: 

 - avionika szerel   
 - sárkány-hajtóm szerel   

- Speciális felderít  ágazat: 

 - elektronikai hadviselés 
 - rádióelektronikai felderít  

- Szerel  ágazat: 

 - m szakigép-szerel  
 - páncélos és gépjárm szerel   

7 Honvéd zászlós (az 
ágazat/szakmairány megjelölésével) - Biztonsági ágazat 

 - katonai felderít   
 - nemzetbiztonsági  
 - rádióelektronikai felderít   

- Híradó és informatikai ágazat 
- Légi vezetés ágazat 

- Speciális felderít  ágazat 

8 Jazz-zenész (a szakmairány 
megjelölésével) 

Jazz-énekes; 
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, 
billenty s, üt s) 
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9 Kaszkad r (a tevékenység 
megjelölésével) 

autós, gyalogos, lovas, motoros 

10 Kerámia, porcelán készít  Gipszmodell-készít ; 
Kerámia- és porcelántárgykészít ; 
Porcelánfest  

11 Klasszikus zenész (a szakmairány 
megnevezésével) 

Hangkultúra 
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós, 
húros/vonós, billenty s, üt s); 
Magánénekes; 
Zeneelmélet-szolfézs;  
Zeneszerzés 

12 Népi kézm ves (a szakmairány 
megjelölésével) 

Csipkekészít ; 
Fam ves, fajátékkészít ; 
Fazekas; 
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészít ; 
Kézi és gépi hímz ; 
Kosárfonó, fonottbútor készít ; 
Sz nyegszöv ; 
Takács; 
Nemezkészít ; 
Népi b rm ves 
 

13 Népzenész (a szakmairány 
megjelölésével) 

Népi énekes; 
Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, 
billenty s, üt s) 

14 Rendészeti szervez  (a szakmairány 
megjelölésével) 

B nügyi szervez ; 
Büntetés-végrehajtási szervez ; 
Határrendészeti szervez ; 
Iparbiztonsági szervez ; 
Katasztrófavédelmi szervez ; 
Közlekedési és közrendvédelmi szervez ; 
T zvédelmi szervez  

15 Rend r tiszthelyettes (a szakmairány 
megjelölésével) 

B nügyi rend r; 
Határrendészeti rend r; 
Közlekedési rend r; 
Közrendvédelmi rend r. 

16 Segédrestaurátor (a szakmairány 
megjelölésével) 

b r, fa, textil, fém, szilikát, régészeti, papír- és 
könyv 

17 Szórakoztató zenész (a szakmairány 
megjelölésével) 

Énekes szólista 
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros 
/vonós, billenty s, üt s) 

18 Táncos (a szakmairány 
megjelölésével) 

Klasszikus balett-táncos; 
Kortárs-, modern táncos; 
Néptáncos; 
Színházi táncos 
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Szakközépiskolai ágazatok és a kapcsolódó betölthet  munkakörök 

 
 A B C 

1 Ágazat Betölthet  munkakör/végezhet  
tevékenység 

(FEOR-08 alapján) 
2 Száma Megnevezése 

3 I. Egészségügy 5522/4 Kisegít  ápoló 
4 II. Egészségügyi technika 8219 Egyéb termék-összeszerel  
5 III. Szociális 3511/17 Szociális és mentálhigiénés 

munkatárs 
6 IV. Pedagógia 3410/3 Oktatási ügyintéz  
7 V. Képz - és iparm vészet 7411/4 Dekorációs fest , reklámtábla fest  
8 VI. Hang-, film és színháztechnika 3145/24 Hang- és filmlaboráns 
9 VII. Bányászat 8311/4 Bányaszalag-kezel  

10 VIII. Épületgépészet 7521/25 Vezeték- és cs hálózat szerel  
11 IX. Gépészet 8211/3 Fémtermék összeszerel  
12 X. Kohászat 3155/1 Fémgyártási berendezés vezérl je 
13 XI. Villamosipar és elektronika 8212/1 Elektronikai berendezés 

összeszerel je 
14 XII. Távközlés 7341/5 IT eszköz karbantartó 
15 XIII. Informatika 3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó 
16 XIV. Vegyipar 3115/24 Vegyészeti laboráns 
17 XV. Vegyész 3115/16 Laborasszisztens 
18 XVI. Épít ipar 7515/23 Szerkezeti szerel  
19 XVII. Könny ipar 3212/9 Könny ipari terméket gyártók 

szakmai irányítója 
20 XVIII. Faipar 7221/3 Faburkolat-készít  
21 XIX. Nyomdaipar 7232/38 Nyomdaipari munkás 
22 XX. Közlekedésépít  7919/1 Aszfaltozó és útépít  
23 XXI. Közlekedés 5231/6 Jegyvizsgáló 
24 XXII. Közlekedésgépész 8211/12 Karosszéria összeszerel  
25 XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 3134/10 Környezet-ellen rz  laboráns 
26 XXIV. Közgazdaság 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

adminisztrátor 
27 XXV. Ügyvitel 4112/1 Adminisztrációs ügyintéz  
28 XXVI. Kereskedelem 3622/15 Kereskedelmi ügyintéz  
29 XXVII. Vendéglátóipar 5133 Pultos 
30 XXVIII. Turisztika 4221/4 Turisztikai referens 
31 XXIX. Optika 3335/1 Komputeres szemvizsgáló 
32 XXX. Szépészet 5213/2 M körömépít  

5219/7 Szolárium kezel  
33 XXXI. Mez gazdasági gépész 8211/3 Fémtermék összeszerel  
34 XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 6211/2 Erdész-segéd 
35 XXXIII. Mez gazdaság 6130 Vegyes profilú gazdálkodó 
36 XXXIV. Kertészet és parképítés 6115/37 Parkfenntartó 
37 XXXV. Földmérés 7919/7 Figuráns 
38 XXXVI. Élelmiszeripar 3113/8 Élelmiszeripari laboráns 
39 XXXVII. Sport 3410/7 Sporttanfolyam szervez  
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Mestervizsgával és 5 év szakmai gyakorlattal közvetlen bekapcsolódás lehet sége az 

érettségire épül  szakképzésbe 
 
Sorszám Mesterképzés megnevezése Érettségire épül  szakképesítés 

megnevezése 
1. Asztalos mester Faipari technikus 
2. Autóvillamossági szerel  mester Közlekedésautomatikai m szerész;   

Vasúti villamos járm  szerel je 
3. Ács-állványozó mester Faipari technikus 
4. B rdíszm ves mester B rfeldolgozó-ipari technikus             
5. Cipész mester B rfeldolgozó-ipari technikus             
6. Cip ipari mester B rfeldolgozó-ipari technikus             
7. Cukrászmester Vendéglátásszervez -vendégl s 
8. Elektronikai m szerész mester Automatikai technikus; 

PLC programozó; 
Elektronikai technikus;  
Er sáramú elektrotechnikus;  
Távközlési technikus;  

9. Faipari mester Faipari technikus 
10. Fémforgácsoló mester Gépgyártástechnológiai technikus 
11. Férfiszabó mester Divat- és stílustervez ; 

Ruhaipari technikus  
12. Gáz- és olajtüzel  berendezés-szerel , 

üzembe helyez  mester 
Fludiumkitermel  technikus 
 

13. Gázvezeték- és -készülék szerel  mester Épületgépész technikus 
14. Gipszmintakészít  mester Szobrász 
15. Ipari elektronikai mester Automatikai technikus;  

PLC programozó;  
Elektronikai technikus; 
Er sáramú elektrotechnikus;  
Robbanásbiztos berendezés kezel je; 
Távközlési technikus;  

16. Karosszérialakatos mester Repül gépsárkányszerel   
17. Képkeretez  és üvegez  mester Üvegm ves 
18. K faragó mester Szobrász 
19. K m ves mester Magasépít  technikus; 

Mélyépít  technikus 
20. Magasépít  mester Magasépít  technikus  
21. Motorkerékpár-szerel  és javító mester Autószerel  
22. N i szabó (n iruha-készít ) mester Divat- és stílustervez ;  

Ruhaipari technikus 

23. Nyomdász mester Nyomdaipari gépmester 
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24. Ortopédiai cipész mester B rfeldolgozó-ipari technikus 
25. Önt  mester Kohászati technikus 
26. Pincér mester Vendéglátásszervez -vendégl s  

27. Ruhaipari mester Ruhaipari technikus 
28. Szakácsmester Vendéglátásszervez -vendégl s 

29. Szerkezetlakatos mester Gépgyártástechnológiai technikus 
30. Sz csmester B rfeldolgozó-ipari technikus 
31. Televízió- és videotechnikai m szerész Távközlési technikus 
32. Vendégl s-fogadós mester Vendéglátásszervez -vendégl s;  

Szállodai recepciós 
33. Villanyszerel  mester Automatikai technikus;  

Er sáramú elektrotechnikus;  
Robbanásbiztos berendezés kezel je 

34. Vízvezeték- és központif tés-szerel  
mester 

Épületgépész technikus 
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A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítések 

 
 A B 
1 Azonosító szám Megnevezés 
2 54 212 01 Artista 
3 31 212 01 Bábkészít  
4 54 212 02 Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) 
5 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) 
6 52 215 01 Gyakorló hangszerkészít  és -javító (hangszercsoport 

megjelölésével) 
7 55 215 01 Hangszerkészít  és -javító (hangszercsoport 

megjelölésével) 
8 54 212 04 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) 
9 34 211 02 Kerámia, porcelán készít  (a szakmairány 

megjelölésével) 
10 54 212 05 Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) 
11 21 215 01 Kosárfonó 
12 53 215 01 Népi játék és kismesterségek oktatója 
13 34 215 01 Népi kézm ves (a szakmairány megjelölésével) 
14 54 212 06 Népzenész (szakmairány megjelölésével) 
15 54 212 07 Pantomimes 
16 55 212 01 Színész II. 
17 54 212 08 Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével) 
18 54 212 09 Táncos (szakmairány megjelölésével) 

 



6. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

13290 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 88. szám

 
 

Az államilag támogatott iskolai rendszer  oktatás tekintetében agrárágazatba tartozó 
szakképesítések 

 
 A B 

1 Azonosító szám Megnevezés 
2 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 
3 35 621 01 Állattartó szakmunkás 
4 54 621 01 Állattenyészt  és állategészségügyi technikus 
5 35 813 01 Belovagló 
6 35 621 02 Biogazdálkodó 
7 55 541 01 Bor- és pezsg gyártó szaktechnikus 
8 55 541 02 Cukor- és édesipari szaktechnikus 
9 34 622 01 Dísznövénykertész 
10 34 541 01 Édesipari termékgyártó 
11 54 541 01 Élelmiszeripari analitikus technikus 
12 54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus 
13 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás 
14 54 541 02 Élelmiszeripari technikus 
15 54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus 
16 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus 
17 34 623 01 Erdészeti szakmunkás 
18 55 541 03 Erjedés- és üdít italipari szaktechnikus 
19 54 581 01 Földmér , földügyi és térinformatikai technikus 
20 34 621 01 Gazda  
21 35 622 01 Gyógy- és f szernövénytermeszt  
22 34 624 01 Halász, haltenyészt  
23 55 541 04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus 
24 34 622 02 Kertész  
25 55 622 01 Kertészeti szaktechnikus 
26 34 621 02 Lovász 
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27 55 541 05 Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus 
28 34 811 02 Mez gazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
29 34 521 08 Mez gazdasági gépész 
30 54 521 05 Mez gazdasági gépésztechnikus 
31 35 521 02 Mez gazdasági gépjavító 
32 54 621 02 Mez gazdasági technikus 
33 32 541 01 Molnár 
34 55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus 
35 54 581 02 Parképít  és fenntartó technikus 
36 35 521 03 Patkolókovács 
37 35 811 01 Sommelier 
38 55 541 06 Süt - és cukrászipari szaktechnikus 
39 34 541 05 Sz lész-borász 
40 55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus 
41 55 541 08 Tejipari szaktechnikus 
42 55 581 01 Térképész szaktechnikus 
43 55 581 02 Vidékfejlesztési szaktechnikus 
44 35 215 02 Virágdekorat r 
45 34 215 04 Virágköt  és virágkeresked  
46 35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermeszt  

 
 
  



A Kormány 151/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, továbbá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány

a) nemzetpolitikáért, valamint

b) – az (5a) bekezdés szerinti eljárásokban – állampolgársági ügyekért

felelõs tagja.”

(2) Az R1. 1/A. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdésével összefüggõ honosítási

eljárásban állampolgársági ügyekért felelõs miniszterként a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki.”

(3) Az R1. 40. § (4a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4a) A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1), (2) és (4)–(6) bekezdésével összefüggõ

honosítási eljárásban, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. §-a szerinti eljárásban, a magyar

állampolgárságról történõ lemondással kapcsolatos eljárásban, a magyar állampolgárság visszavonásával kapcsolatos

eljárásban, továbbá a magyar állampolgárság igazolásával kapcsolatos eljárásban állampolgársági ügyekért felelõs

miniszterként a minisztert jelöli ki.”

(4) Az R1. 22. §-ában az „eljárásokban – a” szövegrész helyébe az „eljárásokban – az 1/A. § (5a) bekezdésében, valamint a”

szöveg lép.

2. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a

a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A miniszterelnök általános helyettese a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdése

szerinti honosítási eljárással összefüggésben gyakorolja a Hivatal felett a központi államigazgatási szervekrõl, valamint

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés c), e) és f)–h) pontjában

meghatározott hatásköröket.”

(2) Az R2. 5. § (2) bekezdésében a „minisztert meghatalmazottként” szövegrész helyébe a „minisztert, valamint

a miniszterelnök általános helyettesét meghatalmazottként” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1226/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
a Kormány 2012. II. félévi munkatervérõl

A Kormány a 2012. december 31-ig terjedõ idõszak munkaterveként az e határozat mellékletében meghatározott

feladatoknak az ott megjelölt ütemezését fogadja el.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1226/2012. (VII. 6.) Korm. határozathoz

1. A Kormány 2012. júliusi ülései

1.1. Elõterjesztés az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: EMMI

1.2. Elõterjesztés a közszolgálati tisztviselõk személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók

személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai

adatgyûjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: KIM

1.3. Elõterjesztés a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetésérõl szóló törvényrõl

Felelõs: NGM

1.4. Elõterjesztés a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál

figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és a csökkentõ tétel számításáról szóló

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM

1.5. Elõterjesztés az egyes fogyasztóvédelmi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: NGM

1.6. Elõterjesztés a parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekû

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: VM

1.7. Elõterjesztés az agrár- és élelmiszerágazati kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kutatóintézetek mûködtetésének

egyes kérdéseirõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

2. A Kormány 2012. augusztusi ülései

2.1. Elõterjesztés a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: BM

2.2. Elõterjesztés a veszélyes áruk légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenõrzés végrehajtására

és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható

bírságok összegérõl, valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM
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2.3. Elõterjesztés a Magyar Vöröskeresztrõl szóló törvényrõl

Felelõs: EMMI

2.4. Elõterjesztés a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról

Felelõs: KIM

2.5. Elõterjesztés az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról

Felelõs: KIM

2.6. Elõterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

módosításáról

Felelõs: KIM

2.7. Elõterjesztés a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Felelõs: KIM

2.8. Elõterjesztés az elektronikus adatgyûjtés kiterjesztésével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM

2.9. Elõterjesztés a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM

2.10. Elõterjesztés a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó

személyek diákkedvezményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM

2.11. Elõterjesztés a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és

oktatókat érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM

2.12. Elõterjesztés az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló törvényrõl

Felelõs: NFM

2.13. Elõterjesztés a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a transzeurópai

közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.)

Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: NFM

2.14. Elõterjesztés az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás

módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

2.15. Elõterjesztés az egyes közutak használatáért fizetendõ díjak beszedésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

2.16. Elõterjesztés a fogyasztásmérõ berendezés átírásának egyszerûsítésével összefüggésben a földgázellátásról

szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

2.17. Elõterjesztés a fogyasztásmérõ berendezés átírásának egyszerûsítésével összefüggésben a villamos energiáról

szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: NFM

2.18. Elõterjesztés a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

módosításáról

Felelõs: NGM

2.19. Magyarország 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényrõl

Felelõs: NGM

2.20. Elõterjesztés a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl, valamint a gyakorlati képzés

folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásáról, ellenõrzésérõl és az ellenõrzés során kiszabható bírság mértékérõl

szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM

2.21. Elõterjesztés a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési

tevékenység ellenõrzésének részletes szabályairól szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM
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2.22. Elõterjesztés az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról

Felelõs: VM

2.23. Elõterjesztés a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

3. A Kormány 2012. szeptemberi ülései

3.1. Elõterjesztés a kritikus infrastruktúra elemek azonosításáról, kijelölésérõl és védelmérõl szóló törvényrõl

Felelõs: BM

3.2. Elõterjesztés az emberkereskedelem áldozatainak azonosítási rendjérõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

3.3. Elõterjesztés a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: EMMI

3.4. Elõterjesztés a nyugellátások és a baleseti járadék novemberi intézkedésérõl

Felelõs: EMMI

3.5. Elõterjesztés a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvényrõl

Felelõs: HM

3.6. Elõterjesztés a halottvizsgálatra és a halottakkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó egyes törvények módosításáról

szóló törvényrõl

Felelõs: KIM

3.7. Elõterjesztés a halottvizsgálatra és a halottakkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó egyes Korm. rendeletek

módosításáról

Felelõs: KIM

3.8. Elõterjesztés a 2013–2020 közötti idõszakra vonatkozó kibocsátás-kereskedelmi rendszerrõl szóló törvényrõl

Felelõs: NFM

3.9. Elõterjesztés a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról

Felelõs: NFM

3.10. Elõterjesztés a 2013–2020 közötti idõszakra vonatkozó kibocsátás-kereskedelmi rendszerrõl szóló

Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

3.11. Elõterjesztés az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es

idõszakának végrehajtási rendjérõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

3.12. Elõterjesztés az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

3.13. Elõterjesztés a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ

közötti jogviszonyról szóló 268/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

3.14. Elõterjesztés az egyes adó- és járulékszabályokat érintõ törvények módosításáról

Felelõs: NGM

3.15. Elõterjesztés a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés

fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosításáról

Felelõs: NGM

3.16. Elõterjesztés a dohányboltokban forgalomba hozható termékekrõl, valamint a dohánytermékek

kiskereskedelmével közvetlenül összefüggõ szolgáltatásokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM

3.17. Elõterjesztés a hatóságok egyes, iparügyet érintõ igazgatási területeken gyakorolt hatáskörének módosításáról

szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM

3.18. Elõterjesztés a 2013/2014. tanévben az iskolai rendszerû szakképzésben az állam által finanszírozható

szakképesítésekrõl és szakközépiskolai ágazatokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM

3.19. Elõterjesztés az egyes pénzügyi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: NGM
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3.20. Elõterjesztés a 1975. évi 11. törvényerejû rendelettel kihirdetett Bakteriológiai (biológiai) és Toxin-fegyver Tilalmi

Egyezmény nemzeti végrehajtásáról

Felelõs: NGM

3.21. Elõterjesztés az államhatár vonalát rögzítõ okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolási rendjének és

a változás vezetése megállapításának szabályairól szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

3.22. Elõterjesztés a levegõbõl végzett távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használata rendjének

megállapításáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

3.23. Elõterjesztés a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításának és nyilvántartásának rendjérõl szóló

Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

3.24. Elõterjesztés a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló törvény alapján kiszabható bírságok mértékérõl

szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

3.25. Elõterjesztés a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és

az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: VM

3.26. Elõterjesztés a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kijelölésérõl, a térinformatikai és

államigazgatási szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló

Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

3.27. Elõterjesztés a nemzeti téradat infrastruktúra mûködését irányító állandó bizottság szervezetének, feladatának,

mûködése szabályainak és feltételeinek meghatározásáról, valamint a központi irányításért felelõs szervezet

kijelölésérõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

4. A Kormány 2012. októberi ülései

4.1. Elõterjesztés a Schengeni Információs Rendszer második generációjában (SIS II) való hazai részvétel szabályairól

szóló törvényrõl

Felelõs: BM

4.2. Elõterjesztés a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényrõl

Felelõs: BM

4.3. Elõterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési

eszközök elkészítésének részletes szabályairól és egyes sajátos jogintézményekrõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

4.4. Elõterjesztés az építésügy körébe tartozó szankciókról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

4.5. Elõterjesztés az építésügyi- és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

4.6. Elõterjesztés az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl, a feladatellátás feltételeirõl, a hatóságok

mûködési feltételeirõl, a feladatellátás foglalkoztatási követelményeirõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

4.7. Elõterjesztés az egyes építésügyi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: BM

4.8. Elõterjesztés az építésügyi nyilvántartásokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

4.9. Elõterjesztés a Schengeni Információs Rendszer második generációjában (SIS II) való hazai részvétel szabályairól

szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

4.10. Elõterjesztés a területszervezési eljárásról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM
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4.11. Elõterjesztés az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint egyes törvényeknek

az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: BM

4.12. Elõterjesztés a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi

CXL. törvény módosításáról

Felelõs: EMMI

4.13. Elõterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: EMMI

4.14. Elõterjesztés a nemzetiségi célú elõirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának

rendjérõl szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: EMMI

4.15. Elõterjesztés a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosításáról

Felelõs: KIM

4.16. Elõterjesztés az elektronikus információbiztonságról szóló törvényrõl

Felelõs: KIM

4.17. Elõterjesztés a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosításáról

Felelõs: KIM

4.18. Elõterjesztés a bíróságok szervezetérõl szóló törvények technikai módosításáról

Felelõs: KIM

4.19. Elõterjesztés a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról

Felelõs: KIM

4.20. Elõterjesztés a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény,

valamint egyes, a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggõ törvényi rendelkezések módosításáról

Felelõs: KIM

4.21. Elõterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

módosításáról

Felelõs: KIM

4.22. Elõterjesztés a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

Felelõs: KIM

4.23. Elõterjesztés a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.)

Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM

4.24. Elõterjesztés a konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról

Felelõs: KüM

4.25. Elõterjesztés a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény

módosításáról

Felelõs: NFM

4.26. Elõterjesztés az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: NFM

4.27. Elõterjesztés az autóbusszal végzett közúti személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó piacfelügyeleti eljárásra,

a piacfelügyeleti díjra, annak alkalmazására, számítására és megállapítására vonatkozó részletes szabályokról, továbbá

a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

4.28. Elõterjesztés az utasjogi felügyeleti bírság mértékére és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

4.29. Elõterjesztés a közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának

általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

4.30. Elõterjesztés a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló törvényrõl

Felelõs: NGM

4.31. Elõterjesztés a gazdaságbiztonsági törvényrõl

Felelõs: NGM
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4.32. Elõterjesztés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

Felelõs: NGM

4.33. Elõterjesztés a szakképzési megállapodás tartalmáról és megkötésének részletes szabályairól szóló

Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM

4.34. Elõterjesztés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: NGM

4.35. Elõterjesztés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM

4.36. Elõterjesztés a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi

CLXVIII. törvény módosításáról

Felelõs: VM

4.37. Elõterjesztés az állami ménesekrõl szóló törvényrõl

Felelõs: VM

4.38. Elõterjesztés az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról

Felelõs: VM

4.39. Elõterjesztés az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési

rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: VM

4.40. Elõterjesztés a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi

és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: VM

4.41. Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.)

Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

4.42. Elõterjesztés az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: VM

5. A Kormány 2012. novemberi ülései

5.1. Elõterjesztés a rendõrség vagyonfelderítõ egységének szervezetérõl és tevékenységérõl szóló törvényrõl

Felelõs: BM

5.2. Elõterjesztés a kritikus infrastruktúrák katasztrófák elleni védekezés területén történõ azonosításáról és

kijelölésérõl, valamint védelmük javításáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: BM

5.3. Elõterjesztés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

Felelõs: EMMI

5.4. Elõterjesztés a felsõoktatási intézményhálózat fejlesztésérõl szóló törvényrõl

Felelõs: EMMI

5.5. Elõterjesztés az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 18.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: EMMI

5.6. Elõterjesztés a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: EMMI

5.7. Elõterjesztés az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: EMMI

5.8. Elõterjesztés a nyugellátások és a baleseti járadék 2012. januári emelésérõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: EMMI
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5.9. Elõterjesztés a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erõk, valamint

a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról,

valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekrõl szóló 2011. évi XXXIV. törvény módosításáról

Felelõs: HM

5.10. Elõterjesztés az állami nyilvántartások összehangolásáról szóló törvényrõl

Felelõs: KIM

5.11. Elõterjesztés a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvény hatályba lépése miatt szükséges törvények módosításáról

és az átmeneti rendelkezésekrõl

Felelõs: KIM

5.12. Elõterjesztés az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program adatgyûjtéseirõl és adatátvételeirõl szóló

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM

5.13. Elõterjesztés a kiválasztási eljárásról, a kiválasztás rendjérõl és feltételeirõl, a kormányzati személyügyi igazgatási

feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjérõl, a kompetencia-vizsgálatra és a toborzási adatbázisra

vonatkozó részletes szabályokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM

5.14. Elõterjesztés a közszolgálati tisztviselõk továbbképzésérõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM

5.15. Elõterjesztés az állami nyilvántartások összehangolásáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM

5.16. Elõterjesztés az elektronikus információbiztonságról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM

5.17. Elõterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos végrehajtási rendeleteirõl

Felelõs: KIM

5.18. Elõterjesztés a védett foglalkoztatók és szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezõ szervezetek részére

fenntartott szerzõdésekrõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

5.19. Elõterjesztés a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításairól

Felelõs: NFM

5.20. Elõterjesztés a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás

alá esõ területeken kiadható üzemeltetési engedélyrõl szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

5.21. Elõterjesztés a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.)

Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

5.22. Elõterjesztés a pénzügyi konglomerátumokról szóló törvényrõl

Felelõs: NGM

5.23. Elõterjesztés a felnõttképzésrõl szóló törvényrõl

Felelõs: NGM

5.24. Elõterjesztés a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl, valamint a szakmai vizsgadíj és

a vizsgáztatási díjak kereteirõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM

5.25. Elõterjesztés a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és

tranzitjának engedélyezésérõl, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: NGM

5.26. Elõterjesztés a haditechnikai termékek gyártása és haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének

részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM

5.27. Elõterjesztés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 09.)

Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM
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5.28. Elõterjesztés vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: VM

5.29. Elõterjesztés a hulladékról szóló törvény végrehajtását szolgáló egyes Korm. rendeletekrõl

Felelõs: VM

6. A Kormány 2012. decemberi ülései

6.1. Elõterjesztés a közlekedési jogsértések jogkövetkezményei határon átnyúló végrehajtásának elõsegítésérõl szóló

regionális Megállapodás kötelezõ hatályának elismerésérõl, valamint a közlekedésbiztonságot elõsegítõ nemzetközi

együttmûködés fokozásához szükséges törvények módosításáról

Felelõs: BM

6.2. Elõterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: EMMI

6.3. Elõterjesztés az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú Korm. rendeletek módosításáról

Felelõs: EMMI

6.4. Elõterjesztés a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkezõ Korm. rendelet

módosításáról

Felelõs: EMMI

6.5. Elõterjesztés a közigazgatási szakvizsgáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: KIM

6.6. Elõterjesztés a járások kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló

Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KIM

6.7. Elõterjesztés a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról

Felelõs: KIM

6.8. Elõterjesztés a kormányzati informatikai felügyelet és ellenõrzés szabályairól szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

6.9. Elõterjesztés a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)

Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

6.10. Elõterjesztés a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj

ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységrõl, továbbá az ezekkel összefüggõ

jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NFM

6.11. Elõterjesztés az autómentési tevékenység végzésének feltételeirõl szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

6.12. Elõterjesztés a közbeszerzések tekintetében környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági

követelményekre vonatkozó szabályokról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NFM

6.13. Elõterjesztés a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról

Felelõs: NGM

6.14. Elõterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM

6.15. Elõterjesztés a felnõttképzésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: NGM

6.16. Elõterjesztés a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM

6.17. Elõterjesztés a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról,

valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen

meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: NGM

6.18. Elõterjesztés a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó Korm. rendeletek

módosításáról

Felelõs: NGM
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6.19. Elõterjesztés az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény

módosításáról

Felelõs: VM

6.20. Elõterjesztés a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosításáról

Felelõs: VM

6.21. Elõterjesztés a magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény végrehajtásáról

szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

6.22. Elõterjesztés a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói

mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek korlátozásáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

6.23. Elõterjesztés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának

korlátozásáról szóló Korm. rendeletrõl

Felelõs: VM

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
Magyarország csatlakozásáról a Nyílt Kormányzati Együttmûködés (Open Government Partnership)
elnevezésû nemzetközi kezdeményezéshez

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy Magyarország csatlakozzon a Nyílt Kormányzati Együttmûködés (angol megnevezéssel Open

Government Partnership) elnevezésû nemzetközi együttmûködéshez;

2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a csatlakozásról szóló szándéknyilatkozatot küldje meg a Nyílt

Kormányzati Együttmûködés Irányító Bizottságának;

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. július 31.

3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítse el az ország nyílt kormányzáshoz kapcsolódó

vállalásait tartalmazó akciótervet.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. október 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1228/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. magyarországi
nagybefektetõkkel való stratégiai megállapodások megkötésérõl

A Kormány felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy

a) a Magyarország Kormánya és a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. között kötendõ Stratégiai partnerségi

megállapodást, valamint

b) a Magyarország Kormánya és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. között kötendõ Együttmûködési

megállapodást

a Kormány nevében írja alá.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos
Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetésérõl szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat
módosításáról

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer az Országos Képesítési Keretrendszer elnevezés helyett

Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) elnevezéssel kerüljön bevezetésre, továbbá elrendeli,

hogy a korábban az Országos Képesítési Keretrendszerrel kapcsolatosan általa meghatározott feladatok

teljesítésére az MKKR bevezetésével összefüggésben változatlan tartalommal kerüljön sor,

b) egyetért – a melléklet szerint – az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel és szerkezetével, összhangban

az MKKR szintjeivel és az egyes szintek leíró jellemzõivel,

Felelõs: emberi erõforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. október 30.

c) felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek javaslatot a Kormány számára a magyar képesítések

besorolásáról az MKKR szintjeinek megfelelõen, valamint készítsék elõ az MKKR-nek az Európai Képesítési

Keretrendszer szintjeivel történõ megfeleltetésére vonatkozó javaslatot,

Felelõs: emberi erõforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. október 30.

d) felhívja az érintett minisztereket, hogy a folyamat megfeleltetési szakaszának lezárásaként gondoskodjanak

az MKKR szintjeinek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel való megfeleltetésérõl szóló európai uniós

jelentés elkészítésérõl, valamint annak az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületéhez való

benyújtásáról.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2013. november 30.
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2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az Új Széchenyi Terv keretében az MKKR fejlesztési

feladatait tartalmazó TÁMOP kiemelt projektek soron kívüli elindításáról és nevesítésérõl, az alábbi szerzõdések

megkötésérõl:

Konstrukció neve Kedvezményezett Határidõ

TÁMOP 2.2.1 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2012. július 31.

TÁMOP 4.1.3 Kiemelt kedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Konzorciumi partner: Oktatási Hivatal

2012. július 31.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter,

emberi erõforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1–2. pontokban szereplõ feladatok elvégzéséhez szükséges

egyeztetéseket az MKKR Szakmai Munkacsoport keretei között folytassák le.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere,

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

5. Az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésérõl és létrehozásáról szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat 1. pont

b) alpontjában az „OKKR Szakmai Munkacsoportot” szövegrész helyébe az „MKKR Szakmai Munkacsoportot” szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZINTJEI 
 

Szint Tudás Képességek Attit dök Autonómia és felel sség 
1 – Ismeri egy adott témakör alapvet  tényeit, legfontosabb fogalmait. 

– Rendelkezik az alapvet  anyanyelvi, logikai és eszköztudással. 
– Ismeri a gyakorlati tevékenységhez szükséges jellemz  anyagokat 
és eszközöket. 
– Érti és betartja a feladat/m veletvégzés eljárásait, végrehajtási 
szabályait. 

– A kulcskompetenciák (kiemelten: anyanyelvi, matematikai-logikai) 
alapszint  fejletsége jellemzi. 
– Képes a feladatvégzés/problémamegoldás során szükséges tudás 
alkalmazására, amennyiben az egyszer , begyakorolt rutinok, 
algoritmusok használatát igényli. 

– Nyitott a feladatok megértésére, 
motivált azok sikeres végrehajtásában. 
– Kíváncsi és érdekl d  tanulási és 
elemi munkavégzési helyzetekben. 
– Kész a közös munkára, tudásának 
másokkal való megosztására. 

– Egyszer bb, begyakorolt 
feladathelyzetekben képes az önálló 
feladatvégzésre. 
– Újszer  vagy összetettebb feladat 
esetén irányításra és folyamatos 
ellen rzésre van szüksége. 
– Irányítással értékelni tudja saját 
munkáját. 

2 – Ismeri adott témakör (m veltségterület, szakterület) alapvet  
tényeit, fogalmait, egyszer bb összefüggéseit. 
– Rendelkezik általános anyanyelvi, matematikai-logikai és 
természettudományos eszköztudással. Rendelkezik egy adott 
szakma alapfokú-középszint  gyakorlásához szükséges elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel. 

– Képes egyszer bb ok-okozati összefüggések felismerésére. 
– Képes különböz  témákkal összefüggésben azonosítás, 
megkülönböztetés, összehasonlítás elvégzésére megadott szempontok 
mentén. 
– Képes esetenként több összetev b l álló feladatok/m veletsorok 
elvégzésére. 
– Képes alapvet  eszközök és anyagok használatára útmutatással. 
– Képes a témának megfelel  írásbeli és szóbeli közlés létrehozására, 
az arra való reagálásra, az egyszer  szaknyelv használatára. 
– Rendelkezik az együttm ködéshez szükséges alapvet  
kompetenciákkal. 

– Tanulási helyzetekben, feladatokban 
nyitott a tudását növel  
tevékenységekre. 
– Tisztában van az alapvet  erkölcsi és 
közösségi értékekkel, az alapvet  
állampolgári jogokkal és 
kötelességekkel. 

– Egyszer  feladathelyzetekben 
önállóan és felel sséggel dolgozik.  
– Összetettebb feladatok esetén is 
elégséges az útmutatás a szoros irányítás 
helyett.  
– Kialakul a felel sségtudat, és 
megjelenik az önkontroll az elvégzett 
munka értékelésében. 

3 – Ismeri az adott tanulmányi, m veltség- vagy szakterülethez 
tartozó alapvet  tényeket, fogalmakat, folyamatokat, felismeri és érti 
a többtényez s összefüggéseket. 
– A feladatmegoldáshoz/munkavégzéshez szükséges eszközök, 
módszerek és eljárások ismerete mellet alkalmazza a megismerés, az 
önálló ismeretszerzés alapvet  módszereit. 
– Az egyéni érdekl désnek megfelel  m veltség-/ szakterületen 
szélesebb kör  tudáselemekkel rendelkezik. 
– Ismeri és alkalmazza a feladatvégzés eljárásait, szabályait. 

– Képes ismeretek, tudássémák összekapcsolására, új sémák 
kialakítására ismert kontextusban. 
– Képes az egyszer bb feladatok rutinszer  elvégzése mellett új, 
szokatlan elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására. 
– Képes a megfelel  eszközök, anyagok kiválasztására és 
használatára. 
– Képes összefüggésekben, rendszerben gondolkodni. 

– Képes kritikusan is szemlélni és 
használni a különböz  forrásokból 
származó információkat. 
– Nyitott az együttes er feszítésre, 
közös munkára, elfogadja a kölcsönös 
függési helyzetet. 
– Magára nézve is érvényesnek tartja az 
általánosan elfogadott társadalmi 
normákat a mindennapi és a szakmai 
érintkezésben egyaránt. 
– Az érdekl désének megfelel  
szakterület, a végzett szakma iránt 
elkötelezett. 

– Általánossá válik az önkontroll és a 
rendszeres reflexió a saját tanulási és 
munkatevékenységre. 

4 – Adott m veltség- és szakterületen belül ismeri a tényeket, 
fogalmakat, megérti a fontosabb folyamatokat és összefüggéseket. 
– Ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját, 
lehet leg idegen nyelven is. 
– Ismeri és érti az adott, egyéni érdekl désnek megfelel  m veltség-
/szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját. 
– Megérti a bonyolult, többtényez s jelenségek 
összefüggésrendszerét. 
– Rendelkezik az adott tudásterületek tényeinek, fogalmainak, 
összefüggéseinek, eljárásainak alkalmazásához szükséges 
módszerekkel és eszköztudással. 

– Képes adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására 
nem megszokott kontextusban. 
– Képes rendszerben gondolkodni, az absztrakció bizonyos formáit 
alkalmazni. 
– Képes új információk önálló megszerzésére és feldolgozására. 
– Képes saját tanulási, problémamegoldó stratégia megtervezésére és 
kivitelezésére, a megfelel  korrekciók elvégzésére. 
– Képes a szak-/tanulmányi területen megjelen  problémahelyzetek 
felismerésére, adekvát megoldási javaslatok megfogalmazására. 

– Nyitott új feladatok végzésére. 
– Értékelni tud lehet ségeket, 
mérlegelni tud kockázatokat, 
alternatívákat és következményeket, 
képes kompromisszumos megoldásokra. 
– Döntési helyzetekben az etikai és jogi 
normák figyelembevétele, az értékek, 
viselkedés és életmód összefüggéseinek 
megértése jellemzi. 
– A szakma és a min ségi munkavégzés 
iránt elkötelezett. 
– Igényli a folyamatos önképzést, 
alkalmazza annak eljárásait. 

– Az önállóság és az önkontroll a 
munkavégzésben, 
problémamegoldásban és tanulásban 
egyaránt jellemz . 
– Felel sséget vállal saját 
tevékenységéért, a rábízott kisebb 
csoport, közösség munkájáért. 

5 – Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó alapvet  
általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az 
elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szervez dik. 
– A gyakorlati alkalmazás módszereinek és eszközeinek biztos 
ismerete lehet séget biztosít az adott szakma hosszú távú és magas 
szint  gyakorlására. 
– Ismeri a szakterület szakmai szókincsét (anyanyelven és legalább 
egy idegen nyelven). 

– Képes az adott szakma feladatainak megoldására: megtervezésére és 
lebonyolítására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására, 
egyedi és komplex alkalmazására. 
– Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei képessé 
teszik a más nyelven beszél kkel való szakmai együttm ködésre. 
– Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés, 
önfejlesztés különböz  módszereit és a legkorszer bb információs és 
kommunikációs eszközöket. 
– Képes a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felel s 
döntésekre. 

– Nyitott az adott szakterület új 
eredményei, innovációi iránt. Törekszik 
azok megismerésére, megértésére és 
alkalmazására. 
– Törekszik önmaga folyamatos 
képzésére. 
– Elkötelezett a min ségi szakmai 
munkavégzés mellett. 
– Önkritikus saját munkájával szemben. 
– Elfogadja és hitelesen közvetíti 
szakmája társadalmi szerepét, értékeit. 

– Önállóan végzi munkáját, folyamatos 
önellen rzés mellett. 
– Felel sséget érez saját és az általa 
vezetett szakmai csoport munkájáért, 
eredményeiért és kudarcaiért. 
– Döntéseit a szakterület jogi, etikai 
szabályainak figyelembevételével hozza. 
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6 – Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének 

alapvet , átfogó tényeit, irányait és határait. 
– Ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület legfontosabb 
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépít  terminológiát. 
– Ismeri szakterületének alapvet  ismeretszerzési és probléma-
megoldási módszereit. 

– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések 
alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására 
és adekvát értékel  tevékenységre. 
– Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel. 
– Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok 
megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, 
megfogalmazására és (standard m veletek gyakorlati alkalmazásával) 
megoldására. 
– Képes használni, megérteni szakterületének jellemz  szakirodalmát, 
számítástechnikai, könyvtári forrásait. 
– Képes a másokkal való kooperációra. 
– Képes a különféle er forrásokkal gazdálkodni. 
– Képes adott munkahely különböz  szakmai elvárásainak 
megfelel en felhasználni szakmai tudását. 

– Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli 
szakmája társadalmi helyét és szerepét, 
alapvet  viszonyát a világhoz. 
– Nyitott szakmája átfogó 
gondolkodásmódjának és gyakorlati 
m ködése alapvet  jellemz inek hiteles 
közvetítésére, átadására. 
– Folyamatos önképzés igénye jellemzi. 

– Önállóan végzi az átfogó, megalapozó 
szakmai kérdések végiggondolását és 
adott források alapján történ  
kidolgozását 
– A szakmát megalapozó nézeteket 
felel sséggel vállalja. 
– Együttm ködés és felel sség jellemzi 
az adott szakterület képzet 
szakembereivel. 
– Tudatosan vállalja szakmája etikai 
normáit. 

7 – Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület átfogó 
tárgykörének általános és specifikus jellemz it, legfontosabb 
irányait és pontosan kidolgozott határait, a szakterületnek a rokon 
szakterületekhez való kapcsolódását. 
– Részletekbe men en ismeri az adott szak, illetve tanulmányi 
terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépít  terminológiát. 
– Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és 
probléma-megoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi 
kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. 

– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések 
különböz  területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális 
összefüggések szintetikus megfogalmazására és az ezekkel adekvát 
értékel  tevékenységre. 
– Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok 
megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati hátér feltárására, 
megfogalmazására. 
– Képes a szakmai problémák sokoldalú, interdiszciplináris 
megközelítésére. 
– Képes bekapcsolódni kutatási, fejlesztési projektekbe. 
– Magas szinten képes a szakterület ismeretközvetítési technikáit, 
magyar és idegen nyelv  publikációs forrásait használni, ezeket 
feldolgozni. 
– Különböz  bonyolultságú és különböz  mértékben kiszámítható 
kontextusokban képes a módszerek és technikák széles körének 
gyakorlati alkalmazására. 
– Képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos 
formájú összefoglalók, elemzések készítésére. 
– Képes adott munkahely különböz  szakmai elvárásainak 
megfelel en felhasználni szakmai tudását. 

– Ismeri és vállalja azokat az átfogó és 
speciális viszonyokat, azt a szakmai 
identitást, amelyek szakterülete sajátos 
karakterét, személyes és közösségi 
szerepét alkotják. Ez alapozza meg 
fejl d  hivatástudatát. 
– Képes szakmája összefoglaló és 
részletezett problémaköreinek 
megértésére és hiteles közvetítésére. 
– Szakmai érdekl dése elmélyül, 
megszilárdul. 

– Jelent s mérték  önállósággal 
rendelkezik átfogó és speciális szakmai 
kérdések kidolgozásában, szakmai 
nézetek képviseletében, indoklásában. 
– Felel sséggel vállalja a kezdeményez  
szerepét az együttm ködés kialakítására. 
– Egyenrangú partner a szakmai 
kooperációban. 
– Végiggondolja és képviseli az adott 
szakterület etikai kérdéseit. 

8 – Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és 
specifikus jellemz inek, legfontosabb irányainak és pontosan 
kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek 
kutatási szint  ismeretével. 
– Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület 
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépít  fogalmi rendszereket, 
terminológiát. 
– Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához 
szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. 

– Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális 
összefüggések szintetikus, új szemlélet  megfogalmazására és az 
ezekkel adekvát értékel  és kritikai tevékenységre. 
– Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos 
ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. 
– Képes az elvi kérdések újszer , eddig ismeretlen gyakorlati 
vonatkozásainak kreatív kidolgozására. 
– Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott 
tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és 
megközelítéseket kialakítani. 
– Képes el re nem látható szakmai problémák azonosítására, és az 
azok megoldásához szükséges kutatási szint  részletes elvi és 
gyakorlati háttér feltárására. 
– Képes szakterülete szempontjából lényeges új viszonyok, a 
személyes és közösségi lét szempontjából releváns, átfogó 
összefüggések felépítésére és közvetítésére. 

– Képviseli és saját témájához 
kapcsolódva továbbfejleszti azokat a 
relációkat, amelyek a szakterület 
sajátosságából következ en járulnak 
hozzá az emberi önteremtés 
folyamatához. 
– Rendelkezik olyan érdekl déssel és 
tanulási képességgel, mely lehet vé 
teszi a szakterület jelen pillanatban még 
átláthatatlan, el jelezhetetlen kutatási 
problémáinak azonosítását és 
megoldását. 
– Jellemz  viszonyulása a szilárd 
szakmai elkötelez dés, az új utak 
keresésére való elhivatottság 
állandósulása, a kitartó munkavégzés 
szükségességének elfogadása. 
 

– Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és 
kezdeményez új tudásterületeket, és 
kezdeményez új gyakorlati 
megoldásokat. 
– Vezet  szereppel és magas szint  
kooperációval képes részt venni az 
elméleti és gyakorlati kérdések 
megfogalmazásában. 
– Képes egyenrangú, vitapartneri szerep 
vitelére a terület szakembereivel. 
– Felel sséggel vállalja szakmája 
elméleti és gyakorlati kérdései kapcsán 
új etikai kérdések felvetését és 
megválaszolását. 

 



A Kormány 1230/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
Magyarország Parlagfû Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akciótervérõl

A Kormány Magyarország parlagfû fertõzöttségének és az allergiás, illetve asztmás megbetegedésben szenvedõk számának

növekedésére figyelemmel, a parlagfû fertõzöttség visszaszorítása érdekében a 2012–2020. évre vonatkozóan elfogadja az alábbi

Akciótervet.

1. A 2012–2020-as idõszakra vonatkozó, Magyarország Parlagfû Elleni Rövid és Középtávú Védekezési Akcióterve

keretében a Kormány az alábbi célokat és feladatokat határozza meg.

1.1. 2012–2013-as évek

1.1.1. Felül kell vizsgálni a lakosságot érõ pollenterhelés csökkentése érdekében a parlagfüves területek hatósági felderítési

rendjét, és egyszerûbb, hatékonyabb eljárási és szankcionálási rendszert kell kidolgozni. A belterületi

parlagfû-felderítéssel és a közérdekû védekezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat racionalizálni kell.

A távérzékeléses monitorozási módszereket a hatósági felderítési rendszerbe kell illeszteni.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. szeptember 30.

1.1.2. A megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szakigazgatási szerveinek júliustól szeptemberig

folyamatosan ellenõriznie kell a külterületek parlagfû mentességét.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: folyamatos

1.1.3. A lakossági bejelentések kezelésének automatizálása, a hatósági eljárás transzparenciájának biztosítása érdekében

meg kell vizsgálni külterületeken a Lakossági Parlagfû Bejelentõ Rendszer bevezetésének lehetõségét,

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XII. Vidékfejlesztési

Minisztérium fejezet Agrár célelõirányzatok 10. jogcímcsoportján a „Parlagfû elleni közérdekû védekezés

végrehajtásának támogatása” elõirányzaton rendelkezésre álló források felhasználásával.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. augusztus 30.

1.1.4. Elengedhetetlen cél a parlagfû pollenterhelés monitorozása és ennek érdekében az ÁNTSZ Aerobiológia Hálózat

mûködtetése. Erre való tekintettel

a) fenn kell tartani és fejleszteni kell a pollenmonitorozó hálózatot,

b) fenn kell tartani, illetve javítani kell a polleninformációs szolgáltatást.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: folyamatos

1.1.5. A fertõzött, pollenadó területek méretének csökkentése érdekében, a közfoglalkozásban rendelkezésre álló források

bevonásával, az állami és önkormányzati tulajdonban álló területeken meg kell szervezni a vagyonkezelõkkel

együttmûködve a folyamatos parlagfû mentesítést. Meg kell vizsgálni az elítéltek foglalkoztatásának lehetõséget

a fertõzött területek mentesítése tekintetében. A közterületek parlagfû/gyommentességét végzõ alkalmazottaknak

munka és egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell átesniük, a biztonságos munkavégzés feltételeinek

megteremtése mellett.

Felelõs: belügyminiszter

emberi erõforrások minisztere

Határidõ: azonnal, illetve ezt követõen folyamatosan

1.1.6. Kiemelt cél a mezõgazdasági, fõ pollenadó területek parlagfû mentesítése. Ennek érdekében

a) a szakmaközi szervezetek aktív bevonásával növénytermesztési, technológiai, parlagfû mentesítési és prevenciós

ismereteket kell átadni a gazdálkodóknak,

b) fejleszteni kell a hatósági felderítési és szankcionálási eljárást elõre bejelentett, kommunikált légi felderítés

alkalmazásával, az érintett megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörrel rendelkezõ szakigazgatási szervei

számára rendelkezésre álló 2011. évi elõirányzatból származó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány forrás

felhasználásával,
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c) meg kell vizsgálni a kötelezõ növényorvos szakirányító alkalmazásának lehetõségét adott területnagyságot

meghaladó gazdálkodók esetén.

Felelõs: a)–c) pont esetében vidékfejlesztési miniszter

b) pont esetében nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a) és b) pont esetében folyamatos

c) pont esetében 2012. szeptember 30.

1.1.7. A parlagfû mentesítés kérdését be kell építeni a Nemzeti Alaptantervbe. A kerettantervek természettudományos

fejezeteiben kiemelten kell foglalkozni a parlagfû felismerésével, biológiájával és az ellene való védekezés

fontosságával. Be kell építeni a nevelési és oktatási tananyagba az egészségnevelés terén kiemelt szerepet játszó,

az allergiát okozó növényzet elleni hatékony védekezéssel, prevencióval kapcsolatos alapismereteket.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: 2012. augusztus 31.

1.1.8. Információt kell gyûjteni és tájékoztató kampányokat kell szervezni az allergiás betegségekrõl, a megelõzés

módszereirõl és az allergia megfelelõ kezelésének lehetõségeirõl.

Felelõs: emberi erõforrások minisztere

Határidõ: folyamatos

1.2. 2014–2015-ös évek

1.2.1. Ki kell dolgozni a földtulajdonosok, mezõgazdasági termelõk részére a parlagfû mentesítést ösztönzõ rendszert, amely

a szankciók megtartása mellett segíti a parlagfû mentesség elérését.

Felelõs: vidékfejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: 2014. március 30., ezt követõen folyamatos

1.2.2. A 2012–2013-ban megkezdett munkát a teljes mentesség elérése érdekében folytatni kell, különös figyelemmel

az állami és az önkormányzati mezõgazdasági területek, a vasútvonalak és a közutak mentén, továbbá egyéb, állami és

önkormányzati kezelésben lévõ területek vonatkozásában, kiegészítve a szerzett tapasztalatok alapján szükséges

intézkedésekkel.

1.2.3. Az elmúlt években gyakori, több napon keresztül jelentkezõ extrém magas parlagfû pollenkoncentrációt elérõ

pollencsúcsokat meg kell szüntetni, a pollenkoncentrációt drasztikusan csökkenteni kell.

1.3. 2016–2020-as évek

1.3.1. Az elõzõ évek munkájának értékelését követõen, a hasznosítható eredmények tükrében a hatékonynak bizonyuló

eszközöket a szükséges korrekciókkal továbbra is fel kell használni.

1.3.2. Az elmúlt 10 évben az ország nagy részén tapasztalt, több napon keresztül fennálló napi pollenkoncentrációt a teljes

parlagfû szezon alatt alacsony szinten kell tartani.

2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy e kormányhatározatban foglalt Akcióprogram végrehajtásáról

évente készítsenek beszámolót.

Felelõs: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

emberi erõforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidõ: 2012. november 30., illetve ezt követõen adott év november 30-ig
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3. A Kormány felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti beszámolók alapján készítsen jelentést

a Kormány számára az Akcióprogramban foglalt feladatok végrehajtásáról.

Határidõ: 2013. január 31., illetve ezt követõen adott év január 31-ig

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1231/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten
belüli elõirányzat átcsoportosításáról és új címek létrehozásáról

A Kormány a Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 27. §

(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

1. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

fejezetben a 16. Soltvadkert Város feladatainak támogatása, 17. Bócsa Község feladatainak támogatása és

a 18. Kaskantyú Község feladatainak támogatása címek létrehozását,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

2. a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,

5. A helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ

önkormányzatok támogatása alcím terhére

a) Soltvadkert Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 211,6 millió forint 1. melléklet szerinti

átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 16. Soltvadkert Város feladatainak támogatása cím,

b) Bócsa Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 55,4 millió forint 1. melléklet szerinti

átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 17. Bócsa Község feladatainak támogatása cím, és

c) Kaskantyú Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 2,7 millió forint 1. melléklet szerinti

átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 18. Kaskantyú Község feladatainak támogatása cím

javára,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

3. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti támogatást soron kívül folyósítsa az 1. pontban megnevezett

önkormányzatok számára azt követõen, hogy azok határozatot hoztak a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel

szemben fennálló követeléseiknek a Magyar Államra történõ engedményezésérõl, és e határozataikról

a belügyminisztert tájékoztatták,

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: azonnal
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4. elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

fejezetben a 19. Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása, a 20. Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak

támogatása, a 21. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása, a 22. Kaposvár Megyei Jogú Város

feladatainak támogatása, a 23. Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása, a 24. Sopron Megyei Jogú

Város feladatainak támogatása, a 25. Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása, a 26. Nagykanizsa

Megyei Jogú Város feladatainak támogatása, a 28. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása és a

29. Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása címek létrehozását,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

5. a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet,

5. Helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása cím, 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok

támogatása alcím terhére

a) Pécs Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 500 millió forint 1. melléklet szerinti

átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi

jövedelemadója fejezet, 19. Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím,

b) Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 500 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 20. Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím,

c) Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 400 millió forint

1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és

helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 21. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város feladatainak

támogatása cím,

d) Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 400 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 22. Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím,

e) Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 300 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 23. Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím,

f) Sopron Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 200 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 24. Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím,

g) Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 150 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 25. Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím,

h) Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 150 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 26. Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím,

i) Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 150 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet, 28. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím, és

j) Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 400 millió forint 1. melléklet

szerinti átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1 melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó

személyi jövedelemadója fejezet 29. Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím

javára,

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Határidõ: azonnal

6. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeirõl

a 4. pontban megnevezett önkormányzatokkal támogatási megállapodást kössön,

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: 2012. július 25.
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7. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az 5. pont szerinti támogatást a 6. pont szerinti megállapodás megkötését

követõen, de legkésõbb 2012. július 31-éig folyósítsa a 4. pontban megnevezett önkormányzatok számára.

Felelõs: belügyminiszter

Határidõ: 2012. július 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1231/2012. (VII. 6.) Korm. határozathoz
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13311

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

IX.
334873 16 211,6
334884 17 55,4
334895 18 2,7
331840 19 500,0
331784 20 500,0
331795 21 400,0
334906 22 400,0
331817 23 300,0
332239 24 200,0
334917 25 150,0
334928 26 150,0
334939 28 150,0
331828 29 400,0

IX
5

018461 2 -3 419,7

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 419,7 3 419,7
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Kaskantyú Község feladatainak támogatása

Soltvadkert Város feladatainak támogatása
Bócsa Község feladatainak támogatása

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi 
jövedelemadója

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

A helyi önkormányzatok kiegészít  támogatása
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lév  
önkormányzatok támogatása

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi 
jövedelemadója
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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