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Kormányrendeletek

A Kormány 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában és 15a. pontjában,
valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) és (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
b)
bölcsődei szolgáltató: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) alapján szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett családi bölcsőde vagy munkahelyi
bölcsőde,
c)
egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
d)
felkészítő szervezet: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretében
meghirdetett GINOP-5.1.9-17 azonosítószámú, az „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése
– képzés és mentorálás” című felhívás támogatott projektje keretében a célcsoport felkészítését és képzését
lebonyolító, valamint a célcsoport üzleti terveit jóváhagyó szervezet,
e)
főállású személy:
ea)
egyéni vállalkozó esetében: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerint kiegészítő
tevékenységet folytatónak nem minősülő, biztosított egyéni vállalkozó, aki egyidejűleg nem áll
legalább heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban, nem folytat tanulmányokat
közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében, valamint ha
foglalkoztatása más foglalkoztatónál egyidejűleg nem munkaviszonyban történik,
eb)
kisadózó esetében: az a személy, aki a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 8. § (1) vagy (4a) bekezdése szerinti tételes
adót fizet,
ec)
vezető tisztségviselő esetében: a nem természetes személy vezető tisztségviselője, aki e tisztséget
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti teljes munkaidős munkaviszony
keretében látja el,
f)
igénybevevői nyilvántartás: a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és
az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti igénybevevői nyilvántartás,
g)
kevésbé fejlett régió: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy
Közép-Dunántúl,
h)
kisgyermeket nevelő: az a személy, aki a Gyvt. 42/A. §-a alapján bölcsődei ellátásra jogosult gyermeket
nevel saját háztartásában, és e gyermek vér szerinti szülője, örökbefogadó szülője, vagy – amennyiben
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyéb foglalkoztatási jogviszonyt létesít – nevelőszülője,
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i)

j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)

munkaerőpiacra történő visszatérés: a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet
4/A. alcíme szerinti, e rendelet hatálya alá tartozó továbbadott támogatás (a továbbiakban: támogatás) iránti
kérelem benyújtását követően munkavállalóként, közszolgálati jogviszonyban vagy önfoglalkoztatóként
történő munkába állás, ahol a munkába állás kezdőnapjának új jogviszony esetén a foglalkoztatási vagy
önfoglalkoztatói jogviszony kezdőnapját, tartós távollét esetén az ismételt munkába állás napját kell
tekinteni,
projekt fizikai befejezése: a támogatási időszak utolsó napja,
projekt megkezdése: a támogatási időszak első napja,
sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermek:
la)
a támogatási igény bírálata során a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
25. pontja szerinti gyermek,
lb)
a kifizetési igénylés elbírálása során az igénybevevői nyilvántartásban sajátos nevelési igényű vagy
korai fejlesztésben, gondozásban részesülőként nyilvántartott gyermek,
támogatási időszak: a támogatást igénylő által az üzleti tervének megvalósítására meghatározott 12 hónapos
időtartam,
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti összeg,
támogatást igénylő: a támogatás iránti kérelmet benyújtó személy, illetve a támogatásban részesülő
kedvezményezett,
vállalkozás: a 3. és 4. célterület vonatkozásában kettős könyvvitelt vezető korlátolt felelősségű társaság, betéti
társaság, vagy egyéni cég, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy a Katv. hatálya alá tartozó
egyéni vállalkozó, vagy betéti társaság,
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszer.

2. A rendelet hatálya
2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Államkincstárra (a továbbiakban: Kincstár) mint a Magyar Államkincstárról
szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 4/A. alcíme szerinti továbbadott támogatások kihelyezésével összefüggő
feladatokat ellátó szervre és az e rendelet hatálya alá tartozó támogatással kapcsolatos eljárására, a támogatást
igénylőre, valamint a támogatással összefüggő valamennyi jog gyakorlására és kötelezettség teljesítésére.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó – 3. § (2) bekezdésében meghatározott célterületeken igényelhető – támogatások
nyújtása tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet
csak akkor kell alkalmazni, ha e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

3. A támogatás jellege, célterületei
3. §

(1) A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
(2) A támogatás a következő célterületeken igényelhető:
a)
kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása (a továbbiakban: 1. célterület),
b)
kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása a Közép-magyarországi régióban
(a továbbiakban: 2. célterület),
c)
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (a továbbiakban: 3. célterület),
d)
álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása (a továbbiakban: 4. célterület).
(3) A 3. és a 4. célterületen igényelhető támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti de minimis támogatási
kategóriába sorolt támogatásnak minősül.
(4) Az 1–4. célterületen igényelhető támogatás mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
(5) A (3) bekezdésben foglalt támogatásról 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.
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4. Összeférhetetlenségi szabályok
4. §

(1) A támogatásra vonatkozó bármely döntés előkészítésében, meghozatalában vagy az ellenőrzésben nem vehet részt
a)
a támogatást igénylő,
b)
a támogatást igénylő szervezet tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, könyvvizsgálója,
a támogatást igénylő szervezetben közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkező személy,
c)
a támogatást igénylő szervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy,
d)
az a)–c) pontban meghatározott személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli
hozzátartozója,
e)
akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.
(2) A döntés előkészítésében, meghozatalában vagy az ellenőrzésben részt vevő személy a döntés-előkészítési,
döntéshozatali eljárás vagy ellenőrzés megkezdésekor teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz
arról, hogy az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, továbbá arról, hogy az értékelés és bírálat
során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy banktitkot, fizetési titkot, adótitkot, hivatali titkot és egyéb
magántitkot megőrzi.
(3) Amennyiben a döntés előkészítése, meghozatala vagy az ellenőrzés során olyan tény merül fel, amely alapján
az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy ezt a Kincstárnak
haladéktalanul – legfeljebb 8 napon belül – írásban bejelenti. Az összeférhetetlenséggel érintett személy az adott
eljárásban a továbbiakban nem vehet részt, és a korábbi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.
(4) Amennyiben az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be,
az összeférhetetlenség megállapítása a Kincstárnál kezdeményezhető. Amennyiben a Kincstár
az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy az adott eljárásban
a továbbiakban nem vehet részt, és a korábbi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.
(5) A kifogás elbírálásában nem vehet részt az, aki a kifogással érintett döntés előkészítésében, meghozatalában vagy
a támogatás felhasználásának ellenőrzésében részt vett.

5. A támogatás igénylésével és a támogatási jogviszonnyal összefüggő általános rendelkezések
5. §

(1) A Kincstár a támogatásokkal kapcsolatosan honlapján közleményeket és elektronikus űrlapokat tesz közzé.
(2) A közlemények tartalmazzák a pályázati kiírásokat, a határidőket és a támogatási keretösszegeket. A közlemények
a támogatási jogviszony részét képezik.
(3) A közleményekben foglaltak és az elektronikus űrlapok alkalmazása a támogatást igénylőkre nézve kötelező.

6. §		
A támogatást igénylőnek kell a támogatási feltételek meglétét hitelt érdemlően bizonyítania, őt terheli a kérelmével
és a támogatási jogviszonyával összefüggésben tett bármilyen nyilatkozatával kapcsolatosan, valamint a Kincstár
által megállapított ténnyel szemben a bizonyítási kötelezettség. A minden kétséget kizáróan nem bizonyított tény,
körülmény a támogatást igénylő terhére nem értékelhető.
7. §

(1) A támogatói okirat kibocsátása után a Kincstár
a)
a támogatást igénylő nevét,
b)
a támogatás tárgyát képező célterület elnevezését,
c)
az elnyert támogatás összegét,
d)
a döntés évét és a hónapját
nyilvánosságra hozza.
(2) A Kincstár nyilvánosságra hozatali kötelezettsége az 1. és 2. célterület esetén nem terjed ki a személyes adatokra, és
annak teljesítése statisztikai módon történhet.
(3) A támogatással összefüggő bármely, Kincstárhoz benyújtott kérelem elbírálásához, a támogatási jogviszonyból
fakadó kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez a Kincstár elsősorban a támogatások kihelyezésére
vonatkozó jogszabályok alapján létrehozott adatkapcsolatokat használja fel, amely adatokat a Kincstár által kiadott
közlemények nevesítik.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatással összefüggő bármely, Kincstárhoz benyújtott kérelem elbírálása során
nem lehet figyelembe venni a Támogatási törvény 79/D. §-ában felsorolt, hivatkozott vagy a támogatás kapcsán
a jogosultság megállapítása tekintetében adatot tartalmazó nyilvántartási rendszerekben szereplő olyan adatokat,
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amelyeket a kérelem benyújtását követően pótoltak vagy módosítottak, amennyiben a módosítás a támogatási
jogosultság feltételeinek utólagos teljesítésére vagy a kérelem kedvezőbb elbírálására irányul, kivéve, ha az adott
célterületre vonatkozó szabály eltérően rendelkezik.
8. §

(1) A támogatás folyósítása érdekében a hatályos támogatói okirat alapján a támogatást igénylő kifizetési igénylést
nyújt be, kivéve, ha az adott célterületre vonatkozó szabály másképp rendelkezik.
(2) A támogatást a Kincstár a támogatást igénylőnek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
szereplő belföldi fizetési számlájára folyósítja.
(3) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói
adatbázisban vagy 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

9. §

(1) A támogatási jogviszony szünetelésének nincs helye.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogviszonyban, ideértve a fenntartási kötelezettség időszakát is,
jogutódlásnak és a támogatási jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő
átadásának nincs helye azzal, hogy a támogatást igénylő halála vagy jogutóddal történő megszűnése esetén
az addig érvényesen megállapított visszafizetési kötelezettség a támogatást igénylő polgári jog szerinti jogutódját
terheli.
(3) E rendelet alkalmazásában méltányossági kérelem benyújtásának helye nincs.
(4) Az idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében a támogatást igénylőnek csatolnia kell
a dokumentum magyar nyelvű fordítását is.
(5) A támogatást igénylő köteles a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett iratokat a támogatási döntés
meghozatalának napjától számított 10 évig megőrizni.

6. A kapcsolattartás általános szabályai, jognyilatkozatok hatályossága, a döntés tartalmi elemei
10. §

(1) A Kincstár írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) meghatározott elektronikus úton tart kapcsolatot
a támogatást igénylővel.
(2) Amennyiben a döntés ellen kifogás benyújtásának van helye, úgy a kifogásolt döntés a kifogás elbírálásáról szóló
döntés közléséig nem keletkeztet sem jogokat, sem kötelezettségeket, kivéve, ha a Kincstár a kifogásolt döntésben
vagy a kifogást elbíráló döntésben bármilyen összegű kifizetésről rendelkezett.
(3) Az e rendelet alapján a Kincstár által hozott döntés tartalmazza
a)
a Kincstár megnevezését, az ügy számát,
b)
a támogatást igénylő nevét, címét – az 1. és 2. célterület esetén lakóhelyét, tartózkodási helyét, a 3. és
4. célterület esetén székhelyét – és ügyfél-azonosítóját,
c)
az ügyben hozott döntést,
d)
a kifogás benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást,
e)
a kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés kivételével a döntés indokolását,
f)
a kiadmányozó elektronikus aláírását,
fa)
a támogatói okirat,
fb)
a kérelmet elutasító, a támogatási jogviszony megszűnésével, valamint a követelések
érvényesítésével összefüggő döntés és
fc)
a kifogásról hozott döntés
esetében.

7. Ügyintézési határidő, határidők számítása
11. §

(1) A kérelmet és a vis maior bejelentést 60 napon belül kell elbírálni.
(2) Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. A döntés-felülvizsgálati eljárás esetén
az ügyintézési határidő az okról való tudomásszerzést követő napon indul.
(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a felfüggesztés esetében a felfüggesztés megszűnéséig vagy
a hiánypótlásra való felhívás esetében annak teljesítéséig tartó időtartam, a hiánypótlás elmaradása esetén
a hiánypótlásra felhívó döntésben foglalt határidő leteltéig számított időtartam. A határidőbe nem számít bele
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a Kincstár működését – beleértve az elektronikus kapcsolattartást biztosító információs rendszerek használatát –
ellehetetlenítő üzemzavar, üzemszünet vagy más elháríthatatlan esemény időtartama.
(4) A határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének,
valamint a jognyilatkozat közlésének napja.
(5) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel
a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
(6) Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a Kincstárnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon
jár le.

8. A kérelmek benyújtására vonatkozó általános rendelkezések
12. §

(1) A kérelmet – a 14. alcímben szabályozott esetek kivételével – elektronikus úton, a Kincstár által biztosított
elektronikus űrlapon, a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással kell benyújtani.
(2) A kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában vagy papíralapú
dokumentumok esetében digitalizált, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
(3) A támogatási kérelmet célterületenként legkésőbb a benyújtás lehetőségének forráskimerülés vagy egyéb ok miatti
felfüggesztéséig lehet benyújtani. A benyújtás felfüggesztéséről a Kincstár hivatalos honlapján célterületenként
közleményt tesz közzé. A felfüggesztés kezdő napja a közlemény közzétételétől számított harmadik nap.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglaltakat követően a támogatási kérelmek elbírálása során, a rendelkezésre
álló adatok alapján a Kincstár azt állapítja meg, hogy a rendelkezésre álló forrást a benyújtott és teljesített
támogatási igények nem merítik ki, vagy a felfüggesztésre okot adó egyéb körülmény megszűnik, a felfüggesztés
megszüntetéséről közleményt ad ki. A rendelkezésre álló forrás teljes kimerülése esetén a Kincstár a kérelem
benyújtási lehetőségének lezárásáról közleményt ad ki.

13. §

(1) A kérelem benyújtását követően a kérelem módosításának nincs helye, de a 12. § (3) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel a (3) bekezdés szerinti visszavonás után a kérelem megváltozott tartalommal újra benyújtható.
(2) A kérelem benyújtására nyitva álló, valamint eljárási cselekményre meghatározott határidő vagy határnap
elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
(3) A támogatást igénylő támogatási jogviszonnyal kapcsolatban benyújtott kérelmét a kérelem tárgyában hozott
döntés közléséig elektronikusan – az elektronikus alkalmazások használatának szabályai szerint – visszavonhatja.
A kérelem visszavonásának tudomásulvételéről a Kincstár értesíti a támogatást igénylőt. A visszavonás
tudomásulvételével szemben a támogatást igénylő nem élhet kifogással. A kérelem visszavonására irányuló
jognyilatkozatot visszavonni nem lehet.

14. §

(1) A kérelem benyújtása, valamint az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek teljesítése nem jelent
alanyi jogosultságot a támogatásra, arra csak a Kincstár – a rendelkezésre álló forrásra, valamint az e rendeletben
meghatározott jogosultsági és az egyes célterületek esetében meghatározott támogatási feltételek teljesülésére
tekintettel hozott – támogatói okirata alapján válik jogosulttá a támogatást igénylő.
(2) A támogatásról szóló döntést a Kincstár a kérelmek hiánytalan beérkezésének sorrendjében hozza meg.

9. Az ügyfél-nyilvántartásba vétel részletes szabályai
15. §

(1) Amennyiben a támogatást igénylő ügyfél-azonosítóval még nem rendelkezik, úgy a támogatási kérelem
szolgál az ügyfél-nyilvántartásba vétel alapjául. A Kincstár a támogatást igénylőt az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe hivatalból veszi nyilvántartásba.
(2) Az 1. és a 2. célterület esetében a támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező
a)
családi és utónevét, születési családi és utónevét,
b)
anyja születési családi és utónevét,
c)
születési helyét és idejét,
d)
állampolgárságát,
e)
adóazonosító jelét,
f)
lakóhelyét és amennyiben van, a tartózkodási helyét,
g)
társadalombiztosítási azonosító jelét,
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h)

a fizetési számlaszámát és annak devizanemét, a támogatást igénylő hozzáférését biztosító fizetési
számlaszám létezését igazoló két hónapnál nem régebbi fizetési számlakivonat másolatát, vagy két hónapnál
nem régebbi fizetési számlaszerződés másolatát vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak
a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát, amely tartalmazza
az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél hozzáférését biztosító fizetési számlaszámát,
i)
E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségét, továbbá
j)
annak a személynek, akire tekintettel a támogatást igényli,
ja)
családi és utónevét, születési családi és utónevét,
jb)
anyja születési családi és utónevét,
jc)
születési helyét és idejét,
jd)
állampolgárságát,
je)
adóazonosító jelét,
jf )
lakóhelyét és amennyiben van, a tartózkodási helyét,
jg)
társadalombiztosítási azonosító jelét.
(3) A 3. és 4. célterület esetében a támogatási kérelem tartalmazza
a)
az egyéni vállalkozóként támogatást igénylő
aa)
családi és utónevét, születési családi és utónevét,
ab)
anyja születési családi és utónevét,
ac)
születési helyét és idejét,
ad)
állampolgárságát,
ae)
adóazonosító jelét,
af )
egyéni vállalkozói adószámát,
ag)
egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
ah)
egyéni vállalkozói székhelyét,
ai)
egyéni vállalkozói statisztikai számjelét,
aj)
egyéni vállalkozói levelezési címét, ha az nem azonos a székhelyével,
ak)
egyéni vállalkozó iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos a székhelyével,
al)
egyéni vállalkozói nyilvántartásba való felvétel napját,
am)
egyéni vállalkozó nevére szóló fizetési számlaszámát és annak devizanemét, valamint
a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett egyéni vállalkozó pénzforgalmi számlaszámát, valamint
csatolni a bankszámla létezését igazoló két hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat másolatát,
an)
egyéni vállalkozó E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségét,
b)
a nem természetes személynek minősülő támogatást igénylő esetében
ba)
a gazdasági társaság, egyéni cég törvényes képviselőjének családi és utónevét, születési családi és
utónevét,
bb)
a gazdasági társaság, egyéni cég törvényes képviselőjének anyja születési családi és utónevét,
bc)
a gazdasági társaság, egyéni cég törvényes képviselőjének születési helyét és idejét,
bd)
a gazdasági társaság, egyéni cég törvényes képviselőjének állampolgárságát,
be)
a gazdasági társaság, egyéni cég törvényes képviselőjének adóazonosító jelét,
bf )
a gazdasági társaság, egyéni cég törvényes képviselőjének lakóhelyét és amennyiben van, úgy
a tartózkodási helyét,
bg)
a támogatást igénylő elnevezését, továbbá rövidített cégnevét,
bh)
a támogatást igénylő székhelyét,
bi)
a támogatást igénylő telephelyét vagy telephelyeit, továbbá fióktelepét és fióktelepeit,
bj)
a támogatást igénylő adószámát,
bk)
a támogatást igénylő cégjegyzékszámát,
bl)
a támogatást igénylő statisztikai számjelét,
bm)
a támogatást igénylő levelezési címét, ha az nem azonos a székhelyével,
bn)
a támogatást igénylő iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos a székhelyével,
bo)
a támogatást igénylő nyilvántartásba vételének napját,
bp)
a támogatást igénylő pénzforgalmi számlaszámát és annak devizanemét,
bq)
a támogatást igénylő E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.
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10. A felfüggesztés
16. §

(1) Ha a kérelem érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától vagy adatszolgáltatás rendelkezésre állásától
függ, amelyben az eljárás vagy az adatszolgáltatás más szerv feladat- vagy hatáskörébe tartozik, vagy a Kincstárnak
az adott üggyel szorosan összefüggő más döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, akkor a Kincstár
a kérelem elbírálását az előzetes döntésről való tudomásszerzésig vagy adatszolgáltatás teljesítéséig felfüggeszti.
(2) Az eljárás a támogatást igénylő kérelmére nem függeszthető fel.
(3) Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását köztartozás fennállása esetén, amennyiben hiánypótlást követően
sem teljesül a 8. § (3) bekezdésben előírt feltétel, valamint akkor, ha a támogatási jogviszony létrejöttét követően
a támogatást igénylő olyan nyilatkozatot tesz vagy a Kincstár olyan körülményről szerez tudomást, amely
a támogatói okirat visszavonásának alapjául szolgálhat. A felfüggesztésről és annak okáról – bűncselekmény
gyanúja kivételével – a támogatást igénylőt tájékoztatni kell.

11. A hiánypótlás
17. §

(1) Ha a kérelem hiányos vagy egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaz vagy más okból hibás, és a kérelemben
található hiba a támogatást igénylő közreműködése nélkül a Kincstár által jogszabály alapján e rendelet hatálya alá
tartozó támogatások vonatkozásában elérhető nyilvántartásokból származó adat útján nyilvánvaló hibaként nem
javítható ki, a támogatást igénylőt hiánypótlásra kell felhívni.
(2) A hiánypótlási felhívás teljesítésére rendelkezésre álló határidő legalább 3 nap, és nem haladhatja meg a 15 napot.
A hiánypótlási felhívás teljesítésére megállapított határidő nem hosszabbítható meg.
(3) Amennyiben a hiánypótlást a támogatást igénylő a hiánypótlásra nyitva álló határidőn túl nyújtja be, azt a döntés
meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.
(4) Hiánypótlásra azonos tárgykörben csak egyszer van lehetőség.
(5) Hiánypótlási felhívásnak a döntés-felülvizsgálati eljárás során is helye van.

12. Helyszíni ellenőrzés
18. §

(1) A támogatási kérelem elbírálása során és a támogatói okiratban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére a Kincstár,
valamint a Kincstár e rendelet hatálya alá tartozó feladatainak teljesítését ellenőrizni jogosult szervek a kérelem
benyújtását követően, a támogatási jogviszony fennállása alatt – a követelés megállapításához, valamint
a megállapított követelés végrehajtásához való jog elévüléséig – helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosultak
a támogatást igénylő székhelyén, telephelyén, fióktelepén, lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén.
(2) A helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell, hogy a támogatási kérelemben, valamint a támogatói okiratban
foglaltak teljesítésével összefüggő adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak, és a jogosultsági,
valamint támogathatósági feltételeknek.
(3) A támogatást igénylő köteles a helyszíni ellenőrzés során a megbízólevéllel rendelkező ellenőrökkel a helyszíni
ellenőrzés szabályszerű lefolytatása érdekében együttműködni, az ellenőrzés véghezviteléhez szükséges
felvilágosítást megadni, a támogatási kérelemmel, kifizetési igényléssel vagy beszámolóval kapcsolatos, valamint
a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett iratok eredeti példányát az ellenőrök kérésére rendelkezésre
bocsátani.
(4) A támogatási kérelmet el kell utasítani vagy a támogatói okiratot vissza kell vonni, ha a támogatást igénylő
a helyszíni ellenőrzést az akadályozás befejezésére vonatkozó felszólítás ellenére ismételten vagy továbbra is
akadályozza, vagy azt teljes egészében meghiúsítja.
(5) A helyszíni ellenőrzés a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatos iratok
átvizsgálásával, és a támogatott tevékenység helyszínen történő megtekintésével történik.

19. §

(1) A helyszíni ellenőrzést a Kincstár megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja, valamint a Kincstár ellenőrzését végző,
arra jogosult szerv, szervezet megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja (a továbbiakban együtt: ellenőr) folytatja le.
(2) Az ellenőr részére kiállított, iktatószámmal ellátott megbízólevél tartalmazza:
a)
a „Megbízólevél” megnevezést,
b)
az ellenőr nevét, beosztását, a személyazonosító igazolványának vagy más személyazonosításra alkalmas
igazolványának számát,
c)
a helyszíni ellenőrzés alá vont támogatást igénylő nevét,
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d)
a célterület és a vizsgált időszak meghatározását,
e)
a vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra történő hivatkozást,
f)
a megbízólevél érvényességi idejét,
g)
a kiállítás keltét,
h)
a kiállításra jogosult aláírását, bélyegzőlenyomatát.
(3) Az ellenőr a helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzés szempontjából lényeges körülményeket, tényeket, adatokat
jegyzőkönyvben rögzíti, és a jelen levő támogatást igénylőt és annak képviselőjét az ellenőrzés során tett
megállapításairól tájékoztatja. Az ellenőr a tényállás tisztázása során a támogatást igénylő javára szolgáló tényeket
és körülményeket is köteles feltárni és rögzíteni.
20. §		
A helyszíni ellenőrzés során a támogatást igénylő jogosult:
a)
az ellenőr személyazonosságáról és megbízásáról meggyőződni,
b)
megfelelő képviseletről gondoskodni,
c)
a jegyzőkönyvben szereplő megállapításokkal kapcsolatban felvilágosítást kérni,
d)
a jegyzőkönyv átvételét követő 8 napon belül az abban foglaltakra írásban észrevételt tenni.
21. §		
A helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról – kivéve azt az esetet, amikor az értesítés következtében az ellenőrzés
lefolytatásának akadályozása vagy meghiúsítása valószínűsíthető – a támogatást igénylőt az ellenőrzés tervezett
időpontját megelőzően 5 nappal kell értesíteni annak érdekében, hogy akadályoztatása esetén képviseletét
biztosítani tudja. A támogatást igénylő képviselője köteles e minőségét megfelelő módon igazolni.
22. §

(1) Ha a támogatást igénylő iratai hiányosak vagy rendezetlenek, nyilvántartásai pontatlanok vagy hiányosak, a Kincstár
kötelezi a támogatást igénylőt, hogy iratait, nyilvántartásait legfeljebb 8 napon belül rendezze, pótolja vagy javítsa.
Ez az időtartam az eljárás határidejébe nem számít bele.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hiányok pótlására nem kerül sor, azt a helyszíni ellenőrzés eredményének
értékelése során úgy kell tekinteni, hogy a támogatást igénylő az előírt nyilvántartási kötelezettségének nem tett
eleget, és ez a körülmény a helyszíni ellenőrzés akadályozásának minősül.

23. §

(1) A helyszíni ellenőrzés során, a helyszínen talált és feltárt, a támogatási kérelem, a kifizetési igénylés elbírálása
vagy a támogatási jogviszony kapcsán jelentőséggel bíró vagy a támogatói okiratban foglaltak teljesítésének
ellenőrzésére szolgáló tényt, körülményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az ellenőr a bizonylatokról, könyvekről,
nyilvántartásokról és egyéb iratokról az eredetivel egyező másolatot kérhet, fényképet és filmfelvételt készíthet.
A helyszíni ellenőrzés során keletkezett másolatot, fényképet, valamint a kép- és hangfelvételt hordozó eszközt
az iratokhoz kell csatolni, amely ezáltal a jegyzőkönyv részének minősül.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a)
a Kincstár megnevezését, az ellenőr nevét, az ellenőrzés tárgyát és a támogatási kérelem iratazonosító
számát,
b)
az ellenőrzés alá vont támogatást igénylő ügyfél-azonosítóját, az 1. és 2. célterület esetén nevét és lakcímét,
a 3. és 4. célterület esetén elnevezését és székhelyét,
c)
a természetes személy támogatást igénylő személyes adatait, vagy a nem természetes személynek minősülő
támogatást igénylő képviseletében eljáró személy személyes adatait és a képviseletre való jogosultságát
alátámasztó okiratot,
d)
a támogatást igénylő vagy a képviseletében eljáró személy tájékoztatásának megtörténtét az ellenőrzés
céljáról, tárgyáról, várható időtartamáról és a lehetséges jogkövetkezményekről,
e)
az ellenőrzésre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az ellenőrzés során tapasztalt és
feltárt lényeges tényeket, körülményeket,
f)
a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, és
g)
az ellenőr és a támogatást igénylő vagy a támogatást igénylő képviseletében eljáró személy aláírását.
(3) A jegyzőkönyv egy másolati példányát az ellenőr – amennyiben az ehhez szükséges technikai feltételek adottak –
köteles a helyszínen átadni vagy azt a támogatást igénylő részére a jegyzőkönyv lezárásától számított 15 napon
belül megküldeni.
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II. FEJEZET
A MEGSZŰNÉS ÉS A MEGSZÜNTETÉS ESETEI, A KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE
13. Az eljárás és a támogatási jogviszony megszűnése, megszüntetése
24. §

(1) A Kincstár az eljárását megszünteti, ha a döntést még nem közölte és
a)
a támogatást igénylő a kérelmét visszavonta, vagy
b)
a támogatást igénylő – vagy ha a támogatást más személyre tekintettel igénylik, úgy e személy – halála
vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében a támogatói okirat kibocsátása vagy egyéb,
folyamatban lévő eljárás lefolytatása okafogyottá vált.
(2) A Kincstár az eljárását megszünteti, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény tisztázása nem vezetett eredményre, és
a rendelkezésre álló adatok alapján érdemben döntést hozni nem lehetséges.

25. §		
A támogatási jogviszony a teljesítést – ideértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentummegőrzési és
a fenntartási kötelezettséget is – megelőzően csak vis maior, a támogatói okirat Kincstár általi visszavonása,
felmondás, a támogatást igénylő támogatási jogviszonytól való elállása, valamint a 41. § (1) bekezdésében
meghatározott esetek alapján szűnik meg.
26. §		
A Kincstár a támogatói okiratot visszavonja, ha:
a)
bebizonyosodik, hogy a támogatást igénylő a Kincstár döntését érdemben befolyásoló valótlan adatot
szolgáltatott, vagy a támogatási jogosultság megállapítására, a támogatási kérelem, a kifizetési igénylés vagy
egyéb kérelem, beszámoló elbírálására vonatkozó, a Kincstár döntését érdemben befolyásoló adatot eltitkolt,
vagy valótlan nyilatkozatot tett,
b)
a támogatást igénylő megszegi a támogatói okiratban vagy e rendeletben foglalt kötelezettségét,
c)
a támogatást igénylő nem tesz eleget a helyszíni ellenőrzés során együttműködési, ellenőrzéstűrési
kötelezettségének,
d)
a támogatást igénylő a támogatási kérelemben adott nyilatkozatát visszavonja,
e)
a támogatást igénylő végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, kényszertörlési,
jogutód nélküli megszűnésre vezető egyéb eljárás vagy egyéb, a támogatást igénylő fizetésképtelenségével
összefüggésben indult eljárás alá kerül,
f)
az 52. § (4) bekezdés alapján történő záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylésről szóló döntés
meghozatalakor a támogatást igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
köztartozás mentességét 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolással felszólításra sem igazolja.
27. §

(1) Ha e rendeletben meghatározott valamely visszavonási vagy megszűnési ok bekövetkezik, a Kincstár – a vis maior,
a felmondás, valamint a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – a jogosulatlan igénybevételt
megállapítja, egyúttal a támogatói okiratot visszavonja, és rendelkezik a támogatást igénylő esetleges visszafizetési
kötelezettségéről.
(2) A támogatási jogviszony megszűnésének időpontja az (1) bekezdés szerinti döntés közlésének napja.
(3) A támogatási jogviszonyt az 1–2. célterület kivételével felmondani nem lehet.
(4) Az 1–2. célterület szerinti támogatási jogviszony felmondása esetén a Kincstár tájékoztatja a támogatást igénylőt
a támogatási jogviszony jövőre nézve történő megszűnéséről, valamint arról, hogy az addig jogszerűen igénybe vett
támogatást visszafizetési kötelezettség nem terheli.
(5) Ha a támogatási jogviszonytól a 3–4. célterület esetében a támogatást igénylő eláll, a Kincstár a támogatói
okiratot visszavonja, és tájékoztatja a támogatást igénylőt a támogatási jogviszony megszüntetésének
jogkövetkezményeiről, az addig folyósított támogatás visszafizetésének kötelezettségéről.

14. Vis maior
28. §

(1) Amennyiben a támogatási jogviszony fennállása alatt a támogatást igénylőn kívül álló, előre nem látott,
elháríthatatlan okból bekövetkező esemény (vis maior) miatt a támogatási jogviszonyból származó kötelezettség
teljesítése lehetetlenné vált, úgy a vis maior eseményre vonatkozóan – a támogatást igénylő halálát kivéve –
bejelentést kell benyújtania a támogatást igénylőnek, vagy amennyiben cselekvőképessége kizárttá vagy
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

korlátozottá vált, úgy törvényes képviselőjének a Kincstár felé, az annak alátámasztására vonatkozó igazolás
csatolásával együtt. A bejelentést a törvényes képviselő papír alapon is megteheti.
Vis maior eseménynek minősül különösen:
a)
a támogatást igénylő vagy ha a támogatást más személyre tekintettel igénylik vagy állapítják meg, úgy
e személy halála,
b)
a támogatást igénylő 30 napot meghaladó keresőképtelensége.
A vis maior eseményt legkésőbb a vis maior esemény igazolására jogszabály által feljogosított szervezet vagy
hatóság által kiállított igazolás vis maior kérelem benyújtására jogosult személy által történő kézhezvételétől
számított 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy a kötelezettség teljesítése
lehetetlenné vált. A vis maior esemény alátámasztásául csatolni kell – amennyiben a vis maior esemény kapcsán
jogszabály alapján hatóság által kötelezően kiállításra vagy meghozatalra került – a vis maior eseményről szóló
hatósági bizonyítványt vagy hatósági határozatot. A haláleset bekövetkeztét a Kincstár az általa elért közhiteles
nyilvántartásból állapítja meg.
A támogatás igénylője a vis maior esemény bekövetkezését követően a vis maior igazolás benyújtásával egyidejűleg
tett nyilatkozata alapján mentesíthető a vis maior esemény bekövetkeztéig jogszerűen igénybe vett támogatás
visszafizetése, valamint a további időszakra fennálló kötelezettségek alól. Amennyiben a támogatás igénylője
a vis maior esemény bekövetkezését követően a vis maior igazolás benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozata
alapján nem kívánja fenntartani a támogatási jogviszonyt, a vis maior esemény bekövetkeztének időpontjára
visszamenőleg a támogatási jogviszony megszűnik.
A vis maior bejelentés elbírálásáról a Kincstár a vis maior igazolás benyújtóját értesíti.
Amennyiben a vis maior bejelentést a Kincstár nem fogadja el, úgy a támogatási jogviszonyból eredő
kötelezettségek – a támogatási feltételek teljesítésének elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket is
beleértve – továbbra is terhelik a támogatást igénylőt.

15. A követelések érvényesítése
29. §

(1) Ha a Kincstár a támogatói okiratot visszavonja, a támogatást igénylő a támogatástól eláll, vagy a támogatást
igénylőnek egyéb okból kifolyólag visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a támogatást igénylő az addig folyósított
támogatás összegét ügyleti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
(2) Ha a visszafizetési kötelezettség a Kincstár érdekkörében felmerült okból keletkezett, a támogatás visszafizetése
a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.
(3) Ha a támogatást igénylő visszafizetési kötelezettségének feltételei bekövetkeznek, a Kincstár a követelés összegét
az adott célterületre vonatkozóan a támogatást igénylő részére jóváhagyott, de még ki nem fizetett támogatási
összegbe beszámítja.
(4) A Kincstár a visszafizetésre kötelezés időpontjában már folyamatban lévő csőd-, felszámolási, végelszámolási,
kényszertörlési, valamint egyéb, a támogatást igénylő fizetésképtelenségével vagy megszüntetésével
összefüggésben induló eljárásba bekapcsolódik, valamint követelését bejelenti, ha ez az adott eljárás természetével
összefér.

16. Fizetési halasztás, részletfizetés
30. §

(1) Fizetési halasztást és részletfizetést (a továbbiakban: fizetési kedvezmény) kizárólag az 1. és a 2. célterületen,
a támogatást igénylőnek a fizetési határidő lejártát megelőzően benyújtott kérelmére a Kincstár 12 hónapos
időtartamra engedélyez.
(2) A fizetési kedvezmény előterjesztése a kamatfizetési kötelezettséget nem érinti.
(3) A fizetési kedvezmény érvényét veszti, és a fizetési kötelezettség teljes összege járulékaival együtt egy összegben
válik esedékessé, ha a kötelezett az esedékes részlet befizetését nem teljesíti.
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III. FEJEZET
A KIFOGÁS ÉS A DÖNTÉS-FELÜLVIZSGÁLAT
31. §

(1) A kifogással összefüggő eljárás kérelemre, a döntés-felülvizsgálati eljárás hivatalból indul.
(2) Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás vagy számítási hiba van, a Kincstár a hibát az erre irányuló kérelemre
vagy hivatalból kijavítja, ha az érdemben nem hat ki a támogatási jogviszonyra.

17. A kifogás
32. §

(1) A támogatást igénylő a Kincstár döntése ellen kifogást nyújthat be, ha a támogatói okirat kiadására vagy
a támogatási kérelem elutasítására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére, a támogatási jogviszony
megszüntetésére vonatkozó, továbbá a vis maior bejelentés elbírálása tárgyában hozott érdemi döntés
jogszabálysértő.
(2) Nincs helye kifogás benyújtásának a támogatási kérelem forráshiány miatt történő elutasítása tárgyában hozott
döntés, valamint a kifogás tárgyában hozott döntés ellen.

33. §

(1) A kifogást a támogatást igénylő a kifogásolt döntés közlésétől számított 10 napon belül egy alkalommal,
elektronikus úton, a megsértett jogszabályi rendelkezés, valamint a kifogás alapjául szolgáló indokok és a kifogást
alátámasztó bizonyítékok megjelölésével nyújthatja be.
(2) A kifogást annak benyújtója mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogás elbírálására jogosult szerv azt érdemben el
nem bírálta.
(3) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a kifogásnak a kifogással megtámadott döntés végrehajtására halasztó
hatálya van.

34. §

(1) A kifogással megtámadott döntést hozó a kifogást megvizsgálja, és amennyiben a kifogás érdemi vizsgálat nélküli
elutasításának vagy a kifogásra irányuló eljárás megszüntetésének nincs helye, és a kifogásnak nem ad helyt
és annak megfelelően döntését nem módosítja vagy vonja vissza, az iratokat felterjeszti a kifogás elbírálására
jogosultnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást 30 napon belül be kell fejezni.

35. §		
A kifogással megtámadott döntést hozó a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a)
a kifogást a 33. § (1) bekezdése szerinti határidőn túl terjesztették elő,
b)
a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elő,
c)
korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő,
d)
a kifogást olyan döntés ellen nyújtották be, amely ellen e rendelet szerint kifogás benyújtásának nincs helye,
e)
a kifogást nem a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással terjesztették
elő, kivéve, amennyiben a vis maior kérelem benyújtása az arra jogosult által papír alapon történt.
36. §

(1) A kifogás elbírálására jogosult a kifogást a felterjesztést követően 30 napon belül bírálja el. Az elbírálás határideje
egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt a kifogás benyújtóját
tájékoztatni kell.
(2) A kifogás elbírálására jogosult a következő döntést hozhatja:
a)
a kifogásban foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad, és gondoskodik a jogszerű állapot
helyreállításáról,
b)
a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

37. §		
A kifogás elbírálására irányuló eljárást meg kell szüntetni, ha
a)
a kifogást annak benyújtója erre irányuló írásbeli nyilatkozatával visszavonta,
b)
a támogatási jogviszony nem a kifogással érintett döntés következtében szűnt meg,
c)
a támogatást igénylő a kifogással támadott döntésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének eleget
tett.
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18. A döntés-felülvizsgálat
38. §

(1) A Kincstár a támogatási kérelem benyújtását követően és a támogatási jogviszony fennállása során az általa
hozott döntést, a jogviszonyból származó követelés megállapításának, valamint megállapítása esetén
annak végrehajtásához való jog elévüléséig felülvizsgálhatja. A felülvizsgálat eredményeképpen a Kincstár
a jogszabálysértő döntését módosítja vagy visszavonja.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a támogatást igénylő terhére történő módosítás vagy visszavonás időbeli korlátja
nem érvényesül, ha a bíróság a büntetőügyben hozott jogerős ügydöntő határozatával megállapította, hogy
a támogatást igénylő a támogatási jogviszonnyal kapcsolatosan csalást, költségvetési csalást vagy egyéb
bűncselekményt követett el.
(3) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti eljárását az arra okot adó körülmény észlelését követő naptól számított 60 napon
belül köteles befejezni, amely határidő egy alkalommal, 60 nappal meghosszabbítható. A körülmény alapulhat
különösen helyszíni ellenőrzésen, adminisztratív ellenőrzés eredményén, a támogatásokkal összefüggésben
a Kincstár részére adatot szolgáltató szerv adatközlésén, valamint a Kincstár ellenőrzésére jogosult szerv
megállapításain.
(4) A módosított vagy a visszavonásról szóló döntés ellen kifogást lehet benyújtani.

IV. FEJEZET
AZ 1. CÉLTERÜLET SZERINTI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
19. Támogatási kérelem
39. §

(1) A támogatási kérelmet e rendelet hatálybalépését követően, az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a forrás
kimerüléséig vagy a benyújtás egyéb okból történő felfüggesztéséig lehet benyújtani.
(2) A támogatás mértéke gyermekenként legfeljebb havi 40 000 forint lehet. A támogatás összege nem haladhatja meg
a támogatást igénylő által fizetett személyi térítési díj 100%-át.
(3) Amennyiben a támogatást igénylő által fizetett személyi térítési díj 40 000 forint összegű vagy az alatti összeg, akkor
a támogatás összege a teljes személyi térítési díjjal megegyező mértékű, gyermekenként és mindazon hónapok
tekintetében, melyekben a támogatási jogosultság fennáll.

20. A támogatás igénybevételének feltételei
40. §

(1) Támogatói okirat annak a munkaerőpiacra visszatérő, kisgyermeket nevelő támogatást igénylőnek bocsátható ki:
a)
akinek lakóhelye vagy – amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik – a tartózkodási helye Magyarország
kevésbé fejlett régióiban fekvő településen van, és
aa)
lakóhelye vagy – amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik – tartózkodási helye olyan,
a Kincstár közleményében közzétett listán szereplő, kevésbé fejlett régiókban fekvő településen
van, ahol bölcsődei, mini bölcsődei vagy munkahelyi bölcsődei ellátás nem áll rendelkezésre, vagy
rendelkezésre áll ugyan, de a településen él olyan gyermek, akinek ellátása férőhely-hiány miatt
elutasításra került,
ab)
a támogatási kérelméhez csatolta az önkormányzat által fenntartott bölcsődében a férőhely hiány
miatti elutasító határozatot azon gyermekre vonatkozóan, akire tekintettel támogatási kérelmet
nyújtott be, vagy
ac)
a szülő nyilatkozik arról, hogy azon gyermek, akire tekintettel támogatási kérelmet nyújtott be,
sajátos nevelési igényű vagy korai fejlesztésben, gondozásban részesül,
b)
akinek az a) pont szerinti lakóhelye vagy – amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik – tartózkodási helye
megegyezik azon gyermek lakóhelyével vagy – amennyiben a gyermek tartózkodási hellyel rendelkezik –
a tartózkodási helyével, akire tekintettel támogatási kérelmet nyújtott be,
c)
akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően arra a gyermekre vonatkozóan, akire tekintettel
támogatási kérelmet nyújtott be, csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozást
segítő ellátást vagy gyermeknevelési támogatást folyósítottak, és
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d)

(2)
(3)

(4)
(5)

41. §

aki olyan bölcsődei szolgáltatót vesz igénybe gyermekének napközbeni ellátására a munkaerőpiacra
való visszatérés érdekében, amelynek szolgáltatási helye Magyarország kevésbé fejlett régióiban fekvő
településen van.
A támogatásra való jogosultság nem szűnik meg abban az esetben, ha a kisgyermeket nevelő a támogatás
időtartama alatt csecsemőgondozási díjra válik jogosulttá.
A kisgyermeket nevelő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben az (1) bekezdésben
foglaltak több gyermek esetében is teljesülnek. Ebben az esetben minden gyermek vonatkozásában külön
támogatási kérelmet kell benyújtani.
Ugyanazon gyermek után egyidejűleg csak egy kisgyermeket nevelő részesülhet támogatásban.
A támogatási kérelemhez csatolni kell
a)
amennyiben a támogatást igénylő nem részesül azon gyermek vonatkozásában, akire tekintettel
a támogatást igényli, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban, úgy
a csecsemőgondozási díj vagy a gyermekgondozási díj megállapításáról rendelkező határozatot,
b)
amennyiben a támogatást igénylő lakóhelye vagy amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik, tartózkodási
helye nem szerepel a Kincstár közleményében foglalt települések listáján, az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja
szerinti határozatot.

(1) A támogatási jogviszony megszűnik, amennyiben a támogatást igénylő az első kifizetési igénylés jóváhagyását
követően
a)
a támogatási jogviszony során bármikor 3 egymást követő hónapban kifizetési igénylést nem terjeszt elő,
vagy
b)
foglalkoztatása a támogatási jogviszony fennállása alatt megszűnik, és a foglalkoztatotti jogviszony
megszűnésének hónapját követő legfeljebb 3 hónapon belül nem válik ismét foglalkoztatottá.
(2) Ha a támogatást igénylőnek a foglalkoztatotti jogviszonya a támogatási jogviszony fennállása alatt megszűnik, de
a foglalkoztatotti jogviszony megszűnésének hónapját követő legfeljebb 3 hónapon belül ismét foglalkoztatottá
válik, úgy a munkaerőpiacra történő visszatérését e rendelet alkalmazása szempontjából folyamatosan fennállónak
kell tekinteni.
(3) Amennyiben a támogatási jogviszony az (1) bekezdésben foglaltak miatt szűnik meg, támogatási kérelem
ugyanazon gyermekre tekintettel ismételten benyújtható. Ebben az esetben az újabb támogatási kérelem
elbírálásakor a munkaerőpiacra történő visszatérés időpontját, valamint a 40. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában
és c) pontjában foglaltakat nem kell vizsgálni.

21. A kifizetés igénylése
42. §

(1) Az első kifizetési igényléshez – az egyéni vállalkozóként munkaerőpiacra visszatérő kisgyermeket nevelő
kivételével – csatolni kell a munkáltató által kiállított igazolást a munkába történő visszatérés tényéről és napjáról.
(2) Kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igényléséhez csatolja
a bölcsődei szolgáltató által a személyi térítési díjról kiállított, pénzügyileg teljesített számlát, amelynek teljesítési
időszaka nem lehet korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának hónapja.
(3) A kifizetési igénylés benyújtására folyamatosan, havi időszakra vonatkozóan, támogatói okiratonként külön-külön
van lehetőség.
(4) Kifizetés olyan számla alapján teljesíthető, amely
a)
azon gyermek bölcsődei ellátásának tárgyhavi, személyi térítési díjára vonatkozik, akire tekintettel
a támogatás megállapításra került, és aki a számlán szereplő időszakban az igénybevevői nyilvántartásban
a számlát kiállító bölcsődei szolgáltatónál érvényes igényléssel rendelkezik,
b)
pénzügyileg teljesített,
c)
benyújtott számla korábban még nem került benyújtásra, vagy a Kincstár a számla alapján még nem
teljesített kifizetést,
d)
a 40. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerinti bölcsődei szolgáltató által került kiállításra,
e)
a támogatást igénylő nevét és azon gyermek nevét is tartalmazza, akire tekintettel a támogatás
megállapításra került, és
f)
a számla olvasható, továbbá az egyéb, jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemmel rendelkezik.
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(5) Támogatás a Gyvt.-ben meghatározottak figyelembevételével a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig vagy
a támogatás folyósítására közleményben meghatározott végső időpontig folyósítható.
(6) A rendelkezésre álló keret kimerüléséről a Kincstár a keret kimerülését megelőző 90 nappal közleményt ad ki.

V. FEJEZET
A 3. CÉLTERÜLET SZERINTI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
22. Támogatási kérelem
43. §

(1) A támogatási kérelmet e rendelet hatálybalépését követően, az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a forrás
kimerüléséig vagy a benyújtás egyéb okból történő felfüggesztéséig lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelem mellékleteként csatolni kell a felkészítő szervezet által jóváhagyott üzleti tervet.
(3) A Kincstár a támogatási kérelemre jóváhagyható támogatás összegének meghatározásáról a (2) bekezdés szerinti
üzleti terv alapján dönt. A támogatási összeg kiszámításának alapjául a 44. § g) pont ga) és gb) alpontja szerinti
esetben az üzleti tervben szereplő, a támogatási időszakra tervezett bérköltség és annak 40%-ában meghatározott
átalány összege, a 44. § g) pont gc) alpontja szerinti esetben a támogatási időszakra tervezett éves bevétel 60%-a és
annak 40%-ában meghatározott átalány összege szolgál.
(4) Az igényelhető támogatás legfeljebb 4 573 800 forint.
(5) A támogatási kérelem konzorciumi formában nem nyújtható be.
(6) A támogatási kérelmet csak az a vállalkozást alapító személy nyújthatja be, akinek a nevére a felkészítő szervezet
által jóváhagyott üzleti terv és tanúsítvány szól.
(7) A támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak minősül.

23. A támogatás igénybevételének feltételei
44. §		
Támogatói okirat annak a támogatást igénylőnek bocsátható ki
a)
amelyben a vállalkozást alapító vezető tisztségviselő
aa)
a GINOP 5.1.9-17 azonosító számú, az „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése –
képzés és mentorálás” című felhívás keretében támogatott felkészítő szervezetek által lebonyolított
projektek keretében a projektbe történő bevonás időpontjában betöltötte a tizennyolcadik életévét
és még nem töltötte be a harmincadik életévét,
ab)
rendelkezik a felkészítő szervezet által jóváhagyott üzleti tervvel és az erről szóló tanúsítvánnyal,
ac)
a létrehozott társas vállalkozásban minősített többségi tulajdonnal rendelkezik,
ad)
nem egyedüli vagy minősített többségi tulajdonosa más vállalkozásnak vagy cégnek, valamint nem
tölt be vezető tisztségviselői pozíciót más vállalkozásban vagy cégben,
ae)
a vállalkozásban – társas vállalkozás és az egyszemélyes gazdasági társaság esetében munkaviszony
keretében – személyes közreműködőként vesz részt, és
af )
a vállalkozásban önálló képviseleti joggal rendelkezik,
b)
amely a támogatási kérelem benyújtása előtt legfeljebb három hónappal alakult,
c)
amelynek egyéni vállalkozás esetében az ÖVTJ, társas vállalkozás esetében a TEÁOR szerinti főtevékenysége
megegyezik az üzleti tervben jóváhagyott főtevékenységgel,
d)
amely székhelye, valamennyi telephelye és fióktelepe Magyarország kevésbé fejlett régióiban található,
e)
amely a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és
középvállalkozások meghatározása alcíme alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül,
f)
amely vállalja, hogy
fa)
a felkészítő szervezet által a vállalkozást alapító részére jóváhagyott üzleti tervet valósítja meg,
fb)
a vállalkozást alapító a támogatási időszak során önfoglalkoztatási kötelezettségének folyamatosan
eleget tesz,
fc)
egyéni vállalkozás esetén az ÖVTJ, társas vállalkozás esetében a TEÁOR szerinti főtevékenységét
a támogatási időszak alatt nem módosítja, új főtevékenységet nem vesz fel,
fd)
a fenntartási kötelezettségét teljesíti, amelynek keretében a támogatást igénylő a tevékenységét
a támogatási időszak utolsó napját követő naptól számított további 12 hónapig folytatja, valamint
egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti, valamint
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amely az alábbi jogi és adózási formák valamelyikében működik:
ga)
kettős könyvvitelt vezető korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság vagy egyéni cég,
gb)
az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy
gc)
a Katv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy betéti társaság.

45. §		
Nem adható ki támogatói okirat azon támogatást igénylő részére, amely
a)
végelszámolás, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló
egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt áll,
b)
felnőtt tematikájú – különösen szexuális tartalmú vagy 18 év feletti vendégkört kiszolgáló – szolgáltatást
nyújt, vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez,
c)
lízingtevékenységet végez,
d)
a támogatásból megvalósítandó fejlesztés eredményét – kölcsönzési cél kivételével – bérbeadási célra
kívánja megvalósítani,
e)
az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott
kivételek szerint használná fel.
46. §		
A Kincstár a támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról,
a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról és annak szabályairól.
47. §

(1) A támogatást igénylőnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző 2 pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
(2) A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az Atr. 11. §-ában foglaltak irányadóak.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
(4) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző 2 pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján általános csekély összegű támogatás esetén a támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.
(7) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(8) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(9) A támogatásból megvalósítandó, a jóváhagyott üzleti tervben tervezett tevékenységre, szolgáltatásra és
beruházásra a támogatási időszak alatt – a GINOP-8.8.1-17 kódszámú, a foglalkozás ösztönzése célú hitelprogram
keretében felvett támogatás kivételével – hazai vagy uniós forrásból származó további támogatásban a támogatást
igénylő nem részesülhet.

48. §

(1) A támogatást igénylő a projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári évben realizált nettó
árbevételének, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének – a 44. § g) pont gc) alpont
szerinti vállalkozás esetén az éves bevételének – el kell érnie az egymillió forintot.
(2) A Kincstár a támogatást igénylőt terhelő (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének elfogadásáról azt
követően dönt, ha bevételi előírásra vonatkozóan az állami adóhatóság nyilvántartásából származó adat
rendelkezésére áll.
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(3) A támogatást igénylő köteles a projekt fizikai befejezéséről, a Kincstár által meghatározott adattartalmú záró
elszámolásra irányuló kifizetési igénylésben a Kincstár felé beszámolni.

24. Előzetes kifizetés
49. §

(1) A támogatási kérelem előzetes kifizetés igénylésnek is minősül.
(2) Az előzetes kifizetés összege a támogatói okiratban jóváhagyott támogatás összegének 50%-a.
(3) A jóváhagyott előzetes kifizetés összege a támogatói okirat hatálybalépését követően folyósítandó.

25. A támogatással történő elszámolás, kifizetési igénylés és beszámolás, a támogatás folyósítása
50. §

(1) A támogatásból finanszírozott költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja a projekt megkezdése.
(2) Bérköltségként a támogatási időszak során felmerült alábbi költségek számolhatóak el:
a)
a 44. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a támogatást igénylő által foglalkoztatott személy
munkaviszonyból származó jövedelme, és arra tekintettel a támogatást igénylőt terhelő szociális
hozzájárulási adó összege,
b)
a 44. § g) pont gb) alpontja szerinti esetben az Szja tv. szerinti vállalkozói kivét vagy az átalányban
megállapított jövedelem, továbbá a támogatást igénylő által foglalkoztatott személy munkaviszonyból
származó jövedelme, és arra tekintettel a támogatást igénylőt terhelő szociális hozzájárulási adó összege,
c)
a 44. § g) pont gc) alpontja szerinti esetben a bevétel 60%-ának megfelelő összeg, továbbá a támogatást
igénylő által foglalkoztatott személy munkaviszonyból származó jövedelme, és arra tekintettel a támogatást
igénylőt terhelő szociális hozzájárulási adó összege.
(3) Az elszámolható bérköltség havi összege legfeljebb 272 250 forint, a 44. § g) pont gc) alpontja szerinti
támogatást igénylő esetében az 51. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapított, a garantált bérminimum
figyelembevételével számított összeg.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott összegen túl a támogatást igénylő átalányként a részére jóváhagyható
bérköltség további 40%-ának megfelelő összegre jogosult. A bérköltséggel történő elszámolás minősül az átalány
számításának alapjául.

51. §

(1) Az időközi kifizetési igénylést a támogatói okirat hatálybalépését követően, a támogatási időszak ötödik
hónapjában, a támogatási időszak első négy hónapja során felmerült bérköltséggel való elszámolásra kell
benyújtania a támogatást igénylőnek.
(2) Az időközi kifizetési igénylés alapján folyósítható összeg kiszámítása során a Kincstár a 44. § g) pont ga) és
gb) alpontja szerinti esetben a támogatási időszak első három hónapja során felmerült bérköltséget és az ahhoz
kapcsolódó átalány összeget veszi figyelembe, az állami adóhatóság nyilvántartásából származó adatok
ismeretében.
(3) Az időközi kifizetési igénylésben a 44. § g) pont gc) alpontja szerinti esetben a támogatást igénylőnek meg kell
adnia a támogatási időszak első négy hónapja során realizált bevételre vonatkozó adatokat is. Az időközi kifizetési
igénylés alapján folyósítható összeg kiszámítása során a Kincstár a 44. § g) pont gc) alpontja szerinti esetben
a támogatási időszak első három hónapja során realizált bevétel 60%-ának megfelelő összeget vesz figyelembe
bérköltségként és az átalány alapjául. A kifizetés feltétele továbbá a főállású kisadózó után az adott hónapokra
a tételes adó megfizetése.
(4) A 44. § g) pont ga) és gb) alpontja szerinti esetben az időközi beszámolót a támogatói okirat hatálybalépését
követően, a támogatási időszak kilencedik hónapjában, a támogatási időszak ötödik hónapjától kezdődően
a nyolcadik hónappal bezárólag felmerült bérköltséggel és az ahhoz kapcsolódó átalánnyal való elszámolásra kell
benyújtania a támogatást igénylőnek.
(5) A 44. § g) pont gc) alpontja szerinti esetben időközi beszámolót a támogatói okirat hatálybalépését követően,
a támogatási időszak kilencedik hónapjában, a támogatási időszak ötödik hónapjától kezdődően a nyolcadik
hónappal bezárólag realizált bevétellel és az ahhoz kapcsolódó átalánnyal való elszámolásra kell benyújtania
a támogatást igénylőnek. A beszámoló elfogadásának feltétele továbbá a főállású kisadózó után az adott hónapokra
a tételes adó megfizetése.
(6) Az időközi beszámoló elfogadásáról a Kincstár a (2) és (3) bekezdésekben foglalt számítási módszertan szerint dönt,
de az időközi beszámoló alapján támogatást nem folyósít.
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52. §
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(1) A záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylést a támogatási időszak végét követő naptári hónapban kell
benyújtani.
(2) A záró kifizetési igénylés vizsgálata, az annak alapján folyósítható összeg kiszámítása során a Kincstár a korábban
jóváhagyott támogatási összegeket, az annak, valamint az időközi beszámoló alapjául szolgáló adatokat, továbbá
a)
a 44. § g) pont ga) és gb) alpontja szerinti esetben a támogatási időszak kilencedik hónapjától kezdődően
a tizenkettedik hónappal bezárólag felmerült bérköltséget, az ahhoz kapcsolódó átalány összeget,
b)
a 44. § g) pont gc) alpontja szerinti esetben a támogatási időszak során realizált bevételt és az ahhoz
kapcsolódó átalány összeget
veszi figyelembe.
(3) A záró kifizetési igénylés alapján a 44. § g) pont gc) alpontja szerinti esetben a kifizetés feltétele továbbá
a főállású kisadózó után az adott hónapokra a tételes adó megfizetése. A kifizetés feltétele továbbá, hogy
az állami adóhatósághoz bevallott, a támogatási időszakot érintő adóévekre vonatkozó bevételek összege elérje
a támogatást igénylő által a támogatási időszakra az időközi kifizetési igénylésben, az időközi beszámolóban,
valamint a záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylésben nyilatkozott bevételek összegét.
(4) A záró elszámolásra irányuló kifizetési igénylésről a Kincstár az állami adóhatóság nyilvántartásából származó adatok
ismeretében, a 48. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján és a (2) és (3) bekezdésben foglaltak vizsgálatával
dönt, és folyósít támogatást.

VI. FEJEZET
A 2. ÉS A 4. CÉLTERÜLET SZERINTI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
26. A 2. célterület szerinti támogatásra való jogosultság különös feltételei
53. §

(1) A 2. célterület szerinti támogatásokra a IV. Fejezetben foglalt szabályokat a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell
alkalmazni.
(2) A 40. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a támogatási kérelem benyújtására és támogatás
igénybevételére az jogosult, akinek lakóhelye vagy amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási
helye – a Kincstár közleményében szereplő – olyan, a közép-magyarországi régióban lévő olyan településen vagy
kerületben van, ahol bölcsődei, mini bölcsődei vagy munkahelyi bölcsődei ellátása nem áll rendelkezésre, vagy
rendelkezésre áll ugyan, de a településen vagy kerületben él olyan gyermek, akinek ellátása férőhely-hiány miatt
elutasításra került.
(3) A 40. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérően a 2. célterület vonatkozásában igénybe vett bölcsődei
szolgáltatás Magyarország kevésbé fejlett régióiban és a közép-magyarországi régióban fekvő településen is
igénybe vehető.
(4) A 40. § (5) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően a támogatási kérelemhez a 40. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti határozatot abban esetben kell csatolni, amennyiben a támogatást igénylő lakóhelye vagy
– amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik – tartózkodási helye nem szerepel a Kincstár (2) bekezdés szerinti
közleményében foglalt települések és kerületek listáján.

27. A 4. célterület szerinti támogatásra való jogosultság különös feltételei
54. §

(1) A 4. célterület szerinti támogatásokra az V. Fejezetben foglalt szabályokat a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell
alkalmazni.
(2) A 44. § a) pont aa) alpontjában foglaltaktól eltérően a támogatási kérelem benyújtására és támogatás
igénybevételére az jogosult, aki a támogatást igénylő vállalkozás alapítójaként a GINOP 5.1.9-17 azonosító számú,
az „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás” című felhívás keretében
támogatott felkészítő szervezetek által lebonyolított projektekbe történő bevonás időpontjában a harmincadik
életévét betöltötte.
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VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. Hatályba léptető rendelkezések
55. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

29. Az európai unió jogának való megfelelés
56. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához, valamint
a 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdésében foglalt ellenőrzéshez szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
az állattenyésztésről
A Kormány
az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (1) bekezdés
b)–h) pontjában,
a 91. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a szarvasmarha, a zebu, a bivaly, a házi sertés, a juh, a kecske, a ló, a szamár, a bölény,
a házi nyúl, a csincsilla, a magyar ebfajták, a házi tyúk, a gyöngytyúk, a házi lúd, a házi kacsa, a pézsmakacsa,
a pulyka, a strucc, az emu, a ponty, a fogassüllő, a harcsa, a sebes pisztráng, a szivárványos pisztráng és a mézelő
méh tenyésztésére.
(2) E rendelet rendelkezéseit a szarvasmarha, a zebu, a bivaly, a házi sertés, a juh, a kecske, a ló és a szamár esetében
akkor kell alkalmazni, ha a 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
apaállat: az a hímivarú tenyészállat, amelyet elismert tenyésztőszervezet (a továbbiakban:
tenyésztőszervezet) a tenyésztési programjában előírtak szerint annak minősít;
2.
állatgenetikai erőforrások: az 1. § (1) bekezdése szerinti állatfajok fajtái és azok faj- és fajtahibridjei, valamint
azok szaporítóanyagai, keltető- és tenyésztojásai, genetikai mintái;
3.
állattartó: az a személy, aki vagy amely a tartott állatokért, illetve egy tartási hely üzemeltetéséért akár
állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős;
4.
egyedi azonosító: a mezőgazdasági haszonállatok egyes egyedeinek jelöléséről szóló jogszabályokban,
illetve az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott
követelményeknek megfelelő, vagy – jogszabályi rendelkezés hiányában – a tenyésztési programban előírt
azonosításra szolgáló jelölés, amely alapján az állatok egyedei vagy csoportjai a Nemzeti Élelmiszerlánc-
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6.
7.
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9.

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

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
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biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: NÉBIH) vagy a tenyésztőszervezetnél vezetett adatbázisokból
visszakereshetőek, azonosíthatóak;
fajtafenntartás: egy adott állatfajta, fajtakonstrukció genetikai tulajdonságainak és genetikai sokféleségének
megőrzését vagy folyamatos genetikai fejlesztését szolgáló tevékenységek összessége;
hibrid: végtermék létrehozása céljából speciálisan keresztezési célra előállított szülői vonalak egyedei;
honosítás: az adott fajta elismert tenyésztőszervezete által vezetett törzskönyvbe történő felvétel, valamint
a tenyésztési adatnak az országos állattenyésztési adatbázisba történő bejegyzése;
kisállatfaj: e rendelet hatálya alá tartozó állatfajok közül a házi nyúl, a csincsilla, a házi tyúk, a gyöngytyúk,
a házi lúd, a házi kacsa, a pézsmakacsa és a pulyka;
magyar ebfajta: az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott rendeletben
felsorolt azon ebfajta, amely Magyarország természetföldrajzi környezetében alakult ki, és tartásának,
használatának, valamint tenyésztésének történelmi hagyománya van;
művi szaporító létesítmény: a mesterséges termékenyítő állomás, az embrióátültető állomás, a baromfi- és
halkeltető állomás, valamint a méhanyanevelő telep;
országos állattenyésztési adatbázis: a NÉBIH által működtetett, az állattenyésztéssel, a tenyésztőkkel,
a tartókkal és a tulajdonosokkal kapcsolatos adatok nyilvántartására szolgáló adatbázis;
szaporítóanyag: a művi szaporítás céljából tenyészállatokból kinyert vagy előállított sperma, petesejt és
embrió, valamint a tenyész- és keltetőtojás;
származási igazolás: a tenyésztőszervezet által a tenyészállat, valamint a szaporítóanyag tenyésztési adatairól
a törzskönyv vagy a tenyésztési főkönyv alapján kiállított közokirat;
teljesítményvizsgálat: tenyészértékbecslés céljából az állatok teljesítményének és termékei minőségének
megállapítására szolgáló eljárás;
tenyészállat: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott állat, amely egyedileg vagy
az állatcsoport részeként azonosítható, és
a)
amelynek szüleit és nagyszüleit törzskönyvbe vették, és maga a tenyészállat törzskönyvezett,
b)
amelyet tenyésztőszervezet tenyésztési főkönyvében nyilvántartanak, vagy
c)
amelyet tenyésztőszervezet kisállatfajok esetében származási igazolással annak ismer el;
tenyészértékbecslés: egy adott tenyészállat genotípusának a fajra és fajtára jellemző teljesítményének
a saját, valamint az ivadékaiban megjelenő, adott teljesítményre és tulajdonságra gyakorolt becsült várható
hatásának megállapítására szolgáló eljárás;
tenyésztés: céltudatos emberi tevékenység, amely az állatok tenyész- és haszonértékének megőrzésére, illetve
növelésére irányul;
tenyésztési adat: az e rendelet hatálya alá tartozó állatfajták egyedeinek, csoportjainak jogszabályban vagy
a tenyésztési programban meghatározott adatai;
tenyésztési főkönyv: a tenyésztőszervezet által vezetett közokirat, amely a 2016/1012/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése szerinti állatok adatainak, valamint a 2016/1012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó állatfajták keresztezési vagy hibridizációs programja
tenyészállatai tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál;
tenyésztési program: a tenyészállatok és szaporítóanyagaik nyilvántartását, szelekcióját, tenyésztését és
cseréjét magában foglaló szisztematikus tevékenységek összessége, amelyet a tenyésztési célállomány kívánt
fenotípusos és genotípusos tulajdonságainak megőrzése vagy javítása érdekében alakítottak ki és hajtanak
végre;
tenyésztési tevékenység: a tenyésztőnek a tenyésztőszervezet miniszter által jóváhagyott tenyésztési
programja szerint végzett tevékenysége;
tenyésztésvezető: a tenyésztőszervezet miniszter által jóváhagyott tenyésztési programjában kijelölt,
a tenyésztési célok és a tenyésztésszervezési feladatok ellátásáért felelős természetes személy;
tenyésztojás: olyan, keltetésre alkalmas tojás, amelyet tenyészállat-előállítás céljára keltetnek, és amelyből
az utód továbbtenyésztésre kerülhet;
tenyésztő: az a személy, aki az adott állatfajta tenyésztési programját végrehajtva tenyészállat előállítással
foglalkozik;
törzskönyv: a tenyésztőszervezet által vezetett közokirat, amely a tenyésztőszervezet tenyésztési programjába
befogadott fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál;
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26.

27.
28.

29.

törzskönyvezés: a tenyésztési és a teljesítményvizsgálati adatok hiteles gyűjtése törzskönyvben vagy
nyilvántartása tenyésztési főkönyvben, valamint ezen adatok feldolgozása, rendszerezése, igazolása és
közzététele;
üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a művi szaporító létesítmény vagy
a spermatároló központ üzemeltetéséért állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta: olyan, a miniszter által kiadott rendeletben felsorolt, egyedi genetikai
értéket képviselő, a hazai tenyésztésben egykoron meghatározó szerepet játszó, nem védett őshonos
mezőgazdasági állatfajta,
a)
amelynek a termelésből való kiszorulása következtében, a génállomány megőrzése érdekében
szükségessé vált a védelme,
b)
amelynek a létszám jelentős csökkenése következtében, a génállomány megőrzése érdekében
szükségessé vált a védelme,
c)
amely nagy létszámban rendelkezésre áll, ugyanakkor a fajta genotípusa és fenotípusa az intenzív
szelekció, a megváltozott tartás és takarmányozás, valamint a keresztezések által olyan mértékben
módosult, hogy az eredeti típus vagy típusok elkülönített megőrzése, esetleg rekonstrukciója vált
szükségessé, vagy
d)
amely törzskönyvben nyilvántartott formában már nem volt fellelhető, így szükségessé vált a fajta
rekonstrukciója;
védett őshonos mezőgazdasági állatfajta: olyan, a miniszter által kiadott rendeletben felsorolt, a nemzeti
örökség, a mezőgazdasági génbank, valamint a természet- és tájvédelem részét képező állatfajta,
a)
amelyet a Kárpát-medencében, Magyarország természetföldrajzi környezetében legalább 50 éves
múltra visszatekintően tenyésztenek,
b)
amelyet korábban hazánkban tenyésztettek, de a fajta törzskönyvi nyilvántartása megszűnt, és
a fajtát fajtarekonstrukció keretében újra létrehozták, vagy
c)
amelynek hazai tenyésztését génmentés, fajtamentés keretében újra megkezdték.

3. Állatgenetikai erőforrások megőrzése és védelme
3. §

(1) Tenyészállat vagy szaporítóanyag előállítását, felhasználását a tenyésztők a jóváhagyott tenyésztési program alapján
végzik.
(2) A tenyésztőszervezet tenyésztési programjában, amennyiben ezt a tenyésztési célok indokolttá teszik, korlátozhatja
meghatározott tenyésztési módszer alkalmazását, szaporítóanyag meghatározott módon történő felhasználását,
illetve megtilthatja a mesterséges termékenyítés alkalmazását.

4. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott állatfajok esetében szaporítóanyag nyerésére, tenyészállat előállítására,
valamint más állattartók nőivarú állatállományában utódok előállítására csak olyan hímivarú tenyészállat
használható, amelyet az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet a tenyésztési programjának
megfelelően apaállatnak minősített, valamint szaporítóanyag előállítására, illetve mesterséges termékenyítésre
engedélyezett. A hímivarú tenyészállatnak, illetve a tőle nyert szaporítóanyagnak meg kell felelnie az állatok
tenyésztésére, szaporítására, a szaporítóanyag előállításra, raktározásra, valamint a forgalmazásra vonatkozó
állategészségügyi feltételeknek.
(2) A fedeztetéseket, termékenyítéseket minden esetben dokumentálni kell. Az elismert tenyésztési programban
szereplő fedeztetési, termékenyítési dokumentum adatait be kell jelenteni az országos állattenyésztési adatbázisba.
(3) A hímivarú tenyészállat tartója köteles a véletlen fedezés elkerüléséről gondoskodni.

4. Tenyésztőszervezetek
5. §		
A tenyésztőszervezet feladata az adott állatfajta vagy a keresztezéssel előállított, végtermék létrehozását szolgáló
tiszta vonalak fenntartásának biztosítása, ennek keretében a tenyésztési program megalkotása, és a miniszter
jóváhagyását követően annak – a tenyésztésvezető irányításával történő – végrehajtása.
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(1) A jogi személy tenyésztőszervezet – a hibridtenyésztő szervezet kivételével – tenyésztési tevékenységet nem
végezhet.
(2) Nem lehet tenyésztésvezető
a)
az a személy,
aa)
aki saját maga,
ab)
aki által vezető tisztségviselőként irányított gazdasági társaság,
ac)
akinek közeli hozzátartozója, vagy
ad)
akinek saját maga, illetve közeli hozzátartozója által összesen legalább 25%-ban tulajdonolt
gazdasági társasága
üzletszerűen állattenyésztési tevékenységet végez olyan állatfajta vonatkozásában, amelyre nézve
a tenyésztőszervezet jóváhagyott tenyésztési programmal rendelkezik, valamint
b)
az a személy, aki az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló
2019. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7. § i) pontja szerinti tenyésztésvezetői tevékenység
gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt áll.

7. §		
A tenyésztőszervezetet – annak kérelmére – a miniszter ismeri el. Tenyésztőszervezeti elismerés hiányában nem
hajtható végre tenyésztési program, és nem tartható fenn állatfajta.
8. §		
A tenyésztőszervezet akkor ismerhető el, ha rendelkezik
a)
a tenyésztési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
b)
a saját tenyésztési adatbázisának működtetéséhez szükséges eszközökkel,
c)
a tenyésztési program megvalósításához szükséges elegendő számú tenyésztővel és tenyészállattal, valamint
d)
jogi személy tenyésztőszervezet esetén eljárási szabályzattal a tenyésztők jogairól és kötelezettségeiről,
a tenyésztők csatlakozásának feltételeiről, a tenyésztői vitarendezés módjáról és a tenyésztőkkel való azonos
bánásmódról.
9. §		
A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemmel egyidejűleg a fenntartani kívánt állatfajta vonatkozásában
a tenyésztési programot is be kell nyújtani jóváhagyás céljából.
10. §		
Tenyésztőszervezeti elismerés arra az önálló névvel megjelölt fajtára kérhető, amelyet a tenyésztőszervezet
tenyésztési programja alapján fenn kíván tartani.
11. §

(1) A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a)
az állatfaj és a fajta megnevezését,
b)
a hasznosítási típust és a tenyészcélt,
c)
a tenyésztésen belüli tevékenységi kört,
d)
a személyi feltételeket a tenyésztésvezető nevének és végzettségének külön feltüntetésével,
e)
a fajta besorolását,
f)
arra való utalást, hogy van-e nemesítő, valamint
g)
a kérelem benyújtása idején rendelkezésre álló tenyész- és árutermelő állomány létszámát és helyét, továbbá
a tenyésztojás-keltetők azonosítóját.
(2) A tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell magyar nyelven
a)
a tenyésztési programot,
b)
a tenyésztésvezető hozzájárulását érintett adatai kezeléséhez, valamint a szakirányú felsőfokú végzettségét
igazoló oklevél másolatát, valamint
c)
az aláírásra jogosult személy aláírását tartalmazó származásigazolás nyomtatványmintáját.
(3) A tenyésztési programnak tartalmaznia kell
1.
a faj és fajta megnevezését;
2.
a fajta küllemi leírását, hibrid és keresztezési eljárás esetén a végterméket előállító szaporítófokozatokra
vonatkozóan is;
3.
a kérelmező által a fajta tekintetében meghatározott főbb vagy gazdaságilag fontos jellemzők ismert vagy
várható értékét, figyelemmel a szaporítófokozatokra is;
4.
a nemesítési, keresztezési eljárást, valamint a vonalak megnevezését;
5.
a megengedett immigrációt és a szelekció rendjét;
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6.

(4)

(5)

(6)

(7)

12. §

a törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi szabályzatot, továbbá ló esetében annak az eredő törzskönyvnek
a feltüntetését, amely törzskönyvi rendjének átvételére sor kerül;
7.
a tenyésztési programban meghatározott dokumentumok, bizonylatok nyilvántartásának és az igazolások
kiadásának rendjét;
8.
a származás-ellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét;
9.
az állatok, valamint a szaporítóanyag jelölésére vonatkozó követelményeket;
10.
a nemesítés során alkalmazott teljesítményvizsgálatok rendjét, vizsgálati módszerét, beleértve a vizsgálatok
számát, valamint a populáció méretéhez viszonyított arányát, továbbá a tenyészértékbecslés módszerét,
ideértve a vizsgálandó tulajdonságok körét is;
11.
a kérelmező által megjelölt egyéb vizsgálati szempontokat;
12.
a tenyészállat-minősítés rendjét;
13.
az apaállat mesterséges termékenyítési engedélyének feltételeit;
14.
a szaporítóanyag, valamint baromfifajok esetében a napos és, ha szükséges, a növendék állatcsoport
minőségi követelményeit.
A tenyésztési programban egy adott fajtához tartozó állatok fenotípusos és genotípusos tulajdonságainak
megőrzése, javítása, illetve az állatfajta fenntartása, létrehozása vagy rekonstruálása céljából meg kell határozni
a kötelezően gyűjtendő adatok körét és azok kezelésének a módját, valamint a szükséges tenyésztési és szelekciós
tevékenységeket.
Az elismerést kérő tenyésztőszervezetnek az e rendeletben meghatározott követelmények teljesítéséről saját
szervezetén belül vagy megbízás útján kell gondoskodnia. Ha az előírt feladatot nem a kérelmező látja el, azt
a kérelemben külön meg kell jelölnie, és meg kell adnia a megbízandó egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy jogi
személy nevét, székhelyét, a feladatot ellátó telephelyét, a feladatok ellátására való alkalmasságát igazoló adatokat,
valamint mellékelnie kell a megbízást és a feladatok ellátásával kapcsolatos felelősséget szabályozó szerződést.
Külföldi eredetű és világfajta esetén a tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemhez mellékelni kell
a)
a tenyésztési programot korábban már elfogadó ország hatósága által kiadott tenyésztőszervezeti
elismerés, valamint az elfogadott tenyésztési program hiteles másolatát és a magyar fordítását, továbbá
a tenyésztőszervezetet elismerő és a tenyésztési programot elfogadó hatóság nevét és címét, vagy
b)
ha az ország, amelyben azt az állatfajtát tenyésztik, amelyre a magyar tenyésztőszervezet a tenyésztési
program jóváhagyását kéri, az a) pont szerinti elismerést nem ad ki, akkor a fajtát elismerő ország
hatóságának, ennek hiányában a fajta eredeti tulajdonosának vagy tenyésztőjének nyilatkozatát arról, hogy
a fajta tenyésztése a fajtát elismerő ország jogszabályi előírásainak megfelel.
Amennyiben a (6) bekezdés szerinti kérelem oltalom alatt álló fajta tenyésztésére vonatkozik, a kérelemhez
mellékelni kell
a)
az adott fajta tenyésztésére és forgalmazására feljogosító hozzájárulást,
b)
a kérelmezőnek a fajta tenyésztésére vonatkozó kizárólagosságát alátámasztó dokumentumot, valamint
c)
a fajta eredeti tulajdonosának nyilatkozatát a tőle származó jogokról és kötelezettségekről, továbbá
a fajtanév használatára vonatkozó követelményekről.

(1) Amennyiben különböző tenyésztőszervezetek fajtáival történik keresztezés, a keresztezett állatok nyilvántartásáról,
teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről az érintett tenyésztőszervezeteknek megállapodást kell
kötniük, melyet a tenyésztési program részeként mellékelni kell.
(2) Az érintett fajták tenyésztési programjában részletesen kell ismertetni az ajánlott keresztezési konstrukciókat.
Összetett keresztezés esetén a felhasznált keresztezett tenyészállatokkal szemben támasztott teljesítmény- és
törzskönyvi követelményeket a tenyésztési programban meg kell adni.

13. §		
Külföldi, oltalom alatt álló fajta esetén az oltalom jogosultjától hozzájárulást kell beszerezni a fajtanév használatához.
14. §

(1) A tenyésztőszervezeti elismerés iránti eljárásban meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező által a kérelemben
megadottak a valóságnak megfelelnek-e, a tenyésztési program megfelel-e a nemzetközi szakmai elvárásoknak,
annak végrehajtása biztosított-e, a megvalósításhoz a személyi és tárgyi feltételek, valamint a megfelelő létszámú
állatállomány rendelkezésre áll-e, továbbá – új fajta kivételével – a 11. § (7) bekezdésében, valamint a 13. §-ban
foglalt követelmények teljesülnek-e.
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(2) A miniszter a tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelemben foglalt, fenntartani kívánt
fajta tenyésztésének engedélyezése egy már elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztőszervezet által
fenntartott fajta fenntartását veszélyeztetheti.
15. §

(1) A miniszter a tenyésztőszervezeti elismerés iránti kérelemmel érintett fajtákat a kérelem benyújtását követően
a nemesítés végeredménye és helye szerint besorolja.
(2) A fajta a nemesítés végeredménye alapján
a)
fajtatiszta, amennyiben az utódgeneráció a tenyésztési elvek figyelembevétele mellett a fajtába tartozó
bármely hím- és nőivarú állat párosításával előállítható,
b)
hibrid, amennyiben a végtermék előállítása speciális tenyészvonalak tervszerű párosításával történik.
(3) A fajta a nemesítés helye szerint
a)
hazai, amennyiben a tenyésztési program hazai teljesítményvizsgálatra, tenyészértékbecslésre és szelekcióra
épít, továbbá amelynek tenyészcélját, a nemesítésére és fenntartására irányuló tenyésztési módszerét
Magyarországon dolgozták ki,
b)
világfajta, amennyiben a magyar tenyésztőszervezet a fajta hazai nemesítését a nemzetközileg elfogadott
szabályok szerint, önállóan végzi, vagy
c)
külföldi, amennyiben tenyészcélját külföldön határozzák meg, és nemesítése meghatározó módon
külföldön történik, továbbá a teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés és szelekció lényeges elemei nem
Magyarországon valósulnak meg.
(4) Nincs helye elismerésnek olyan hibrideknél, amelyeknél a párosítandó állatok köre csak fajtanévvel van megjelölve,
vagy ha a speciális hibrid tenyészvonalak nem kerülnek kialakításra, és valójában fajtatiszta állatokkal végzik
a keresztezést.

16. §

(1) A miniszter a 11–13. §-ban, valamint a 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kérelem esetén
a tenyésztőszervezetet az adott fajta vonatkozásában visszavonásig elismeri.
(2) A miniszter kérelemre a tenyésztőszervezet elismerésével egyidejűleg az adott fajta vonatkozásában ideiglenes
forgalmazási engedélyt ad ki a kérelemben szereplő állományok vonatkozásában, amennyiben a tenyésztési
program beltenyésztettség kockázata nélküli végrehajtásához szükséges létszám még nem áll rendelkezésre.

17. §		
Amennyiben
a)
a jogi személy tenyésztőszervezet szervezeti működése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak,
b)
a tenyésztőszervezet az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, vagy a valóságnak meg nem felelő
adatokat közöl,
c)
a tenyésztőszervezet a hatóság ellenőrzési tevékenységét akadályozza, vagy
d)
a jogi személy tenyésztőszervezet az eljárási szabályzatában foglaltakat megszegi,
a miniszter felfüggeszti a tenyésztőszervezet működését, és az eset körülményeit mérlegelve a jogsértő állapot
megszüntetéséhez szükséges időtartamú, de legfeljebb 180 napos határidőt tűz a szabályszerű működés
helyreállítására.
18. §

(1) A miniszter a tenyésztőszervezet elismerését visszavonja, ha a tenyésztőszervezet
a)
a figyelmeztetést tartalmazó döntésben történt felhívás ellenére sem állítja helyre határidőben a szabályszerű
működését;
b)
egy adott állatfajta vagy hibrid vonatkozásában elismerésre került, de a tenyésztési programot a miniszter
nem hagyta jóvá, és a tenyésztőszervezet a jóváhagyás megtagadásától számított 6 hónapon belül nem
kezdeményezte ismételten ugyanazon állatfajta vagy hibrid vonatkozásában a tenyésztési program
jóváhagyását, és az adott tenyésztőszervezet más állatfajta vagy hibrid vonatkozásában nem rendelkezik
jóváhagyott tenyésztési programmal;
c)
a tenyésztési programja jóváhagyásának felfüggesztését vagy visszavonását követően több mint 6 hónap
elteltével sem rendelkezik jóváhagyott tenyésztési programmal;
d)
kérelmezi azt.
(2) A tenyésztőszervezet az elismerésének visszavonása esetén a miniszter által, az elismerést visszavonó döntésben
meghatározott határidőn belül köteles a nyilvántartásaiban szereplő tenyésztési adatokat (különösen a törzskönyvi
adatokat) a miniszter vagy a miniszter által meghatározott szervezet részére átadni.
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(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a tenyésztőszervezetnek az elismerés
visszavonását megelőző utolsó hivatalban levő vezetője személyesen felel.
19. §		
A tenyésztőszervezet elismerésének visszavonására irányuló határozatban a miniszter meghatározza a fajta még
meglévő állományának hasznosítási módját azon tenyésztőszervezet számára, akitől az engedély visszavonásra
kerül.
20. §		
A tenyésztőszervezet köteles a működése feltételeinek változásait a miniszterrel a működés feltételeiben történő
változás beálltától számított 15 napon belül közölni.
21. §

(1) A NÉBIH névjegyzéket vezet a tenyésztőszervezetekről és fajtákról.
(2) A NÉBIH a honlapján közzéteszi
a)
a tenyésztőszervezet nevét, címét,
b)
a jóváhagyott tenyésztési programban szereplő fajta nevét, és az állatfajt, valamint a fajta besorolását,
c)
a bejelentő által javasolt hasznosítási irányt,
d)
a tenyésztőszervezet elismerésének felfüggesztését, visszavonását.

5. Tenyésztési program
22. §

(1) Adott állatfajta vonatkozásában több tenyésztőszervezet is végrehajthat tenyésztési programot, amennyiben
azzal a fajta fenntartásának érdekeit nem veszélyezteti, illetve oltalom alatt álló fajta esetén, amennyiben a fajta
tulajdonosa ahhoz hozzájárul.
(2) Egy tenyésztőszervezet több állatfajta vonatkozásában is végrehajthat tenyésztési programot.

23. §

(1) A tenyésztési programot a tenyésztőszervezet dolgozza ki, és a miniszter hagyja jóvá. Jóváhagyott tenyésztési
program hiányában tenyészállatot előállítani, törzskönyvet, tenyésztési főkönyvet vezetni, törzskönyvezéssel
összefüggő feladatokat végezni, tenyészállatot és szaporítóanyagot forgalmazni, valamint származási igazolást
kiállítani tilos.
(2) A miniszter megtagadja a tenyésztési program jóváhagyását, ha
a)
az tartalmilag vagy formailag nem felel meg az e rendeletben, az állattenyésztés szabályozásához
szükséges részletes rendelkezésekről szóló rendeletben vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusában meghatározott feltételeknek,
b)
a tenyésztőszervezet rendelkezésére álló tenyészállat-állomány létszáma genetikai leromlás kialakulásával
fenyeget, kivéve a fajtarekonstrukció és új fajta létrehozásának eseteit,
c)
az adott tenyésztési program végrehajtása veszélyeztetné ugyanarra a fajtára már jóváhagyott másik
tenyésztési program végrehajtását az adott fajtához tartozó tenyészállomány létszáma miatt,
d)
az ugyanarra a fajtára már jóváhagyott másik tenyésztési program szabályozásainak alapvető jellemzőitől
eltér, és az eltérés veszélyezteti az adott állatfajta egységes fenntartását,
e)
védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta esetében az bármely okból veszélyezteti a már
jóváhagyott másik tenyésztési program végrehajtását vagy a fajta megőrzését,
f)
a tenyésztőszervezet nem rendelkezik a tenyésztési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel.

24. §		
A miniszter felfüggeszti a tenyésztési program jóváhagyását, és legfeljebb 180 napos határidőt tűz a tenyésztési
program módosítására vagy a tenyésztési programnak megfelelő működés helyreállítására, ha a tenyésztőszervezet
nem tartja be a tenyésztési programot vagy súlyosan veszélyezteti annak célját.
25. §		
A miniszter visszavonja a tenyésztési program jóváhagyását, ha
a)
a tenyésztőszervezet a figyelmeztetést tartalmazó döntésben tett felhívás ellenére sem állítja helyre
határidőben a tenyésztési programnak megfelelő működését, vagy
b)
a tenyésztőszervezet a figyelmeztetést tartalmazó döntésben tett felhívás ellenére határidőben nem nyújtja
be a tenyésztési program módosítását.
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26. §		
A tenyésztési program módosítására irányuló, kérelemre induló eljárásban a módosítást jóváhagyottnak kell
tekinteni, ha a miniszter a Törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidőn belül a jóváhagyást
nem tagadja meg.
27. §

(1) Ha adott állatfajta vonatkozásában nincs jóváhagyott tenyésztési program, azonban szükséges az adott állatfajta
tenyésztési program szerint történő tenyésztése, a tenyésztőszervezeti feladatokat a miniszter kijelölése alapján
a NÉBIH látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a tenyésztési programot a NÉBIH javaslata alapján a miniszter hagyja jóvá.
(3) A miniszter visszavonja
a)
az (1) bekezdés szerinti kijelölést, ha az adott állatfajta vonatkozásában elismerésre kerül egy
tenyésztőszervezet,
b)
a (2) bekezdés szerint kiadott tenyésztési programot, ha jóváhagyásra került egy tenyésztőszervezet
tenyésztési programja.
(4) A NÉBIH a (2) bekezdés szerinti tenyésztési program végrehajtása során közreműködő szervezetet vehet igénybe.

6. A tenyésztők jogai és kötelezettségei
28. §		
A tenyésztő jogosult a jogi személy tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásában való
részvételre, ha vállalja az abban foglaltak betartását, és állatai az adott fajta fenntartásáért felelős jogi személy
tenyésztőszervezet elbírálása alapján az adott fajtához tartoznak.
29. §

(1) Ha a jogi személy tenyésztőszervezet az adott fajtára vagy hibridre vonatkozóan jóváhagyott tenyésztési
programmal rendelkezik, köteles törzskönyvezni, a teljesítményvizsgálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, valamint
– a kérelem tenyésztőszervezethez történő beérkezésétől számítva – legkésőbb 15 napon belül származási
igazolással ellátni mindazon tenyésztőnek az adott fajtához vagy hibridhez tartozó állatát, aki azt kérelmezi, feltéve,
hogy a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs.
(2) Ha a jogi személy tenyésztőszervezet a származási igazolás kiadását megtagadja, köteles erről
– legkésőbb az (1) bekezdésben megállapított határidőben – a származási igazolás kiállítását kérelmezőt írásban,
indokolással ellátva tájékoztatni.

30. §		
A jogi személy tenyésztőszervezet köteles a honlapján egységes szerkezetben közzétenni az állattenyésztéssel
kapcsolatos eljárási szabályzatának hatályos szövegét, valamint közzétenni a megbízásából teljesítményvizsgálatot
vagy tenyészértékbecslést végző személyek nevét, telefonos elérhetőségét, illetve elektronikus kapcsolattartásának
címét.
31. §		
A jogi személy tenyésztőszervezet nem tagadhatja meg a tenyésztő tagfelvételi kérelmét, ha a tenyésztő
a tagságból eredő kötelezettségeket vállalja. A tenyésztő kizárható a tagságból, ha nem teljesíti a tenyésztési
programban előírtakat vagy a jogi személy tenyésztőszervezet eljárási szabályzatában foglaltakat.
32. §		
A tenyésztő jogosult a jogi személy tenyésztőszervezet eljárási szabályzata szerint részt venni a tenyésztési program
kialakításában.
33. §

(1) Külföldi és világfajta magyarországi tenyésztői – amennyiben az adott állatfajtának van Magyarországon
jóváhagyott tenyésztési programmal rendelkező jogi személy tenyésztőszervezete – tenyésztési adatot csak
a Magyarországon elismert jogi személy tenyésztőszervezeten keresztül küldhetnek külföldre vagy igényelhetnek
külföldről.
(2) A Magyarországon született állatokat a magyar jogszabályoknak megfelelően kell azonosítani, egyedi jelöléssel és
tenyésztési dokumentumokkal ellátni.
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7. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, magyar ebfajták
34. §

(1) A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének módosítását a miniszternél lehet
kezdeményezni.
(2) Az egyes mezőgazdasági állatfajták védett őshonos mezőgazdasági állatfajtává nyilvánítására irányuló
kezdeményezésben igazolni kell a fajtának Magyarország természetföldrajzi környezetében végzett, történelmi
múltra visszatekintő tenyésztését. Ennek érdekében a kezdeményezésnek tartalmaznia kell
a)
a kezdeményezés indokait,
b)
a fajta történelmi leírását és annak forrását,
c)
az adott fajta fellelhető törzskönyvének ismertetését,
d)
az állomány létszámát, várható változását, az állattenyésztés szabályozásához szükséges részletes
rendelkezésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kritikus szint szerinti tenyésztésbe vont nőivarú
tenyészállat-létszám eléréséhez szükséges eljárást, valamint annak időigényét,
e)
az állomány tartási helyét,
f)
a jelenlegi egyedek esetleges visszavezethetőségét a fellelhető egykori nyilvántartásokhoz.
(3) A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták elismerésére irányuló kezdeményezésben igazolni kell a fajta magas
genetikai értékét, valamint be kell mutatni a létszám alakulását, amely a veszélyeztetett körbe történő besorolás
alapját képezi.
(4) A fajták védettségének, illetve veszélyeztetettségének megszűnésére irányuló kezdeményezésben be kell mutatni
azokat az indokokat, amelyek igazolják a védettség megszüntetésének szükségességét.

35. §		
A védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet
a védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta genetikai állományának biztonságos, genetikai
leromlás nélküli, hosszú távú megőrzésének biztosítását közvetlenül vagy közvetetten fenyegető veszély- vagy
katasztrófahelyzet esetén – beleértve az állatlétszám bármely okból bekövetkező olyan mértékű csökkenését,
amely a fajta biztonságos fenntartását veszélyeztetheti – köteles a kialakult veszély- vagy katasztrófahelyzetet
haladéktalanul jelezni a NÉBIH-nek.
36. §		
Védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta, magyar ebfajta létszámának kritikus szint alá
süllyedése vagy a fajta eredeti tulajdonságainak megváltoztatására irányuló tevékenység esetén a NÉBIH
a)
az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Tanács, a génmegőrző intézmény és az érintett tenyésztőszervezet
bevonásával intézkedési programot dolgoz ki,
b)
szükség esetén egyedi intézkedést hoz, amelynek keretében elrendelheti a tenyésztési program
felülvizsgálatát, módosítását vagy fajtarekonstrukciós tenyésztési program kidolgozását.
37. §		
A NÉBIH az állatállomány vágóállatként történő értékesítésének megtiltásával egyidejűleg a védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyészetének, részállományának megmentése érdekében kezdeményezi
a)
az állatok más tenyésztőnél megállapodás alapján történő elhelyezését, vagy
b)
az állomány állami felvásárlását, amennyiben az a) pont szerinti elhelyezés nem vezet eredményre.
38. §		
A kiemelt genetikai értéket képviselő védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták vonatkozásában
a tenyésztőszervezet tenyésztési programjában abban az esetben korlátozhatja meghatározott tenyésztési
tevékenységek végzését vagy szaporítóanyag felhasználását, ha az veszélyezteti az adott állatfajta genetikai
sokféleségének fenntartását.
39. §

(1) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajta nevével jelzett élelmiszereken az élelmiszerekkel kapcsolatos
tájékoztatásról szóló jogszabály szerinti jelölés feltüntetése érdekében az adott fajta tenyésztőszervezete
a törzskönyvi nyilvántartás alapján igazolást állít ki arról, hogy az értékesített állat az adott fajtához tartozik.
(2) Az igazolás tartalmazza:
a)
az adott egyed (baromfi esetén állatcsoport) azonosító számát,
b)
a származási tenyészet azonosítóját, valamint
c)
a fajta megnevezését, keresztezett állat esetében a fajtaösszetételt.
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8. Tenyészállat és szaporítóanyag behozatala és kivitele
40. §		
A védett őshonos mezőgazdasági állatfajta, veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta és magyar ebfajta
tenyészállatának vagy szaporítóanyagának Magyarország területére történő behozatalát (a továbbiakban:
behozatal) és Magyarország területéről történő kivitelét (a továbbiakban: kivitel) a behozatalt és a kivitelt megelőző
15 napon belül
a)
tenyészállat esetén a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban:
megyeszékhely szerinti járási hivatal),
b)
szaporítóanyag esetén a NÉBIH
részére be kell jelenteni.
41. §		
A 40. §-ban foglaltakon kívüli egyéb állatfajta és hibrid tenyészállatának és – a keltetőtojás kivételével –
szaporítóanyagának a behozatalát és kivitelét legkésőbb a behozatalt vagy kivitelt megelőző 3 napon belül
a)
tenyészállat esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
b)
szaporítóanyag esetén a NÉBIH
részére be kell jelenteni.
42. §

(1) A tenyészállat és szaporítóanyag 40. és 41. § szerinti behozatalához szükséges bejelentést a tenyészállat
tulajdonosának kell benyújtania.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a)
a származási országot,
b)
a származási országban a tenyészállat vagy a szaporítóanyag nyilvántartását végző szervezet nevét és címét,
c)
a behozni kívánt fajta, hibrid, keresztezési program megnevezését, mennyiségét,
d)
a behozni kívánt egyed ivarát, korcsoportját, az egyed, illetve csoport azonosítóját, a felhasználás célját,
a hasznosítás helyét és módját,
e)
sperma, petesejt és embrió esetén a mesterséges termékenyítő vagy embrióátültető állomás, spermatároló
központ megnevezését,
f)
védett őshonos mezőgazdasági állatfajta, veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta keltetőtojása esetén
a származási országot, a baromfi fajtájának megnevezését, a behozni szándékozott mennyiséget, a beszállítás
várható idejét, valamint a keltetést végző keltetőállomás nevét és címét.
(3) A bejelentéshez – a keltetőtojás kivételével – mellékelni kell
a)
a nyilatkozatot arról, hogy a harmadik országból történő behozatal esetén a nyilvántartást végző szervezet
megfelel a 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkében foglaltaknak,
b)
elismert tenyésztőszervezettel rendelkező világfajta tenyésztési programjának végrehajtásához szükséges
behozatal esetében az érdekelt elismert tenyésztőszervezet előzetes nyilatkozatát arról, hogy a behozott
tenyészállat, illetve sperma, petesejt és embrió esetén a donoregyed megfelel a törzskönyvi nyilvántartásba
vétel feltételeinek,
c)
oltalom alatt álló fajta esetén a fajtát fenntartó elismert tenyésztőszervezet hozzájárulását.
(4) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajta, veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajta és magyar ebfajta kivételével
nem kell bejelentést tenni a tenyészállat kiállításra, versenyre történő behozatalához, kiviteléhez, illetve
átszállításához, valamint a tenyészállat egyéb célú, 6 hónapot meg nem haladó időtartamú behozatala és kivitele
esetében, ha az állatot a származási országba visszaszállítják, és ezt a körülményt a behozatalkor, illetve kivitelkor
hitelt érdemlően igazolják. Ha az így behozott tenyészállatot belföldön akarják forgalmazni, illetve tenyészállatként
hasznosítani, a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak ezt haladéktalanul be kell jelenteni.

43. §

(1) Harmadik országból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot
a)
szarvasmarha, sertés, juh és kecske esetében az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a tenyészállatok és szaporítóanyagaik származásiigazolás-mintái tekintetében történő alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április 10-i (EU) 2017/717 bizottsági végrehajtási rendelet
szerinti adattartalmú származási igazolásnak;
b)
a ló és a szamár esetében az élő lóféléknek, valamint a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak
az Unióba történő belépésére vonatkozó feltételekről szóló, 2018. április 12-i (EU) 2018/659 bizottsági
végrehajtási rendeletben megállapított azonosító okmánynak
kell kísérnie.

5456

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 133. szám

(2) A harmadik országból behozott, a 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó
állatfajok tenyészállatait vagy – a keltetőtojás kivételével – szaporítóanyagait származási igazolásnak kell kísérnie.
(3) A harmadik országból történő behozatalról a behozott tenyészállatok és – a keltetőtojás kivételével –
a szaporítóanyag hasznosítási helyre érkezését követően legkésőbb 48 órán belül
a)
a származási ország,
b)
a tenyészállat vagy – a keltetőtojás kivételével – a szaporítóanyag faja és fajtája, valamint mennyisége
megnevezésével írásban értesíteni kell a NÉBIH-et. Az értesítéshez mellékelni kell az (1) és (2) bekezdés szerinti
kísérőokmányt.
44. §

(1) A behozott tenyészállatot és – a keltetőtojás kivételével – szaporítóanyagot a hasznosítását megelőzően tenyésztési
szempontból honosíttatni kell. Honosíttatni kell továbbá azt a nőivarú donoregyedet, amelynek embriója
behozatalra kerül.
(2) A 42. § (3) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat megléte esetén a behozatalt követő törzskönyvi nyilvántartásba
vétel nem tagadható meg, ha a tenyészállat, illetve a donoregyed adatai megfelelnek a tenyésztőszervezet
törzskönyvi szabályzatában foglaltaknak.
(3) Hímivarú szarvasmarha tenyészállat (tenyészbika) és -sperma honosítása központi lajstromszám NÉBIH általi
egyidejű kiadásával történik.

45. §		
A NÉBIH és a megyeszékhely szerinti járási hivatal ellenőrzi, hogy
a)
a behozatal az előzetes bejelentésben foglaltak szerint valósult-e meg;
b)
az állatoknak van-e származási igazolása, fajuknak, életkoruknak és hasznosításuknak megfelelő
teljesítményvizsgálati eredménye, tenyészértéküket megállapították-e, illetve az átszámítható-e;
c)
a szaporítóanyagnak – a keltetőtojás kivételével – van-e származási igazolása;
d)
a szaporítóanyagot adó tenyészállat DNS-alapú származás-ellenőrzési vizsgálati eredménye, – a keltetőtojás
kivételével – a szaporítóanyag minőségi bizonyítványa, továbbá a fizikai, a biológiai, valamint a minőségi
tulajdonságai a hazai forgalombahozatali feltételeknek megfelelnek-e;
e)
a törzskönyvezés feltételei biztosítottak-e.
46. §

(1) A bejelentéstől eltérő behozatal esetén a NÉBIH a tenyésztési adatnak a honosítás keretében az országos
állattenyésztési adatbázisba történő bejegyzését megtagadja.
(2) A bejelentéstől eltérő behozatal, illetve nem honosított tenyészállat és – a keltetőtojás kivételével – szaporítóanyag
használata esetén a NÉBIH vagy a megyeszékhely szerinti járási hivatal elrendeli a behozott állat haszonállatként
történő hasznosítását, szükség esetén a hímivarú állat ivartalanítását, nőivarú egyedek szaporítási tilalmát, illetve
– a keltetőtojás kivételével – a szaporítóanyag megsemmisítését vagy visszaszállítását.

47. §		
Tenyészállatot és – a keltetőtojás kivételével – szaporítóanyagot – a magyar ebfajták kivételével – az ország
területéről kivinni csak származási igazolással lehet.

9. Teljesítményvizsgálat és tenyészértékbecslés
48. §

(1) Teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést a tenyésztőszervezet vagy megbízásából harmadik személy
végezhet.
(2) A teljesítményvizsgálatot olyan nemzetközileg elfogadott módszerrel kell végezni,
a)
amely tudományosan megalapozott,
b)
amely biztosítja az eredmények részrehajlástól mentes összehasonlíthatóságát, továbbá
c)
amellyel a tenyészérték megbízhatóan megbecsülhető.
(3) A teljesítményvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) A galopp és ügető lóverseny a versenylófajták vonatkozásában teljesítményvizsgálatnak minősül.

49. §		
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére bejelentett vagy általa engedélyezett olyan állatkiállítást, amelyen
tenyészállat bemutatására is sor kerül, a tenyésztőszervezet, több faj, illetve fajta együttes részvétele esetén
a tenyésztőszervezetek által létrehozott szövetség részére is be kell jelenteni.
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50. §		
A 48. § (4) bekezdése szerinti teljesítményvizsgálat eredményének a versenyzsűri, illetve a Lóversenyzést Felügyelő
Bizottság által a lóversenyfogadás szabályai szerint megállapított versenyvégeredmény minősül.
51. §

(1) A hímivarú állatok teljesítményvizsgálatáról a NÉBIH által a honlapján közzétett módon eredményösszesítőt kell
készíteni, amelyet haladéktalanul az országos állattenyésztési adatbázis rendelkezésére kell bocsátani.
(2) A jogosultság nélkül végzett teljesítményvizsgálatok adatait a NÉBIH nem jegyzi be az országos állattenyésztési
adatbázisba.
(3) A megbízás alapján végzett teljesítményvizsgálatokat a megyeszékhely szerinti járási hivatal évente felülvizsgálja.

52. §		
Az arra nem jogosult személy által végzett, vagy a tenyésztési programnak, illetve a vonatkozó hazai vagy
nemzetközi vizsgálati előírásoknak nem megfelelően végzett teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés, továbbá
ellenőrző teszt eredménye nem minősül tenyésztési adatnak.

10. Tenyésztési nyilvántartási rendszerek
53. §

(1) A jóváhagyott tenyésztési programban szereplő fajta származási, tenyésztési, teljesítményvizsgálati és
tenyészértékbecslési adatait (a továbbiakban együtt: tenyésztési adatok) a törzskönyvben vagy a tenyésztési
főkönyvben kell nyilvántartani, és azokat a NÉBIH honlapján közzétett útmutató szerint az országos állattenyésztési
adatbázisnak haladéktalanul át kell adni.
(2) A tenyésztési adatok akkor válnak hitelessé, ha azokat a vonatkozó előírások szerint vezetik, a fajta nyilvántartásba
vételét követően az adatfelvételezést a NÉBIH ellenőrizte, és az adatokat az országos állattenyésztési adatbázisba
az ellenőrzést követően befogadta.

54. §

(1) A törzskönyvet, tenyésztési főkönyvet a tenyésztőszervezet vezeti. Egy fajta vagy hibrid számára egy
tenyésztőszervezetnél csak egy törzskönyv, tenyésztési főkönyv vezethető.
(2) A törzskönyv, a tenyésztési főkönyv nem selejtezhető.
(3) A törzskönyv és a tenyésztési főkönyv részeit, valamint a nyilvántartott adatok körét a tenyésztési programban kell
meghatározni.

55. §

(1) A törzskönyv, a tenyésztési főkönyv, illetve az annak alapján kiállított származási igazolás a tenyészállat
tenyésztőjére, tartójára és tulajdonosára vonatkozóan tartalmazza
a)
természetes személy esetében a Törvény 4. §-ában meghatározottakat;
b)
jogi személy vagy egyéni cég esetén a (cég) nevet, adószámot, székhelyet, telephelyet, elérhetőséget
(telefonszám, e-mail-cím, levelezési cím).
(2) A származási igazolásnak a tenyészállat telephelyén, szaporítóanyag esetén a deponálás vagy a keltetés helyén
mindig rendelkezésre kell állnia. A valóságnak meg nem felelő adatot tartalmazó származási igazolást a NÉBIH vagy
a megyeszékhely szerinti járási hivatal bevonja, és megküldi a tenyésztőszervezetnek.

56. §

(1) A tenyésztési programnak megfelelő állatot a törzskönyvnek a tenyésztési programban meghatározott részébe fel
kell venni.
(2) A tenyésztőszervezet nem tagadhatja meg egy fajtatiszta tenyészállat bejegyzését a törzskönyvbe azon az alapon,
hogy az már bejegyzésre került ugyanazon fajta másik tenyésztőszervezet által létrehozott törzskönyvébe.

57. §

(1) Az állattartónak az állat hasznosítási irányától függetlenül, annak megszületését követően gondoskodnia
kell az állatnak a mezőgazdasági haszonállatok egyes egyedeinek jelöléséről szóló jogszabályban, az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában vagy – jogszabályi rendelkezés hiányában –
a tenyésztési programban meghatározott időn belül és meghatározott körben, faji sajátossága szerint
meghatározott módon, egyedi vagy csoport részeként történő megjelöléséről, továbbá a jelölés adatainak, valamint
az állatok tartózkodási helyére és mozgására vonatkozó jogszabályban előírt adatoknak a nyilvántartásba vételéről.
(2) Az állattartók, valamint az állatok megjelölésében és mozgatásában részt vevő más személyek az állatok egységes
nyilvántartási és azonosítási rendszeréről szóló rendeletben előírt adatszolgáltatást az országos állattenyésztési
adatbázis felé kötelesek megtenni.
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(3) A tenyészetek, a tartási helyek és az állattartók nyilvántartását, valamint az állatok egységes nyilvántartási és
azonosítási rendszerét szolgáló informatikai rendszerek és az országos állattenyésztési adatbázis, valamint
a tenyésztőszervezetek adatbázisai közötti elektronikus adatátadást az élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszerben kell megteremteni.
(4) A NÉBIH az általa nyilvántartott adatokból országos állattenyésztési adatbázist működtet.

11. A művi szaporító létesítményre és a spermatároló központra vonatkozó általános szabályok
58. §

(1) A művi szaporító létesítmény és a spermatároló központ üzemeltetésére irányuló tevékenység megkezdését
az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése előtt legalább 60 nappal korábban be kell jelentenie a megyeszékhely
szerinti járási hivatalhoz, a NÉBIH által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon túl – tartalmaznia kell
a)
a létesítmény címét,
b)
a tevékenység megkezdésének tervezett időpontját.
(3) A tevékenység megkezdésének a (2) bekezdés b) pontja szerinti tervezett időpontját megelőzően a megyeszékhely
szerinti járási hivatal ellenőrzi a művi szaporító létesítmény és a spermatároló központ kialakítása, felszereltsége és
üzemeltetési feltételei állategészségügyi jogszabályoknak való megfelelését.
(4) A művi szaporító létesítmény és a spermatároló központ üzemeltetésének megszűnését az üzemeltetőnek
a megszűnés napjától számított 30 napon belül be kell jelentenie a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak.
(5) Az üzemeltető a bejelentésben megadott adatoknak vagy működése valamely feltételének megváltozását
a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak bejelenteni.
(6) A megyeszékhely szerinti járási hivatalnak a 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem
tartozó állatfajok esetében is be kell tartania a 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkében
meghatározott titoktartási kötelezettséget.
(7) A NÉBIH a honlapján közzéteszi
a)
a bejelentett művi szaporító létesítmények és spermatároló központok jegyzékét és nyilvántartásbavételi
számát,
b)
az érintett személy kérelmére a szakmai névjegyzékbe vett inszeminátorok és embrióátültetők nevét,
telefonos elérhetőségét, illetve elektronikus kapcsolattartásának címét.

12. A mesterséges termékenyítő állomás és az embrióátültető állomás
59. §

(1) A mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetése megkezdésére vonatkozó, az 58. § (2) bekezdése szerinti
bejelentéshez mellékelni kell
a)
a személyi és műszaki feltételek fennállását igazoló iratokat,
b)
a tenyésztőszervezettel kötött együttműködési szerződést,
c)
a tenyésztőszervezet igazolását arról, hogy a szaporítóanyag-előállítás céljából olyan apaállatokat tart,
amelyek ivadékvizsgálati programban vesznek vagy vettek részt, kivéve, ha az ivadékvizsgálati kötelezettség
alól az adott fajta tenyésztőszervezetének javaslata alapján – összhangban a tenyésztési programjával –
a miniszter eltérést engedélyezett,
d)
hatósági állatorvosi igazolást arról, hogy az apaállat állománya rendelkezik mesterséges termékenyítési
engedéllyel, és állategészségügyi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak,
e)
igazolást arról, hogy állatorvos alkalmazásával vagy igénybevételével biztosítja az apaállat-állomány
folyamatos állategészségügyi szakmai felügyeletét.
(2) A mesterséges termékenyítő állomás tevékenységét irányító személy állatorvos vagy legalább mezőgazdasági
mérnök vagy állattenyésztő mérnök képesítéssel rendelkező személy lehet.

60. §

(1) A NÉBIH nyilvántartása tartalmazza az 58. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben megadott adatokat, valamint
a mesterséges termékenyítő állomásnak a NÉBIH által kiadott nyilvántartási számát.
(2) A mesterséges termékenyítő állomás tevékenységének további fajokra vagy fajtákra való kiterjesztése esetén
a további faj, illetve fajta vonatkozásában az 58. § (1) és (2) bekezdése, valamint az 59. § szerint új bejelentést kell
tenni.
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61. §

(1) Mesterséges termékenyítést a NÉBIH-nél vezetett nyilvántartásba (a jelen § alkalmazásában a továbbiakban:
szakmai névjegyzék) bejegyzett személy (a továbbiakban: mesterséges termékenyítést végző személy)
a)
szolgáltatásként,
b)
saját állományban tulajdonosként, az állat tartójaként, illetve alkalmazottként
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével végezhet.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet
a)
állatorvos,
b)
e tevékenységre vonatkozó képesítéssel rendelkező személy
[a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: inszeminátor]
végezhet.
(3) A szakmai névjegyzékbe történő bejegyzés iránti kérelem esetén
a)
meg kell adni
aa)
a személyi adatokat (név, szakképesítés, születési év, lakcím, személyazonosító, munkahely),
ab)
a működési területet és az állatfajt;
b)
az inszeminátornak mellékelnie kell az állatorvosi oklevél, illetve inszeminátori bizonyítvány másolatát.
(4) A mesterséges termékenyítést végző személynek a (3) bekezdésben megjelölt adatok változását, annak
bekövetkezését követő 30 napon belül, a módosítani kívánt adatok közlésével írásban be kell jelentenie
a NÉBIH-nek.

62. §

(1) A mesterséges termékenyítést végző személynek az inszeminálásról termékenyítési bizonylatot (termékenyítési
jegy, termékenyítési napló, fedeztetési jegyzőkönyv stb.) kell kiállítania, feltüntetve abban legalább
a)
az állat tulajdonosának vagy tartójának nevét, címét és az állat tartási helyét,
b)
a nőivarú állat egyedi azonosítóját és korcsoportját (például tehén, üsző megkülönböztetés),
c)
a termékenyítés dátumát és időbeli sorszámát (első vagy ismételt termékenyítés),
d)
a spermát adó apaállat egyedi azonosítóját (nevét, számát, központi lajstromszámát),
e)
a sperma kiszerelésén, illetve a kísérőiratán feltüntetett azonosítókat (spermatermelés helye, időpontja,
termelési széria száma),
f)
a mesterséges termékenyítést végző személy nyilvántartási számát és saját kezű aláírását.
(2) A termékenyítési bizonylatot 3 példányban kell kiállítani.
(3) A 61. § (1) bekezdés a) pontja esetén a tőpéldány az inszeminátornál marad, az első példány az állat tulajdonosa
vagy annak megbízottja birtokába kerül, a második példányt pedig a felhasznált spermát rendelkezésre bocsátó
mesterséges termékenyítő állomásra kell havonta és összesítve elküldeni.
(4) A 61. § (1) bekezdés b) pontja esetén a tőpéldány és az első példány az állat tulajdonosánál vagy annak
megbízottjánál marad, a második példányt pedig a felhasznált spermát rendelkezésre bocsátó mesterséges
termékenyítő állomásra kell havonta és összesítve elküldeni.
(5) A mesterséges termékenyítő állomás a termékenyítési bizonylat adatait a kiállítást követően haladéktalanul
továbbítja az országos állattenyésztési adatbázisba.
(6) Szarvasmarhák esetében a mesterséges termékenyítést végző személy az Állat, Növény, Élelmiszer-biztonsági
és Borminősítési Információs Rendszer (a továbbiakban: FELIR-ALI) részét képező Szarvasmarha Információs
Rendszer szerinti termékenyítési bizonylatot állítja ki, és azt a FELIR-ALI útmutatója szerinti gyakorisággal juttatja
el a FELIR-ALI-hoz. Lovak esetében az Országos Lótenyésztési Információs Rendszer (a továbbiakban: FELIR-OLIR)
szerinti kancafedeztetési jegyzőkönyvet, más fajoknál a mesterséges termékenyítő állomások által rendelkezésre
bocsátott, országosan egységes termékenyítési jegyet kell kitölteni, és a FELIR-ALI útmutatója szerint eljuttatni
a FELIR-ALI-hoz.
(7) A mesterséges termékenyítést végző személynek az elvégzett termékenyítésekről és az általa kiadott termékenyítési
bizonylatokról munkanaplót kell vezetnie.

63. §

(1) Az embrióátültető állomás üzemeltetése megkezdésére vonatkozó bejelentésnek az 58. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl tartalmaznia kell a létesítmény jellegét (stabil vagy mozgóállomás).
(2) A bejelentéshez mellékelni kell
a)
a személyi és műszaki feltételek fennállását igazoló iratokat,
b)
a tenyésztőszervezettel kötött együttműködési szerződést.
(3) Az embrióátültető állomás tevékenységét irányító személy állatorvos vagy legalább mezőgazdasági mérnök vagy
állattenyésztő mérnök képesítéssel rendelkező személy lehet.
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(4) Embrióátültetéssel kapcsolatos tevékenységet a NÉBIH-nél vezetett nyilvántartásba (a jelen § alkalmazásában
a továbbiakban: szakmai névjegyzékbe) bejegyzett
a)
állatorvos,
b)
e tevékenységre vonatkozó embriológiai-embrióátültetési képesítéssel rendelkező személy
végezhet.
64. §

(1) A NÉBIH nyilvántartása tartalmazza a 63. § (1) bekezdése szerint a bejelentésben megadott adatokat, továbbá
az embrióátültető állomásnak a NÉBIH által kiadott nyilvántartási számát.
(2) Az embrióátültető állomás tevékenységének további fajokra vagy fajtákra való kiterjesztése esetén a további faj,
illetve fajta vonatkozásában az 58. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 63. § szerint új bejelentést kell tenni.

65. §

(1) Az embrióátültető állomásnak legalább az alábbi adatokat kell nyilvántartania:
a)
a felhasznált hím- és nőivarú donorállat fajtája, kora, azonosítási száma, továbbá az embrió és a született utód
azonosítását biztosító adatok (termelési kódszám, donorvérkártya),
b)
az embrióátültető állomás által végzett embriókinyerés vagy -átvétel helye, napja, darabszáma, az embrió
kezelésének, elhelyezésének, raktározásának helye és módja,
c)
az embrió minőségére vonatkozó adatok (kor, termékenyítési idő, fejlettségi stádium a nemzetközi
osztályozás szerint).
(2) Az embrióátültető állomásnak az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokat 5 évig meg kell őriznie.

66. §

(1) Aki embrióátültetést végez, annak az embriók átvételéről, tárolásáról és átültetéséről részletes feljegyzést kell
készítenie, amely embriónként tartalmazza az azonosíthatóság és a felhasználás (recipiens) adatait.
(2) Az embrióátültetésről 3 példányban bizonyítványt kell kiállítani. A tőpéldány az embrióátültetést végzőnél marad,
az első példány a recipiens állat tulajdonosát illeti, a második példányt az illetékes tenyésztőszervezetnek kell
a kiállítást követő 1 hónapon belül megküldeni.

13. A spermatároló központ
67. §

(1) A spermatároló központ üzemeltetése megkezdésére vonatkozó bejelentésnek az 58. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl tartalmaznia kell
a)
a tevékenység irányításáért felelős személy nevét, címét, képzettségének megnevezését,
b)
a tárolni vagy forgalmazni kívánt sperma donorállata fajának és fajtájának megnevezését.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell az üzemeltetés személyi, tárgyi és műszaki feltételeinek fennállását igazoló
dokumentumokat.
(3) A spermatároló központ üzemeltetése megkezdésének bejelentéséről a bejelentőnek haladéktalanul tájékoztatnia
kell a tenyésztőszervezetet.

68. §

(1) A NÉBIH nyilvántartása tartalmazza a 67. § (1) bekezdése szerint a bejelentésben megadott adatokat, valamint
a spermatároló központnak a NÉBIH által kiadott azonosító számát.
(2) A spermatároló központ tevékenységének további fajokra vagy fajtákra való kiterjesztése esetén a további faj, illetve
fajta vonatkozásában az 58. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 67. § szerinti új bejelentést kell benyújtani.

69. §

(1) A spermatároló központ havonta bejelenti a szaporítási célt szolgáló szarvasmarha- és lósperma forgalmazási
adatait (faj, fajta és hímivarú tenyészállat szerinti bontásban a beszerzett és értékesített sperma mennyiségét,
az eladó és a vevő megnevezését) az országos állattenyésztési adatbázis részére.
(2) A bejelentési kötelezettségnek
a)
szarvasmarhasperma esetében a FELIR-ALI-n,
b)
lósperma esetében a FELIR-OLIR-en
keresztül kell eleget tenni.

70. §		
Amennyiben a tenyésztőszervezet észleli, hogy a spermatároló központ működése nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak, a tenyésztőszervezet a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kezdeményezi a szükséges intézkedés
megtételét.
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71. §		
Hazai eredetű, illetve előállítású sperma esetén a spermatároló központnak rendelkeznie kell a NÉBIH hatósági
bizonyítványával, amely igazolja, hogy a sperma megfelel a hazai forgalmazhatóság jogszabály szerinti
állategészségügyi feltételeinek.
72. §		
A NÉBIH kérelemre megvizsgálja, hogy a sperma technikai, biológiai minősége megfelel-e az állategészségügyi
előírásokban foglalt követelményeknek, és a vizsgálat eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki.
73. §		
A NÉBIH a jogszabályi követelményeknek nem megfelelő spermatétel felhasználását megtiltja.

14. A baromfikeltető állomás
74. §

(1) A baromfikeltető állomás üzemeltetése megkezdésére vonatkozó bejelentésnek az 58. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl tartalmaznia kell
a)
a keltetőgépek típusát és kapacitását tyúktojás-egyenértékben számolva,
b)
a keltetési tevékenység irányításáért felelős személy nevét, címét, képzettségének megnevezését.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell a keltetési tevékenység irányításáért felelős személy képzettségét igazoló
dokumentum hiteles másolatát.

75. §		
A keltetési tevékenység irányításáért felelős személynek legalább szakirányú középfokú végzettséggel vagy
baromfikeltető szaktanfolyamon szerzett bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A nem szakirányú középfokú végzettség
is elfogadható, amennyiben a keltetésvezető a munkaviszonyt igazoló dokumentumok csatolásával legalább 5 év
baromfikeltetői gyakorlatot tud igazolni.
76. §		
A NÉBIH és a megyeszékhely szerinti járási hivatal a baromfikeltető állomásnál ellenőrzi
a)
a szabályszerű működés feltételeinek fennállását;
b)
az adott fajta elfogadott tenyésztési programjában szereplő minőségi mutatók alapján a tenyész- és
keltetőtojást, a szállításra előkészített naposbaromfit;
c)
a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló rendeletben, valamint
az e rendeletben előírt adatszolgáltatás teljesítését a FELIR-ALI felé, a nyilvántartások és dokumentációk
meglétét, azok szabályszerű vezetését.
77. §		
A baromfikeltető állomással szemben alkalmazott szankciót, intézkedést az azt alkalmazó hatóság bejelenti
az országos állattenyésztési adatbázisba, valamint az intézkedést, szankciót tartalmazó döntés megküldésével
értesíti az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet.

15. A méhanyanevelő telep
78. §

(1) Méhanyát és méhanyabölcsőt forgalmazási céllal előállítani a megyeszékhely szerinti járási hivatal részére
bejelentett méhanyanevelő telepen szabad, természetes pároztatással vagy mesterséges termékenyítéssel.
Méhanya és méhanyabölcső az érintett tenyésztőszervezet által kiállított származási igazolással hozható
forgalomba.
(2) A méhanyanevelő telep üzemeltetetése megkezdésére vonatkozó bejelentésnek az 58. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl tartalmaznia kell
a)
a méhanyanevelő telepként üzemeltetni kívánt méhészet méhanyanevelési tevékenységét irányító személy
nevét, címét, képzettségének megnevezését,
b)
a tervezett méhanyanevelő telep technológiai leírását;
c)
a törzskönyvezett tenyészanyák számát, fajtáját;
d)
az évente forgalomba hozatalra tervezett méhanyák számát, fajtáját;
e)
a méhészet tenyészetkódját.
(3) A kérelemhez mellékelni kell
a)
a méhanyanevelő telepként üzemeltetni kívánt méhészet méhanyanevelési tevékenységét irányító személy
szakképesítését igazoló dokumentum hiteles másolatát;
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b)

a kérelemben megadott méhfajta tenyésztésében érintett tenyésztőszervezet igazolását az üzemeltető
méhészetének a fajta tenyésztési programjában való részvételéről és az üzemeltető legalább 3 éves,
a tenyésztőszervezet tenyésztési programjában meghatározott állománylétszámmal végzett szakmai
gyakorlatáról.
(4) A méhanyanevelő telepként üzemeltetni kívánt méhészet méhanyanevelési tevékenységét irányító személynek
a)
szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy
b)
legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú szakképesítéssel, vagy
c)
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően
megszerzett, az a) vagy b) pontban szereplő szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel,
továbbá legalább 3 év méhészeti szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amelyet az adott méhfajta
tenyésztőszervezete igazol.
79. §		
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a méhanyanevelő telep nyilvántartásba vételéről – a méhanyanevelő
telepként üzemeltetni kívánt méhészet üzemeltetője nevének, lakcímének, jogi személy üzemeltető esetén
székhelyének és a méhanyanevelő telep pontos címének megküldésével – értesíti az illetékes települési
önkormányzat, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét.
80. §		
A tenyésztőszervezetnek a nyilvántartott méhanyanevelő telepről származó legalább 5 tenyészanyának
szánt méhcsalád fajtabélyeg-vizsgálatát minden naptári évben el kell végeztetnie az arra alkalmas intézettel.
A tenyésztőszervezet az intézet által elvégzett vizsgálatok eredménye alapján végezheti el a törzskönyvezést,
amennyiben a vizsgált méhcsaládok legalább 60%-a megfelel a fajtajelleg leírásának.
81. §		
A méhanyanevelő telep 5 km sugarú körzetében vándorméhészetet letelepíteni és 3 km sugarú körzetében új
méhészetet vagy méhészeti telephelyet létesíteni a méhanyanevelő telep üzemeltetőjének hozzájárulásával
lehetséges.

16. A halkeltető állomás
82. §

(1) A halkeltető állomás üzemeltetetése megkezdésére vonatkozó bejelentésnek az 58. § (2) bekezdésében foglaltakon
túl tartalmaznia kell
a)
a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítésének megnevezését;
b)
a halkeltető és lárvatartó edények számát és űrméretét, valamint az évente átlagosan kibocsátott lárva
tervezett mennyiségét;
c)
a keltetni kívánt halfajok fajtájának megnevezését.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell a halkeltetési tevékenységet irányító személy szakképesítését igazoló
dokumentumok hiteles másolatát.
(3) A halkeltetési tevékenységet irányító személynek
a)
szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy
b)
legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú szakképesítéssel, vagy
c)
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően
megszerzett, az a) vagy b) pontban szereplő szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel,
továbbá legalább 3 év halkeltetői szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amelyet az adott halfajta
tenyésztőszervezete igazol.

83. §		
A halkeltetési napló másodpéldányát az adott évi utolsó keléstől számított 30 napon belül a NÉBIH-nek meg kell
küldeni.
84. §		
Az állattenyésztés szabályozásához szükséges részletes rendelkezésekről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott eredetigazolást 3 példányban kell kiállítani, melyből az első példányt az üzemeltető köteles legalább
5 évig megőrizni, a második példányt a 83. §-ban foglalt határidőig a NÉBIH-nek kell megküldeni, a harmadik
példány pedig a haltételt kíséri. Az eredetigazolás megsemmisülése vagy elvesztése esetén az üzemeltető a vevő
írásbeli kérelmére és költségére másodlatot ad ki. A másodlaton fel kell tüntetni a „MÁSODLAT” feliratot, valamint
a másodlat sorszámát.
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17. Intézkedések
85. §		
A miniszter, a NÉBIH és a megyeszékhely szerinti járási hivatal a Törvényben és az annak végrehajtására
kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott
rendelkezésben, továbbá hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén az eset összes lényeges körülményét
mérlegelve, így különösen az érintettek érdekei sérelmének köre, a feltárt jogsértés súlya, a jogsértő állapot
időtartama és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítása, a jogsértéssel elért előny, a jogsértésben rejlő kockázat
mértéke és jellege figyelembevételével a Törvény 6. és 7. §-ában meghatározott intézkedéseken túlmenően
a)
a figyelmeztetést tartalmazó döntésében elrendelheti
aa)
a jogsértő állapot megszüntetését,
ab)
a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától történő eltiltást,
b)
visszavonhatja az engedélyt.

18. Az állattenyésztési bírság mértéke
86. §

(1) Az állattenyésztési bírság összege ötvenezer forinttól húszmillió forintig terjedhet.
(2) Ha az állattenyésztési bírsággal sújtandó jogsértést védett őshonos vagy veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtával
kapcsolatban követik el, az állattenyésztési bírság legkisebb összege százezer forint.
(3) Több jogszabálysértés egy eljárásban történő elbírálása esetén a bírság megállapításakor a súlyosabb
jogszabálysértés alapján kiszabható összeget kell alapul venni.
(4) Azonos tényállású, 3 éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság
másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság
legmagasabb mértékét.
(5) A bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított tizenötödik napig meg kell fizetni.

19. Tudományos munkák, kutatások és fajtarekonstrukció engedélyezése
87. §		
A miniszter e rendeletben foglalt előírásoktól, különösen a tenyésztőszervezeti és hibridtenyésztő szervezeti
elismerésre irányuló eljárásra, a tenyésztési program tartalmára, a törzskönyv főtörzskönyvi részébe történő
bejegyzésre, a teljesítményvizsgálatok végzésére és a tenyészállattá nyilvánításra vonatkozó rendelkezések
esetében – amennyiben az azokban foglalt célokkal nem ellentétes – eltérést engedélyezhet tudományos
és oktatási intézetekben végzett tudományos munkákra, továbbá az állattenyésztést fejlesztő kutatásokra,
biotechnológiai fejlesztésekre és fajtarekonstrukció végrehajtására.

20. Az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag
88. §		
Az állami tulajdonú apaállatok és szaporítóanyagok kihelyezése és felhasználása (a továbbiakban együtt:
forgalmazás) esetén a NÉBIH javaslatot kér az elismert tenyésztőszervezetektől az apaállat, illetve szaporítóanyag
forgalmazására vonatkozóan.
89. §		
Az állami tulajdonú apaállat selejtezésére a tenyésztőszervezet javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell
a)
az apaállat nyilvántartási számát, azonosító jelét és tartási helyét,
b)
a selejtezés okát, állategészségügyi ok esetén a hatósági állatorvos igazolását,
c)
az apaállat nyilvántartási értékét.

21. Záró rendelkezések
90. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.

91. §		
Hatályát veszti
1.
a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet,
2.
az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, feltételeiről, valamint költséghozzájárulásáról
szóló 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

92. §

az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó kisállatfajok körének meghatározásáról szóló
38/1994. (VI. 28.) FM rendelet,
a mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról,
forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet,
a tenyésztési hatóság által díjfizetés ellenében végzett feladatok körének és a fizetendő díj mértékének
megállapításáról szóló 33/1994. (VI. 28.) FM rendelet módosításáról szóló 47/1997. (VII. 4.) FM rendelet,
a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól szóló
129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet,
a tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet,
a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének
megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet,
az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről
szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet,
a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló
121/2007. (X. 18.) FVM rendelet,
a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet,
a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról,
felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet,
a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról,
értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet,
az állattenyésztési bírság befizetésének rendjéről szóló 68/2012. (VII. 13.) VM rendelet,
a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet,
a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016. (IX. 16.)
FM rendelet.

(1) Ez a rendelet a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid tenyészsertések és szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének,
kereskedelmének és az Unióba történő beléptetésének tenyésztéstechnikai és származástani feltételeiről,
a 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi rendelet módosításáról, valamint az állattenyésztés
tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. június 8-i
(EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 189/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 55. és 56. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„55. § A Kormány tenyésztési hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
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c) a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát
jelöli ki.
56. § Az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény
a) 4. és 5. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH,
b) 6. és 7. §-ában foglaltak tekintetében a miniszter, a NÉBIH és a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti
járási hivatala
a kijelölt tenyésztési hatóság.”
2. §		
Az R. 3. § (6) bekezdés m) pontjában és 3. § (7) bekezdés c) pontjában a „d) pontja” szövegrész helyébe a „c) pontja”
szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R. 3. § (6) bekezdés n) pontja, 57–57/B. §-a.
4. §		
Ez a rendelet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 190/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő módosításáról
A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdésében az „az egészségügyi szolgáltatók hatósági
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben”
szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló miniszteri rendeletben” szöveg lép.
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3. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó
eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá
az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok,
statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008.
(XII. 30.) Korm. rendelet
a)
1. §-ában az „a minőségértékelési feladatokat ellátó egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,
b)
2. § (1) és (2) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,
c)
2. § (3) bekezdésében az „A miniszter” szövegrészek helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,
d)
3. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az országos tisztifőorvos” szöveg,
az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az országos tisztifőorvos” szöveg,
e)
5. §-ában az „Az állandó minőségügyi szakfőorvos” szövegrész helyébe az „Az országos szakfelügyelő” szöveg
lép.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 11. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a járási hivatalt
jelöli ki)
„e) az Eütv. 123. § (1)–(3) bekezdése”
(szerinti feladatok ellátására.)
5. §		
Hatályát veszti az R. 10. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja.

5. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 3. § e) pontja és a 4–5. § 2019. november 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 23. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában, valamint az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény
8. §-ában,
a 8. alcím és a 2–4. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés
3. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 6., 11., 14. és 18. pontjában,
a 9. alcím és az 5. melléklet tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában,
4. pont a) alpontjában és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4. § Ha az előzetes ellenőrzést végző hatóság nem engedélyezi a szolgáltatásnyújtást a képesítés külön ellenőrzése
nélkül az Etv. 41. § (3) bekezdés a) pontja alapján, akkor a 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák
esetében a szolgáltatásnyújtó bejelentésnek tájékoztatást kell továbbá tartalmaznia
a) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés időtartamáról és tartalmáról,
b) ha szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor szakmai tapasztalatáról, továbbá
c) ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata megszerzését követően szakmai továbbképzésben vett részt, akkor
a szakmai továbbképzéséről.”
2. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C. § (1) bekezdés b)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az elismerési és a honosítási eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez az ügyfélnek
csatolnia kell)
„b) az Etv. Harmadik része hatálya alá tartozó eljárások kivételével az oktatási intézmény által kiállított okirat, így
különösen tantárgyjegyzék, oklevélmelléklet, leckekönyv, tantárgyháló hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően
igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi
követelmények, így különösen a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák sikeres teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt idegen nyelvű okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d) ha az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette.”
3. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A résztanulmányok beszámítására irányuló kérelemhez – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –
az (1) bekezdés b) pontja szerinti okiratokat és azok hiteles fordítását kell csatolni. Az oktatási intézmény
résztanulmányok beszámítása esetében és a továbbtanulási célú elismerési eljárás során nem hiteles fordítást és
szakfordítást is elfogadhat, továbbá mentesítheti a kérelmezőt a fordítás benyújtásának kötelezettsége alól.”
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4. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/E. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az adott szakma Magyarországon történő gyakorlásához hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása
szükséges, az eljáró hatóság elfogadja a hatósági erkölcsi bizonyítványnak megfelelő olyan igazolást, amelyet
a küldő állam vagy származási ország illetékes hatósága állított ki.”
5. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó eljárások esetében benyújtandó iratokról nem szükséges hiteles
fordítást benyújtani. Az Etv. IX. fejezetének hatálya alá nem tartozó eljárások esetében az eljáró hatóság internetes
honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében – az 5/C. § (1) bekezdésétől eltérően –
nem hiteles fordítást vagy szakfordítást is elfogad. Az eljáró hatóság honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek
a felsorolását, amelyek esetében az Európai Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletről
nem kell fordítást benyújtani.”
6. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/C. § (1) bekezdés
b)–d) pontját, 5/C. § (5) bekezdését, 5/F. § (1) bekezdését, valamint 3. számú mellékletét megállapító rendelkezéseit
a Módr3. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”
7. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §		
A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a)
5/C. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az ügyfelet” szövegrész helyébe az „a kérelmezőt” szöveg,
b)
5/G. § (3) bekezdésében az „a származási” szövegrész helyébe a „valamely” szöveg
lép.

2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az oktatási igazolványok a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31. napjáig,
a köznevelésben legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év október 31. napjáig érvényesek.
(2) A kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítés vagy az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelő)
nyilvántartásából történő, az oktatási igazolvány érvényességének tényéről történő elektronikus adatszolgáltatás
igazolja. Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás az oktatási igazolvány érvényességének tényét igazolja.”
10. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az oktatási igazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott
feladatokat, az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszere (a továbbiakban: OKTIG-rendszer)
fejlesztési és üzemeltetési feladatait, továbbá az oktatási igazolványok igénylésével és kibocsátásával kapcsolatos
ügyfélszolgálati feladatokat az adatkezelő látja el.”
11. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben
a) az oktatási igazolványok logisztikájával összefüggésben felmerülő feladatokat a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.),
b) az oktatási igazolványok és érvényesítő matricák fizikai előállításával, igazolványok megszemélyesítésével
kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Pénzjegynyomda Zrt.),
c) az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat
adatfeldolgozóként az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvényben
(a továbbiakban: Nektv.) meghatározott szerv,
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d) az OKTIG-rendszer és az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer központi nyilvántartásának
vezetését támogató informatikai szakrendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) közötti kapcsolat létrehozását és
a NEK-rendszer alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait az IdomSoft Informatikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.)
látja el.”
12. §

(1) A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adatkezelő az oktatási igazolvány tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet
az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.), az Nkt., valamint az Nftv. által
meghatározott adatokról.”
(2) A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás]
„a) az oktatási igazolvány igényléséhez szükséges, az Onytv.-ben, az Nkt.-ben és az Nftv.-ben meghatározott
adatokat,”
(tartalmazza.)

13. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési, felsőoktatási intézmény
tevékenységét önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében
Magyarországon is folytatja, a vele tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló diákigazolványra akkor jogosult, ha
a külföldi vagy nemzetközi nevelési-oktatási intézményt az oktatásért felelős miniszter nyilvántartásba vette és
működését engedélyezte, vagy a külföldi felsőoktatási intézmény működését az eljáró hatóság engedélyezte.”
14. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül az igénylő felület vagy az IAR használatával
a pedagógusigazolvány igénylésének tényét rögzíti.”
15. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § Az IdomSoft Zrt. az adatoknak a Nektv. szerinti feldolgozását követően továbbítja az igénylést
a megszemélyesítő részére.”
16. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Amennyiben a diákigazolvány jogosultjának kedvezményre való jogosultsága a KIR és FIR nyilvántartásában
szereplő adatok alapján megállapítható, az adatkezelő bejegyzi a diákigazolvány érvényesítését a nyilvántartásába.
Amennyiben a jogosultság megszűnik, az adatkezelő a jogosultság megszűnésének időpontját jegyzi be
a nyilvántartásba.
(2) A közreműködő intézmény a kiadott diákigazolványok érvényesítését érvényesítő matrica felragasztásával és
az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelő felé tett, a 36. § (6) bekezdésében meghatározott jelentéssel
végzi el.”
17. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az adatkezelő a 7. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezés teljesítése érdekében a nyilvántartásából
a kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából erre vonatkozó adatot szolgáltat az oktatási
igazolványokhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak kérésére. Az adatközlés alapja a 35. § (1) és (2) bekezdése
szerinti érvényesítésre vonatkozó adat. Az adatközlés eredményeként két érték keletkezik, miszerint az oktatási
igazolvány érvényes vagy érvénytelen. Az adatközlés elektronikus úton történik.”
18. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § (1) A jogosult bejelenti az oktatási igazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását
a közreműködő intézménynek. A jogosult átadja a megrongálódott vagy a lejárt érvényességi idejű kártyát
a közreműködő intézménynek.
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(2) A közreműködő intézmény a bejelentés alapján az OKTIG-rendszerben az oktatási igazolványt érvényteleníti,
a jogosult részére a 12. § szerinti igazolást ad ki, valamint a megrongálódott és lejárt érvényességi idejű kártyát
megsemmisíti.
(3) Az adatkezelő az oktatási igazolvány érvénytelenítésének tényét a NEK-rendszer részére elektronikus úton küldi
meg.
(4) A jogosult az oktatási igazolvány pótlása, cseréje iránti indokolt kérelmét a közreműködő intézményben
nyújthatja be. A közreműködő intézmény a pótlás, csere érdekében az e rendeletben foglaltak szerint rögzíti
a jogosult részére az új oktatásiigazolvány-igénylést.”
19. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott diákigazolványok az arra való jogosultság megszűnéséig
az e rendeletben szabályozott módon érvényesíthetőek. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott olyan
diákigazolványok, amelyek oktatási azonosítószámot nem tartalmaznak, az e rendeletben meghatározott módon
érvényesíthetők az azokra való jogosultság megszűnéséig, de legkésőbb 2020. március 31. napjáig.”
20. §		
A 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
1.
1. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) specifikációnak
megfelelő” szövegrész helyébe az „az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló
2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti” szöveg,
2.
2. §-ában, 6. § a), e), f ) és g) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés a) pontjában,
19. § (4) bekezdésében, 19. § a) és b) pontjában, 24. § a) pontjában, 26. § (7) bekezdésében, 1. melléklet
b) pontjában az „Nktv.” szövegrész helyébe az „Nkt.” szöveg,
3.
5. § (3) bekezdésében a „NISZ Zrt.” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatfeldolgozók”
szöveg,
4.
7. § (1) bekezdés b) pontjában az „a NISZ Zrt.” szövegrész helyébe az „az 5. § (2) bekezdés c) és e) pontja
szerinti adatfeldolgozók” szöveg,
5.
7. § (1) bekezdés c) pontjában az „az e-közigazgatásért felelős miniszter részére” szövegrész helyébe
az „a NEK-rendszerbe” szöveg,
6.
8. § (3) bekezdés c) pontjában az „azonosítóját,” szövegrész helyébe az „azonosítóját, az igazolványon szereplő
adatokat, az igazolvány érvényességének az állapotát,” szöveg,
7.
10. § (1) bekezdés b) pontjában az „elveszett,” szövegrész helyébe az „elveszett, eltulajdonított,” szöveg,
8.
15. § (3) bekezdésében a „NEK-rendszer specifikációinak megfelelő” szövegrész helyébe a „Nektv. szerinti”
szöveg,
9.
16. § (2) bekezdésében az „a NEK” szövegrész helyébe az „az egységes elektronikuskártya-kibocsátási
keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációja során kapott” szöveg,
10.
16. § (7) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében az „adatbázisban” szövegrész helyébe
a „nyilvántartásban” szöveg,
11.
16. § (7) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében az „adatbázis” szövegrész helyébe
a „nyilvántartás” szöveg,
12.
17. § (3) bekezdés a) pontjában az „a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (a továbbiakban: igénylő
felület)” szövegrész helyébe az „az OKTIG-rendszer” szöveg,
13.
18. § (3) bekezdés a) pontjában, 20. § (1) bekezdésében, 26. § (3) bekezdés a) pontjában az „igénylő felület”
szövegrész helyébe az „OKTIG-rendszer” szöveg,
14.
22. §-ában és 27. §-ában a „székhelyét” szövegrész helyébe a „telephelye címét” szöveg,
15.
26. § (6) bekezdésében az „a KIR adatbázisában” szövegrész helyébe az „az adatkezelő nyilvántartásában”
szöveg,
16.
32. §-ában az „igénylésre szolgáló felületen” szövegrész helyébe az „OKTIG-rendszerben” szöveg,
17.
32. §-ában az „az e-közigazgatásért felelős miniszternek” szövegrész helyébe az „a NEK-rendszerbe” szöveg,
18.
34. § (5) és (6) bekezdésében a „rendszerrel” szövegrész helyébe a „rendszerklienssel” szöveg
lép.
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21. §		
Hatályát veszti a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
1.
5. § (2a) bekezdése,
2.
6. § d) pontja,
3.
7. § (1) bekezdés a) pontja,
4.
8. § (3) bekezdés e) és g) pontja,
5.
8. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint 9. § b) és d)–g) pontjában a „tényét és” szövegrész,
6.
12. § (3) bekezdésében az „a 21. § (3) bekezdésében és” szövegrész,
7.
16. § (5) bekezdés a) pontjában a „vagy az adatkezelő által a közreműködő intézmény rendelkezésére
bocsátott felület” szövegrész,
8.
16. § (8) bekezdése,
9.
17. § (3) bekezdés c) pontja, (4) és (6) bekezdése,
10.
18. § (3) bekezdés c) pontja,
11.
19. §-a,
12.
20. §-a,
13.
21. § (3) bekezdése,
14.
23. § a) pontjában az „és 65. § (9) bekezdésében” szövegrész,
15.
25. §-a,
16.
26. § (4), (7) és (8) bekezdése,
17.
34. § (1)–(3) bekezdése,
18.
36. § (4) bekezdésében az „a közreműködő intézmény költségén” szövegrész.

3. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 15. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Oktatási Hivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a felsőoktatási intézmény duális képzési
szakmaigyakorlat-szervezési tevékenységét, a nyilvántartásában lévő duális képzési megállapodás, valamint a duális
képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló belső gyakorlóhely nyilvántartási adatainak valódiságát,
teljességét, megfelelőségét és jogszerűségét. Az Oktatási Hivatal az ellenőrzésben való közreműködésre felkérheti
a szakmailag illetékes kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát. Az ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell
a felsőoktatási intézmény fenntartóját.”
23. §		
A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 17. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződés a képzés – legkésőbb annak második félévétől kezdődően
megkezdett – teljes duális formában folytatott idejére szól.
(5) Duális képzés esetén a hallgatói munkaszerződést szeptember 30-ig, keresztféléves képzés esetén február 28-ig
kell megkötni. Ha a hallgató a képzést annak második félévétől kezdődően folytatja duális formában, a hallgatói
munkaszerződést február 28-ig, keresztféléves képzés esetén szeptember 30-ig kell megkötni.
(6) Duális képzés esetén a szakmai gyakorlatnak a felsőoktatási intézmény épületében megvalósuló része is külső
képzőhelynél megvalósuló gyakorlatnak tekintendő.”
24. §		
A 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében a „megállapodást” szövegrész helyébe a „megállapodást
– a pedagógusképzés köznevelési intézményben végzett egyéni összefüggő gyakorlatát kivéve –” szöveg lép.
25. §		
Hatályát veszti a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a)
15. § (5) bekezdése, valamint
b)
17. § (3) bekezdés a) pontjában az „éjszakai munka, valamint” szövegrész.
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4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
26. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 1. § (1) (és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § d) pontja szerinti tartozás esetén a visszatérítési kötelezettséget megállapító
határozatot,
a) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az oklevél megszerzését követően nem tart fenn az Nftv. 48/A. §
b) pontja szerint hazai munkaviszonyt, akkor az oklevél kiállítása napjától számított huszadik év lejártát követő,
b) ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató nem tart fenn az Nftv. 48/A. § c) pontja szerint hazai munkaviszonyt,
akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában meghatározott határidő lejártát követő,
az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított hatvan napon belül hozza meg.
(2) Az Nftv. 48/A. § b)–d) pontja szerinti kötelezettség teljesítését az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében
meghatározottakon felül képzésenként kell számítani azzal, hogy a hallgató számára kedvezőbb számítási módot
kell alkalmazni a teljesítés során. A teljesített hazai munkaviszony napjait az adott napon fennálló valamennyi hazai
munkaviszony-fenntartási kötelezettségbe be kell számítani.”
27. §		
A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét teljesíti,
a Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított hatvan napon belül közli a magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § b) pontja
szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig hazai munkaviszonyt köteles fenntartani.
(2) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti kötelezettségét nem teljesíti,
a Hivatal az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás közlésétől számított legfeljebb hatvanadik napon
közli a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból származó
egyenlegét, valamint az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti kötelezettségeket, így különösen azt az időtartamot, ameddig
hazai munkaviszonyt köteles fenntartani.”
28. §		
A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót azon féléve alatt, amelyet az Nftv. 47. § (6) bekezdése alapján
a támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni, vagy amely alatt a hallgatói jogviszonya az Nftv. 45. §-a
szerint szünetel, nem terheli visszatérítési kötelezettség, és ez a félév a hazai munkaviszony fenntartásának
kötelezettségébe és a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének
időtartamába nem számít be.
(3) Ha a képzési idő két félév és a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés képzési idejének másfélszeresét
meghaladja az Nftv. 47. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatási idő, akkor az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti
oklevélszerzés határideje a támogatási idő vége.
(4) Ha a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató részére az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai munkaviszonyfenntartási kötelezettséget állapítanak meg, a hallgató kérheti, hogy a Hivatal a hazai munkaviszony-fenntartási
kötelezettség időtartamának kezdetét módosítsa a jogviszonya megszűnésének napjáról a módosító döntés
véglegessé válásának napjára. A (volt) magyar állami ösztöndíjas kérelmét az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti hazai
munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül
nyújthatja be.”
29. §		
A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A. § (1) Az Nftv. 48/A. § b) pontja szerinti hazai munkaviszony fenntartásának kötelezettségébe a (volt) magyar
állami ösztöndíjas hallgató kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony – párhuzamos képzés esetén
az adott képzés – megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
Ebben az esetben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettségének időtartama a hallgatói jogviszony
– párhuzamos képzés esetén az adott képzés – megszűnését követő napon kezdődik.
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(2) Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja szerinti időtartamon belül
hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali
tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, kérelmére a Hivatal, a hazai munkaviszony-fenntartási
kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.
(3) Az Nftv. 48/A. § b) és c) pontja esetében a Hivatal a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót évente
tájékoztatja arról, hogy a volt hallgató milyen arányban teljesítette a hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó
kötelezettségét.”
30. §		
A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tanulmányi útját, képzési adatait és a képzési idő alatt
a személyes és lakcímadatait a felsőoktatási információs rendszeren (a továbbiakban: FIR) keresztül kapott adatok
alapján tartja nyilván.”
31. §		
A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be.”
32. §

(1) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a képzés befejezését megelőző időszakban az éves, továbbá az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti
egyenlegközlő tájékoztatásában a hallgató képzésére és jogviszonyára vonatkozó adatokat a FIR-ben tárolt adatok
alapján állapítja meg.”
(2) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a Hivatal az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése szerinti egyenlegközlő tájékoztatásához a NAV-tól, a NEAK-tól,
a Kincstártól, az állami foglalkoztatási szervtől a volt hallgató hazai munkaviszonyának időtartamára vonatkozóan
azért nem kapott adatot, mert a volt hallgatót azok nem tudták beazonosítani, a Hivatal – az azonosítás
sikerességére irányuló hiánypótlás eredménytelensége esetén – az egyenlegközlő tájékoztatásában arról
tájékoztatja a volt hallgatót, hogy nyilvántartása szerint az adott évben nem tartott fenn hazai munkaviszonyt.”

33. §

(1) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ában az „a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapba.” szövegrész helyébe
az „az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe.” szöveg lép.
(2) A 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a)
7. § (8) bekezdésében a „Ha a szakváltás nem felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg,” szövegrész
helyébe a „Szakváltás esetén” szöveg,
b)
7. § (13) bekezdésében az „Nftv. 48/A. § b) pontja és az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe
az „Nftv. 48/A. § b) és c) pontja” szöveg
lép.

34. §		
Hatályát veszti a 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a)
1. § (5) bekezdésében az „és az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettsége véglegessé vált
döntésben megállapításra került” szövegrész,
b)
7. § (6), (7), (10) és (12) bekezdése,
c)
9. § (3) bekezdésében a „késedelmi pótlékkal növelt összegének” szövegrész.

5. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló
387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A doktori tanács)
„g) a doktori szabályzatban meghatározza a fokozatszerzés nyelvi követelményeit, amely jogosítvány átruházható
a doktori iskola működési szabályzatára;”
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36. §		
A 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A doktori iskola működési szabályzata tartalmazhatja, figyelemmel a doktori szabályzatra, a doktori
fokozatszerzés nyelvi követelményeit és a nyelvismeret igazolásának módját. A doktori iskola működési szabályzata
meghatározza a nyelvi követelmények teljesítéséhez elfogadott valamennyi idegen nyelv felsorolását, valamint
ebből a felsorolásból kijelölhet egy, a tudományterület műveléséhez elengedhetetlen olyan idegen nyelvet,
amelynek ismerete a fokozatszerzéshez szükséges.”

6. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 52/2013. (II. 25.)
Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő l) ponttal
egészül ki:
(A Központ teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, ennek
keretében)
„k) tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a felsőoktatási intézménynek
az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 3. melléklet IV. alcím 21. pontja szerinti, az ösztöndíjhoz
kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról,
l) gondoskodik az ösztöndíjas szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszony felajánlásáról.”
38. §		
Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A KÖB a miniszter által megbízott köznevelési és felsőoktatási vezetőkből és szakértőkből, a Központ által
delegált szakértőkből, továbbá a Magyar Rektori Konferencia által a tanárképzés három fő területéről delegált
szakértőkből álló legfeljebb tizenegy tagú testület. A KÖB állandó, a miniszter által megbízott tagja, a Központ
elnöke. A KÖB elnökét a testület tagjai közül a miniszter bízza meg. Nem lehet a KÖB elnöke, aki a Központ elnöke.”
39. §		
Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja)
„e) az ösztöndíj visszafizetésére engedélyezhető részletfizetés és mentesség szabályait.”
40. §

(1) Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában)
„a) gyógypedagógia alapképzési szakra, tanító alapképzési szakra vagy osztatlan tanárképzésben felvételt nyert
vagy már tanulmányokat folytat,”
(2) Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában vállalja, hogy)
„ba) gyógypedagógia alapképzési szakon, tanító alapképzési szakon vagy tanárképzésben a záróvizsga teljesítését
követő hat hónapon belül megszerzi oklevelét,”
(3) Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában vállalja, hogy)
„bb) az oklevél megszerzését követő hat hónapon belül e rendeletben foglaltak szerint a szakképzettségének
megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és tart fent a 11. § (1) bekezdésének megfelelően,”

41. §		
Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződést – a 11. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatási jogviszony
létesítését megelőzően – felmondhatja.
(2) A KÖB elnökének döntése alapján a Központ megszünteti az ösztöndíjas szerződést, ha az ösztöndíjas
életkörülményeiben olyan, a hallgató által igazolt, az ösztöndíjas szerződés megkötését követően bekövetkezett
változás történt, amire tekintettel önhibáján kívül pedagógus munkakörben nem alkalmazható.
(3) Megszűnik az ösztöndíjas szerződés, ha
a) a Központ a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti képzésre tekintettel kiállított oklevél megszerzését követő
hat hónapon belül nem ajánl fel az ösztöndíjas végzettségének megfelelő pedagógus állást,
b) az ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a 11. § (1) bekezdése szerinti időtartam alatt megszünteti,
vagy
c) az ösztöndíjas nem vállalja a pedagógus munkakörben történő alkalmazást.”
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42. §		
Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 12/A–12/C. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Az ösztöndíjas köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét kilencven napon belül visszafizetni
a) a 12. § (1) bekezdése szerinti esetben,
b) a 12. § (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben, vagy
c) ha a szerződést a Központ felmondja.
(2) A 12. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ösztöndíjas köteles a le nem dolgozott időtartamnak megfelelő
összeget visszafizetni.
(3) Az ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli
a) a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben,
b) a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, vagy
c) ha a szerződés felmondásának oka a Központ szerződésszegése.
12/B. § A KÖB elnöke – az ösztöndíj program működési szabályzatában foglaltak szerint – az ösztöndíjas kérelmére
engedélyezheti
a) az ösztöndíjas kötelezettségeinek szüneteltetését,
b) a visszafizetési kötelezettség részletekben történő teljesítését.
12/C. § A Központ fizetési felszólítást küld a volt ösztöndíjasnak a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében.
A fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a Központ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
102. § (3a) bekezdése alapján megkeresi az állami adó- és vámhatóságot a tartozás behajtása érdekében.”
43. §		
Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek
módosításáról szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában
foglalt rendelkezést a 2020/2021-es tanév első félévében és azt követően ösztöndíjas szerződést kötő hallgatókra
kell alkalmazni.”
44. §		
Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 8. §-ában a „fennáll” szövegrész helyébe a „nem szünetel” szöveg lép.
45. §		
Hatályát veszti az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
a)
10. §-a,
b)
11. § (2) és (3) bekezdése.

7. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet]
18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Az oktatási nyilvántartás, valamint a köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek
oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. Az oktatási nyilvántartáshoz és alrendszereihez
kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért,
üzemeltetéséért a Hivatal felel.
(2) A Hivatal az oktatási nyilvántartással, szakrendszereivel és alrendszereivel kapcsolatos feladatai ellátásához
szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódóan
saját kapacitásainak elégtelensége esetén olyan fejlesztéseket és szolgáltatásokat rendelhet meg, valamint olyan
fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz mint szerzői
művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi.”
47. §

(1) A 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal ekvivalencia- és információs központként
hatósági jogkörében)
„aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint
a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket és
a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,”
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(2) A 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan
a) statisztikai adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére,
b) a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóságként az Etv. 55. §-a szerint tájékoztatja a többi tagállam
illetékes hatóságát.”
48. §		
Hatályát veszti a 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése.

8. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
49. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) Működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszámának megállapítását,
módosítását a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi a Hivatalnál. A kérelemhez mellékelni kell
a 2. mellékletben előírt feltételek meglétének igazolását.”
50. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyében szereplő maximális hallgatói létszám
módosítását a közösségi felsőoktatási képzési központ képviselője kérelmezi a Hivatalnál. A működési engedély
módosítására a működési engedély kiadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
a (2) bekezdés a) és d) pontja szerinti mellékleteket nem kell csatolni.”
51. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A diákotthon fenntartói jogának átadására a felsőoktatási intézmény fenntartói jogának átadására vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(8) A diákotthon maximális férőhelyszámának módosítására a (3) bekezdés b) és c) pontját és a (4) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.”
52. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a felsőoktatási intézménytörzsben nyilvántartja az alapító okiratban, az oktatási nyilvántartásról szóló
2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3. melléklet I. alcímében, valamint a 6. melléklet 2. pontjában,
továbbá az egyéb jogszabályban előírt adatokat.”
53. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Azon eljárások esetében, amelyeknél mellékletként az eljárással összefüggő, a Hivatal által nyilvántartandó
megállapodást is csatolni kell, ezen megállapodás adatainak nyilvántartásba vételéről a Hivatal az adott eljárás
keretében dönt.”
54. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétellel, annak módosításával, törlésével
kapcsolatos végleges határozatát megküldi az ügyészség részére. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alapító okirat
a Hivatal határozata véglegessé válásának napján lép hatályba.”
55. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A 11. § (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetben a felsőoktatási intézmény duális képzési
megállapodásainak, valamint a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló,
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] szerinti belső
gyakorlóhelyeinek nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vett megállapodások és belső gyakorlóhelyek
tekintetében bekövetkezett adatváltozásokat, a megszűnt megállapodások és belső gyakorlóhelyek törlését
a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi.”
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56. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal a fenntartói jog átadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi az új fenntartót. A (2) bekezdés c) pontja
szerinti alapító okirat a fenntartói jog átadását érintő határozat véglegessé válásának napján lép hatályba.”
57. §

(1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A FIR az Onytv.-ben meghatározott alrendszereket, valamint az ágazati vezetői információs alkalmazását
(a továbbiakban: AVIR) és a végzett hallgatók pályakövetési rendszerét (a továbbiakban: DPR) tartalmazza. A FIR
az Onytv. szerinti személyes adatokat, valamint a 6. mellékletben meghatározott személyesnek nem minősülő
további adatokat, az AVIR és a DPR a miniszter által meghatározott, személyes adatnak nem minősülő adatokat
tartalmazza.”
(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A FIR-be adatot közöl:
a) a felsőoktatási intézménytörzs tekintetében a Hivatal, a fenntartó, a felsőoktatási intézmény és a diákotthon,
a közösségi felsőoktatási képzési központ tekintetében annak képviselője;
b) a felsőoktatási alkalmazotti személyi törzs tekintetében a felsőoktatási intézmény;
c) a hallgatói személyi törzs tekintetében a felsőoktatási intézmény, valamint az Onytv. 6. § (4) bekezdése alapján
a Diákhitel Központ, a Tempus Közalapítvány és a Klebelsberg Központ;
d) az (1) bekezdés szerinti további adatok tekintetében a 6. mellékletben meghatározott szerv, személy;
e) a felsőoktatási felvételi alrendszer tekintetében a felvételre jelentkező, a Hivatal és a felsőoktatási intézmény;
f ) az AVIR tekintetében a Hivatal, a felsőoktatási intézmény, egyéb államigazgatási szervek;
g) a DPR tekintetében a Hivatal, a felsőoktatási intézmény, egyéb államigazgatási szervek.”

58. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FIR működéséhez szükséges informatikai rendszert úgy kell működtetni, hogy)
„d) a FIR a Hivatal által meghatározott szakmai specifikáció szerint biztosítani tudja
da) a felsőoktatási intézménytörzzsel kapcsolatos hatósági feladatok,
db) a felsőoktatási alkalmazotti és a hallgatói személyi törzzsel kapcsolatos feladatok,
dc) az oktatási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok,
dd) a felsőoktatási statisztikai adatközlési feladatok,
de) a felsőoktatási felvételi alkalmazással kapcsolatos feladatok és
df ) az AVIR és a DPR alkalmazással kapcsolatos feladatok
ellátását;”
59. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hallgatói, doktorjelölti jogviszony megszűnésének adatait a felsőoktatási intézmény a megszűnést követő
tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be.”
60. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az oktató, kutató, tanár foglalkoztatása megszűnik, a felsőoktatási intézmény a jogviszony megszűnésének
adatait a megszűnést követő tizenöt napon belül bejelenti a FIR-be.”
61. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 12. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„12. Hallgatók, doktorjelöltek oktatási azonosító száma
32. § (1) Annak a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek, aki nem rendelkezik
oktatási azonosító számmal, a Hivatal a bejelentéstől számított tizenöt napon belül oktatási azonosító számot hoz
létre, amelyről a felsőoktatási intézményt értesíti.
(2) Annak a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt létesítő személynek, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal,
újabb oktatási azonosító szám nem adható ki.
(3) Ha a felsőoktatási intézmény oktatási azonosító szám nélkül jelenti be a hallgatói, doktorjelölti jogviszonyt, de
az adott személy az oktatási nyilvántartásban már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a Hivatal tizenöt napon
belül értesíti a felsőoktatási intézményt az érvényes oktatási azonosító számról. Ha a hallgatónak, doktorjelöltnek
az oktatási nyilvántartásban több különböző oktatási azonosító száma is van, akkor a Hivatal kijelöli az érvényes
oktatási azonosító számot, amelyen nyilvántartja a hallgatót, doktorjelöltet, és erről a felsőoktatási intézményt
értesíti.
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(4) A felsőoktatási intézmény az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerén (a továbbiakban: TR) keresztül
biztosítja a hallgató, doktorjelölt számára az oktatási azonosító száma megismerését.
(5) Ha a hallgató, doktorjelölt oktatási azonosító száma változik az oktatási nyilvántartásban, a hallgató, doktorjelölt
törzslapján fel kell tüntetni a változás időpontját, valamint a továbbiakban érvényes oktatási azonosító és
valamennyi korábbi oktatási azonosító számát is. A változás előtt keletkezett és lezárt iratokon nem kell átvezetni
az új oktatási azonosító számot. A változás után keletkezett és a változást követően továbbvezetett iratokon
már az új oktatási azonosító számot kell szerepeltetni. Az oktatási azonosító szám változásáról a felsőoktatási
intézménynek a TR-en keresztül haladéktalanul tájékoztatnia kell a hallgatót, doktorjelöltet.
(6) Annak a volt hallgatónak, doktorjelöltnek a kérelmére, aki már nem áll jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel,
a Hivatal az oktatási azonosító számról igazolást állít ki. A kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét, születési
nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét. Ha a volt hallgatónak, doktorjelöltnek az adataiban a hallgatói,
doktorjelölti jogviszonya megszűnése óta változás állt be, a jogviszony megszűnésének időpontja szerinti adatokat
is meg kell adnia.”
62. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 13. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„13. Oktatók, kutatók, tanárok oktatási azonosító száma
33. § (1) Annak az oktatói, kutatói, tanári jogviszonyt első alkalommal létesítő oktatónak, kutatónak, tanárnak
(e §-ban a továbbiakban együtt: oktató), aki nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a Hivatal a bejelentéstől
számított tizenöt napon belül oktatási azonosító számot képez, és erről a felsőoktatási intézményt értesíti.
(2) Ha a felsőoktatási intézmény oktatási azonosító szám nélkül jelenti be az oktató alkalmazását, de az adott
személy az oktatási nyilvántartásban már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a Hivatal tizenöt napon belül
értesíti az érintett felsőoktatási intézményt az érvényes oktatási azonosító számról. Ugyanannak a személynek
újabb oktatási azonosító szám nem adható ki. Ha az oktatónak az oktatási nyilvántartásban több különböző oktatási
azonosító száma is van, akkor a Hivatal kijelöli az érvényes oktatási azonosító számot, amelyen a továbbiakban
nyilvántartja az oktatót, és erről a felsőoktatási intézményt értesíti.
(3) A felsőoktatási intézmény a TR-ben biztosítja az oktató számára az oktatási azonosító számának megismerését.
(4) Ha az oktató oktatási azonosító száma változik az oktatási nyilvántartásban, a felsőoktatási intézmény
alkalmazotti nyilvántartásába és a TR-be be kell jegyezni a változás időpontját, valamint a továbbiakban érvényes
oktatási azonosító és a korábbi oktatási azonosító számát is.
(5) Annak a volt oktatónak a kérelmére, aki már nem áll foglalkoztatotti jogviszonyban felsőoktatási intézménnyel,
a Hivatal az oktatási azonosító számról igazolást állít ki. A kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét, születési
nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét. Ha a volt oktatónak az adataiban a foglalkoztatotti
jogviszonya megszűnése óta változás állt be, a jogviszony megszűnésének időpontja szerinti adatokat is meg kell
adnia.”
63. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 57. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hallgató kérheti a felsőoktatási intézménytől a formális, a nem formális és az informális úton szerzett
kompetenciáinak tantervi egység tanulmányi eredményeként történő elismerését (a továbbiakban:
kompetenciaelismerés).”
64. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre
jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban
a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező
hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet.”
65. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt
is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és
azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel
igazolható.
(3) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt
fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel
igazolható.”
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66. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 68. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A felsőoktatási intézménynek az 5. melléklet 1. pont m) alpontjában és 2. pont m) alpontjában foglaltakat
a 2020. szeptember 1-jét követően benyújtott alap- és mesterképzések szakindítási kérelmei esetében kell
biztosítania.
(12) A (11) bekezdéstől eltérően a 2019. szeptember 1-jét követően létesített alap- és mesterképzések szakindítási
kérelmei esetében a felsőoktatási intézménynek az 5. melléklet 1. pont m) alpontjában és 2. pont m) alpontjában
foglaltakat biztosítania kell.”
67. §		
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a következő 75. §-sal egészül ki:
„75. § (1) A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
szóló 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 63. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott rendelkezéseket a 2020. szeptember 1. napját követően kibocsátott szakértői véleményekre
kell alkalmazni azzal, hogy a 2020. szeptember 1-jét megelőzően kibocsátott szakértői véleményeket
a fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) fogyatékossága típusának megállapítására továbbra is alkalmazni kell.
(2) A Módr.-rel megállapított 15. § (7) bekezdését és a Módr.-rel módosított 3. mellékletet a Módr. hatálybalépésekor
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
68. §

(1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

69. §

(1) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a)
4. § (2) és (4) bekezdésében az „alapító okiratot” szövegrész helyébe az „alapító okiratot (ennek hiányában
az alapító okirat ilyen irányú módosításának szándékára vonatkozó fenntartói nyilatkozatot)” szöveg,
b)
11. § (5) bekezdésében az „egyházi felsőoktatási intézmény” szövegrész helyébe az „egyházi felsőoktatási
intézmény, diákotthon” szöveg,
c)
11. § (6) bekezdésében a „formájának” szövegrész helyébe a „formában való indítására vonatkozó
megállapodás vagy a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását szolgáló belső gyakorlóhely
első alkalommal történő” szöveg,
d)
27. § (2) és (3) bekezdésében az „intézményi nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „intézménytörzsben”
szöveg,
e)
34. § (7) bekezdés c) pontjában az „azonosító” szövegrész helyébe az „oktatási azonosító” szöveg,
f)
36. § (2) bekezdés 1. pontjában, (5) és (12) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a) pontjában, 38. § (3) bekezdés
c) pontjában, 40. § (5) bekezdés c) pontjában, 41. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés 2. pontjában,
42. § (1) bekezdés f ) pontjában, (3) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdés
b) pontjában a „hallgatói azonosító” szövegrész helyébe az „oktatási azonosító” szöveg,
g)
36. § (2) bekezdés 16. pontjában az „oktatói azonosítója” szövegrész helyébe az „oktatási azonosító száma”
szöveg,
h)
41. § (2) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés e) pontjában, (3) bekezdés d) és f ) pontjában, (4) bekezdés c) és
g) pontjában, valamint (5) bekezdés e) és g) pontjában az „oktatói azonosító” szövegrész helyébe az „oktatási
azonosító” szöveg,
i)
2. melléklet 8. pontjában az „eb)–ef ) és f )–h” szövegrész helyébe a „cb)–cc) és d)–f )” szöveg,
j)
2. melléklet 9. pontjában az „a)–c), eb)–ef ), f )–h) és k) alpontja, továbbá az 5–7.” szövegrész helyébe
az „a), b), cb)–cc), d–f ), i) és k) alpontja, továbbá az 5–6” szöveg,
k)
4. melléklet 1. pont f ) alpontjában a „művészeti szakközépiskolában” szövegrész helyébe
a „szakgimnáziumban” szöveg,
l)
6. melléklet címében az „a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 3. mellékletében” szövegrész helyébe
az „az Onytv.-ben” szöveg,
m)
6. melléklet 2. pontjában az „Az intézménytörzs” szövegrész helyébe az „A felsőoktatási intézménytörzs”
szöveg
lép.
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(2) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a)
9. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában a „hallgató azonosító száma” szövegrész helyébe a „hallgató oktatási
azonosító száma” szöveg,
b)
9. melléklet 1. pont 1.2–1.4. alpontjában a „hallgatói azonosító” szövegrészek helyébe az „oktatási azonosító”
szöveg,
c)
9. melléklet 6. pont 6.5. alpontjában az „a tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul”
szövegrész helyébe a „másik képzési terület alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű
specializációjának” szöveg,
d)
9. melléklet 6. pont 6.5. alpontjában a „tanári szakképzettség megalapozásához szükséges 50 kredites modult
elsajátította.” szövegrész helyébe az „alapképzés szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializációját
teljesítette.” szöveg,
e)
9. melléklet 7. pont 1. alpont 1.4. pontjában és 8. pont 1.5. alpontjában a „Hallgatói azonosító” szövegrész
helyébe az „Oktatási azonosító” szöveg
lép.
(3) A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 55. § 18. pontjában az „a korábbi munka- és egyéb tapasztalatok beszámításának,
a nem formális, informális tanulással elsajátított kompetenciák elismerésének, beszámításának” szövegrész helyébe
a „kompetenciaelismerés” szöveg lép.
70. §

(1) Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
a)
4/A. § (3) bekezdés d) pontja,
b)
8. § (4) bekezdésében a „nem megfelelő eredménnyel vagy” szövegrész,
c)
10. § (4) bekezdésében a „vagy nem megfelelő eredménnyel” szövegrész,
d)
22. § (2) bekezdés c) pontja,
e)
25. § (5) bekezdése,
f)
27. § (1) bekezdésében az „a 7. melléklet szerint képzett” szövegrész,
g)
32. § (7) bekezdése,
h)
54. § (9) bekezdése,
i)
1. melléklet 2. pont a) alpont aa) pontjában a „használatbavételi engedéllyel rendelkezik,” szövegrész,
j)
1. melléklet 2. pont b) alpont bb) pontjában a „tanulmányi, kulturális lehetőségek, szabadidő eltöltését
biztosító szolgáltatások tekintetében” szövegrész,
k)
1. melléklet 2. pont c)–e) alpontja,
l)
1. melléklet 7. pont a) alpontjában a „ , c), d) és e)” szövegrész,
m)
7. melléklete,
n)
8. melléklete.
(2) Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja.

9. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása
71. §		
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] 3. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.
72. §		
A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
a)
2. mellékletében foglalt táblázat E:22 mezőjében a „viselkedéselemező” szövegrész helyébe
a „viselkedéselemző” szöveg,
b)
4. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében az „identitás” szövegrész helyébe az „örökség” szöveg,
D:7 mezőjében az „Identity” szövegrész helyébe a „Heritage” szöveg,
c)
4. mellékletében foglalt táblázat E:10 mezőjében az „okleveles” szövegrész helyébe az „okleveles DocNomads”
szöveg,
d)
4. mellékletében foglalt táblázat E:12 mezőjében az „okleveles” szövegrész helyébe az „okleveles Viewfinder”
szöveg
lép.
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10. Záró rendelkezések
73. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 68. § (1) bekezdése és a 69. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2019. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 26. §, a 27. §, a 29. §, a 31. §, a 33. § (2) bekezdése, a 35. §, a 36. §, a 63. §, a 69. § (3) bekezdése és
a 70. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 40. § (1) és (2) bekezdése, a 43. § és a 65. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

74. §		
A 2–8. § a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez
A

B

C

Hatóság kijelölése, amely a

A riasztási mechanizmusban

riasztási mechanizmusban

közreműködő hatóság döntése elleni

közreműködik

fellebbezést elbíráló másodfokú hatóság

2.

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges képesítés

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

egészségügyért felelős
miniszter

3.

Állatorvosi képesítés

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős miniszter

4.

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény szerinti nevelésioktatási tevékenységhez szükséges képesítés

Oktatási Hivatal

oktatásért felelős miniszter

5.

A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény szerinti személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokhoz, valamint
a javítóintézeti ellátáshoz szükséges képesítés

Oktatási Hivatal

gyermekek és az ifjúság
védelméért felelős miniszter

6.

Az Etv. 55. § (4) bekezdése szerinti
közokirat-hamisítással érintett képesítés

Oktatási Hivatal

oktatásért felelős miniszter

1.

Képesítések megjelölése

”
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2. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez
1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésekor, illetve maximális hallgatói létszámának
meghatározásakor a működési engedélyben szereplő maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény
képzési helyeiként, a teljes idejű, a részidős képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve kell megállapítani.”
2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A kérelmezett maximális hallgatói létszám akkor állapítható meg, ha
a) az oktató, kutató és tanári munkakörben alkalmazottak számát figyelembe véve – tekintettel az alkalmazottak
elhelyezésének lehetőségeire is – teljesül az Nftv. 26. §-ában és 34. §-ában előírt követelmény;
b) az adott képzési helyen a rendelkezésre álló oktatásirányítási létszám (különösen a tanulmányi adminisztráció,
életpálya és tanulmányi tanácsadás) – tekintettel az alkalmazottak elhelyezésének lehetőségeire is – eléri az adott
képzési helyre megállapítani kért maximális hallgatói létszám 0,2%-át, de legalább 2 főt;
c) az adott képzési helyen a felsőoktatási intézmény rendelkezik a képzés lebonyolításához szükséges
teremkapacitással, amelynek megállapítása során
ca) csak az oktatás céljára szolgáló és legalább 8 éven keresztül az intézmény kezelésében (használatában,
vagyonkezelésében, tulajdonában) lévő épületek vehetők figyelembe,
cb) a képzésekhez egy tantermet hetente legfeljebb 60 órás időtartamra, ha a felsőoktatási intézményben a heti
pihenőnapon is sor kerülhet képzésre, további 12 órás időtartamban lehet figyelembe venni azzal, hogy egy
tantermet egy félévben legfeljebb 15 hét időtartamban lehet figyelembe venni,
cc) egy terem befogadóképessége legfeljebb annyi férőhely lehet, ahány m2 nagyságú a terem alapterülete, feltéve,
hogy valamennyi férőhelyre asztal- (írótábla-) és székhasználat biztosított;
d) a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az egyes képzéseken teljesül az Nftv. 17. §-a szerinti
előírás;
e) a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az esti vagy levelező munkarend szerinti képzéseken
teljesül az Nftv. 108. § 3., illetve 25. pontja szerinti előírás;
f ) az adott képzési helyen a szakmai gyakorlat feltételei biztosítottak;
g) az adott képzési helyen biztosított a tanulmányi és életpálya-tanácsadás;
h) az adott képzési helyen – egész tanévben való sportolást lehetővé tevő saját sportteremben vagy bérelt
sportlétesítményben – biztosított a hallgatók legalább heti 2 óra időtartamú térítésmentes sportolásának
lehetősége, kivéve, ha az adott képzési helyen nem kíván folytatni nappali vagy esti munkarend szerinti képzést;
i) az adott képzési helyen kialakított tanulótereken az internetelérés biztosított;
j) az adott képzési helyen a tanulmányaikat nappali munkarenden folytató hallgatók 10%-a, de legalább
10 fő számára szálláslehetőség rendelkezésre áll saját kollégium révén vagy az adott képzési helyen működő más
szálláshelynyújtóval kötött, a Hivatal által nyilvántartásba vett megállapodás által biztosítva, kivéve, ha az adott
képzési helyen nem folytat nappali vagy esti munkarend szerinti képzést;
k) az adott képzési helyen a hallgatók számára térítésmentesen rendelkezésre álló könyvtári infrastruktúra, illetve
szolgáltatás keretében a könyvtári olvasóhelyek és számítógépes munkaállomások száma eléri az adott képzési
helyre megállapítani kért maximális hallgatói létszám 4%-át.”

3. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez
A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. melléklet 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Alapképzési szak indításának feltételei:)
„m) a képzés során külföldi részképzés, külföldi szakmai gyakorlat vagy szakdolgozat, diplomamunka
külföldi készítése céljából a tantervbe épített, nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak
(a továbbiakban: mobilitási ablak) áll rendelkezésre.”
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4. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez
1. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok
további intézményi adatok)
„b) duális képzéssel kapcsolatos együttműködési megállapodásokról az együttműködő szervezet hivatalos neve,
székhelyének címe, típusa, adószáma, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a duális formában
indított képzés, az együttműködő partner által fogadható hallgatók maximális száma;”
2. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpont e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok
további intézményi adatok)
„e) magyar vagy külföldi felsőoktatási intézménnyel együttműködésben, közös képzés keretében vagy az Nftv. 77. §
(4) bekezdése alapján folytatott képzés tárgyában megkötött megállapodásokról az együttműködő felsőoktatási
intézmény hivatalos neve, székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, esetleges
nemzetközi kerete, a képzés neve; magyar és külföldi felsőoktatási intézménynek a 20. § (9) bekezdése szerinti
képzése esetén a képzésnek a 2.5.1. pont szerinti – a megállapodásban meghatározott – adatai;
f ) a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti duális képzéssel kapcsolatos belső gyakorlóhely hivatalos neve, címe,
típusa, a duális formában indított képzés, a belső gyakorlóhely által fogadható hallgatók maximális száma;”
3. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 2. pont 2.3. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézménytörzs keretében tárolt adatok
Szakkollégiumok:)
„a) szakkollégium hivatalos neve, működési helye, típusa, esetleges roma szakkollégiumi minősítése;”
4. A 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közösségi felsőoktatási képzési központok:)
„a) a közösségi felsőoktatási képzési központként működő szervezet hivatalos neve (magyarul és idegen nyelven),
rövidített neve, internetcíme, székhelye;”
5. Hatályát veszti a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. melléklet 1. pontja.

5. melléklet a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelethez
1. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 250. sora helyébe a következő sor lép:

1.

(A

B

C

D

Képzési

Képzési terület

Mesterképzési

terület

angol nyelvű

szak

megnevezése

E

F

G

H

Osztatlan

Mesterképzési

Szakképzettség

Mesterképzésben,

EKKR és

szak

szak, osztatlan

osztatlan

MKKR

szak angol

képzésben

szint)

nyelvű

szerezhető

megnevezése

szakképzettség
angol nyelvű
megnevezése

250.

tájépítészet
és
kertművészet

Landscape
Architecture
and Garden
Design

okleveles
tájépítészkertművész

Landscape
Architect
and Garden
Designer
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A Kormány 192/2019. (VII. 30.) Korm. rendelete
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és
27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházás esetében a 4030 Debrecen, Szabó Kálmán
utca 3–5. szám alatti megvalósítási helyszínre a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) amennyiben a hatályos településrendezési eszközök a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt
nem lehet alkalmazni.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházás tekintetében a 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca
3–5. szám alatti megvalósítási helyszínre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a beépíthetőség megengedett legnagyobb mértéke 35%,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,
d) az előkert mérete legfeljebb 5 méter,
e) az oldalkert mérete legfeljebb 3,75 méter,
f ) a hátsó kert mérete legfeljebb 3,75 méter,
g) a d)–f ) pontokban foglalt előírások szerint meghatározott építési helyen belül oktatási célú építmény is
elhelyezhető,
h) az épületmagasság mértéke a teljes épületegyüttesre vonatkozóan legfeljebb 7,5 méter.”
2. §		
A Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § E rendeletnek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 192/2019. (VII. 30.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 3/A. §-át a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

Az emberi erőforrások minisztere 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelete
az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 15. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
egészségügyi szakmai tevékenység: a betegségmegelőzéssel, valamint a betegellátással összefüggésben
végzett, a betegellátás eredményét befolyásoló, a beteg állapotának feltárására irányuló és annak javulását
elősegítő ellátói és az egyes beteg egészségügyi ellátásával kapcsolatos szervezési tevékenységek
összessége;
b)
szakfelügyelet: az egészségügyi ellátás teljes folyamatában az egészségügyi ágazati jogszabályok, továbbá
a szakmai tevékenység minősége, a szakfelügyelet tárgyában, illetve az egyedi panaszok kivizsgálásával
kapcsolatban a szakmai előírások, protokollok érvényesülésének hatósági célú ellenőrzése, valamint
a megelőzésnek és a betegellátásnak a szakma szabályaival, érvényben levő szakmai irányelvekkel,
eljárásokkal, ajánlásokkal, nemzetközi legjobb gyakorlattal való összevetése, értékelése az alkalmazott
eljárások dokumentációs rendszere és az adatszolgáltatás minőségi követelményeinek meghatározása és
értékelése, a kapcsolódó konzultáció lefolytatása és a minőségfejlesztés módozatainak meghatározása.

2. Általános rendelkezések
2. §

(1) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) és a rendvédelmi szervek által nyújtott egészségügyi tevékenység
szakfelügyeletét a szakterület szerint érintett szakfelügyelő az illetékes MH főszakorvossal, valamint a rendvédelmi
szerv ágazati szakmai felügyeleti szervével együttműködve látja el.
(2) A fogvatartottak és a kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés intézkedés hatálya alatt állók
egészségügyi ellátását végző egészségügyi szolgáltató egészségügyi tevékenységének szakfelügyeletét
a megbízott szakfelügyelő a rendvédelmi szerveknél az ágazati szakmai felügyeleti szervvel együttműködve látja el.
(3) A gyógyszertárak szakfelügyeletére vonatkozó szabályokat a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény tartalmazza.
(4) A szakfelügyeleti tevékenység kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltató egészségügyi szolgáltatásának,
valamint a szociális és gyermekvédelmi intézményekben végzett egészségügyi tevékenység felügyeletére.

3. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyelete
3. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal összefüggésben a szakfelügyeletet az egészségügyért felelős
miniszter által vezetett minisztérium módszertani irányítása mellett az országos tisztifőorvos és a népegészségügyi
feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint
a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási
hivatal) a szakfelügyelők közreműködésével látják el.
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(2) A szakfelügyelet szakterületeit és a névjegyzékbe vehető szakfelügyelők számát a 9. § figyelembevételével
az 1. melléklet tartalmazza.
4. §

(1) Szakfelügyeleti tevékenységet az a személy végezhet, akit az országos tisztifőorvos névjegyzékbe vesz
szakterületének megnevezésével és illetékességi területe feltüntetésével. Az egyes szakterületekhez tartozó
illetékességi területeket az országos tisztifőorvos a honlapján teszi közzé.
(2) A szakfelügyelőt a működési területére – országos, területi – és a szakterületére utaló szakfelügyelői, illetve orvosok
esetében szakfelügyelői főorvosi cím illeti meg.
(3) Az országos szakfelügyelő állandó megbízással, a területi szakfelügyelő – névjegyzékből történő felkérés útján –
eseti megbízással vagy megbízási keretszerződéssel bízható meg.
(4) Eseti megbízással az a névjegyzékbe vett területi szakfelügyelő bízható meg, aki az e rendelet szerinti feltételeknek
megfelel, feladatait előre egyeztetett módon végzi. Eseti megbízást az országos tisztifőorvos, a kormányhivatal és
a járási hivatal adhat.
(5) Az állandó megbízással feladatot ellátó országos szakfelügyelő pályáztatás útján kerül névjegyzékbe, feladatait előre
egyeztetett és jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi, feladatairól évente a megbízó részére beszámolót készít.
Az országos gyógyintézetekhez kapcsolódó szakterületek esetében az adott országos gyógyintézetben dolgozó
orvosok a pályáztatás során előnyt élveznek.
(6) Szükség szerinti feladat ellátására, illetve állandó szakfelügyelő kizárása vagy legalább 30 nap időtartamú
akadályoztatása esetén feladatainak ellátása céljából – a névjegyzékbe vétel feltételeinek egyébként megfelelő,
de abban nem szereplő személynek – eseti megbízatás adható.
(7) A szakfelügyeleti tevékenysége során a területi szakfelügyelő a megbízásban foglaltak alapján a szakfelügyeleti
vizsgálat alá vont egészségügyi szolgáltatónál – a szakterülete vonatkozásában – vizsgálja
a)
az egészségügyi tárgyú jogszabályok, valamint az egészségügyi szakmai irányelvek, protokollok előírásainak
végrehajtását,
b)
a megelőzés, kórismézés, a gyógyítás és az ápolás, a gondozás, a rehabilitáció és az orvosi szakvéleményezés
szakszerűségét, eredményességét, minőségét, ennek során vizsgálja az adott tevékenység széleskörűen
elfogadott szakmai előírásoknak és az érvényben lévő minőségügyi szabályoknak megfelelő, a beteg számára
elfogadható módon, a szükséges időn belül végrehajtott, biztonságos, hatásos és eredményes elvégzését,
c)
a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
d)
a betegbeutalás rendjét,
e)
az ügyeleti-készenléti ellátás rendjét és összhangját,
f)
a panaszok érdemi kivizsgálását,
és elvégzi a feltárt problémák értékelését.
(8) A szakfelügyeleti tevékenysége során az országos szakfelügyelő
a)
véleményt nyilvánít a megbízási szerződésben rögzített, a vizsgált szakterületet érintő kérdésben,
valamint a betegellátást, betegbiztonságot súlyosan veszélyeztető gyakorlat vagy hiányosság esetén
– megoldási javaslattal – soron kívül jelentést ad a megbízónak,
b)
a szakmai szabályok kialakításához módszertani támogatást nyújt, együttműködik a szakterülete szerint
illetékes szakmai kollégiumi tagozattal, országos gyógyintézetekkel,
c)
részt vesz a szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
d)
közreműködik az egészségügyi szakmai irányelveknek és más szakmai előírásoknak való megfelelőségének,
eredményességének, hozzáférhetőségének, időszerűségének és a betegbiztonsági szempontok teljesülésének
értékelésében,
e)
kidolgozza és továbbfejleszti az egyes szakterületek szakmai és minőségfejlesztési adatgyűjtési rendszerét,
és folyamatosan gondoskodik azok értékeléséről és az adatgyűjtésekről, figyelemmel az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatgyűjtési rendszerére,
f)
minőségügyi célú adatgyűjtéseket és elemzéseket, rendszerezéseket végez,
g)
szakmai minőségértékelést végez,
h)
kockázatelemzési tevékenységet végez,
i)
a klinikai audit minőségértékeléshez szükséges mutatókat, indikátorokat kidolgozza, annak alkalmazását
felügyeli, ezáltal biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket,
az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz,
j)
klinikai auditot végez,
k)
a belső minőségügyi tevékenységről indokolt esetben, illetve felkérésre véleményt nyilvánít,
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l)

közreműködik és véleményt alkot a szakmai minimumfeltételek, egészségügyi szakmai irányelvekről, azok
érvényesíthetőségéről, összhangjáról és azoknak az egészségügyi szakmai tevékenységben betöltött
szerepéről,
m)
szükség szerint a szolgálati út betartásával kapcsolatot tart az országos gyógyintézetekkel, országos szakmai
és kollegiális vezetőkkel, szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, az egészségügyben működő szakmai
kamarákkal, orvostudományi egyetemekkel,
n)
az országos tisztifőorvos bevonásával szakmai támogató tájékoztatást tart,
o)
az egészségügyért felelős miniszter felkérésére bármely egyéb egészségügyi szakmai kérdésben véleményt
nyilvánít, és ellátja a felkérésben foglalt feladatokat,
p)
a vizsgálat súlyának vagy összetettségének indokoltsága esetén ellátja a (7) bekezdésben foglalt feladatokat,
q)
ellátja a jogszabályban részére meghatározott további feladatokat.
(9) A szakfelügyelő tevékenysége során véleményt nyilvánít a megbízási szerződésben rögzített, a vizsgált szakterületet
érintő azon kérdésben, amelynek véleményezésére az országos tisztifőorvos, a kormányhivatal, illetve a járási hivatal
megbízta.
5. §

(1) Az egészségügyért felelős miniszter a szakfelügyelet körében ellátja a szakmai irányítást, ennek keretében
a)
módszertanilag irányítja a szakfelügyelői hálózat tevékenységét,
b)
jóváhagyja az országos szakfelügyelők éves munkatervét,
c)
jóváhagyja a szakfelügyelők továbbképzéséhez szükséges módszertant,
d)
kidolgozza a klinikai audit módszertanát,
e)
módszertani támogatást nyújt, módszertani javaslatot fogalmaz meg az elvárt eredmény elérésének, illetve
a szakmai munka javításának az egészségügyi ellátás eredményességének és biztonságának egységes
színvonalú biztosítása érdekében,
f)
kapcsolatot tart az Egészségügyi Szakmai Kollégium tagozataival és az országos gyógyintézetekkel,
g)
pályáztatást követően jóváhagyja az országos szakfelügyelő névjegyzékbe történő felvételét.
(2) Az országos tisztifőorvos a szakfelügyeleti rendszer működtetése keretében
a)
az országos és területi szakfelügyelőkről szakfelügyeleti névjegyzéket vezet, amelyet honlapján közzétesz,
b)
pályázatot ír ki az országos szakfelügyelői szakmák és feladatok ellátására, és a pályáztatást követően felveszi
a szakfelügyelőt a szakfelügyelői névjegyzékbe, amelynek adattartalmát a Nemzeti Népegészségügyi
Központ a honlapján közzéteszi,
c)
az országos szakfelügyelővel állandó megbízási szerződést köt,
d)
irányítja a szakfelügyelők tevékenységét,
e)
éves munkaterv alapján koordinálja a szakfelügyelők működését,
f)
évente legalább két alkalommal szakmai értekezletet tart, amelyről beszámol az egészségügyért felelős
miniszternek,
g)
gondoskodik a szakfelügyelők továbbképzéséről,
h)
gondoskodik az egyes szakterületekhez tartozó szakmai és minőségügyi célú adatgyűjtési rendszer
kidolgozásáról, továbbfejlesztéséről és a kapcsolódó adatok gyűjtéséről, értékeléséről, figyelemmel
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatgyűjtési rendszerére,
i)
a klinikai audit módszertanának alkalmazásával biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő
szakmai értékeléseket, az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz,
j)
gondoskodik az egészségügyi szolgáltatók belső minőségügyi rendszer ellenőrzéséről és az egyéb szakmai
szabályok alapján kötelezően előírt minőségügyi elemek érvényesüléséről,
k)
a szakfelügyelő feladatának ellátásához a szükséges információkat rendelkezésére bocsátja,
l)
közreműködik az országos statisztikai adatfelvételi programban, az egészségügyért felelős miniszter mint
a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagja feladatkörébe tartozó statisztikai adatfelvétel és adatfeldolgozás
végrehajtásában,
m)
véleményezi a kormányhivatalok szakfelügyeleti rendszer működésével kapcsolatos szabályzatát,
n)
az éves szakfelügyeleti munkatervet véleményezés céljából megküldi az egészségügyért felelős miniszter
részére,
o)
feladatairól minden év március 1-jéig szakmai beszámolót készít az egészségügyért felelős miniszter részére.
(3) A kormányhivatal a szakfelügyeleti rendszerhez kapcsolódóan
a)
a területi szakfelügyelővel eseti megbízási szerződést köt a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására,
b)
irányítja és koordinálja az általa felkért területi szakfelügyelő tevékenységét,
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c)
a területi szakfelügyelő feladatának ellátásához a szükséges információkat rendelkezésére bocsátja,
d)
javaslatot tesz a területi szakfelügyelő névjegyzékbe történő felvételéhez,
e)
kidolgozza a szakfelügyelethez kapcsolódó feladatai ellátásához szükséges eljárásrendet,
f)
az e) pont szerinti eljárásrendet véleményezés céljából megküldi az országos tisztifőorvos részére.
(4) A járási hivatal részt vesz a kormányhivatal (3) bekezdés szerinti feladatai ellátásában.
6. §

(1) A szakfelügyelői névjegyzékbe felvett területi szakfelügyelőt – a kormányhivatalok kötelezettségvállalásáról szóló
szabályzatában foglalt előírások figyelembevételével – a kormányhivatal vagy az országos tisztifőorvos bízza
meg esetileg vagy megbízási keretszerződés útján a jogszabályban meghatározott, hatáskörébe tartozó feladata
ellátásában történő közreműködésre. A megbízó és a névjegyzékben szereplő területi szakfelügyelő között eseti
jelleggel létrejött megbízás meghatározott feladat, illetve tevékenység ellátására szól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megbízási szerződés vagy megbízási keretszerződés olyan gazdálkodó szervezettel is
megköthető, amelynek a területi szakfelügyelő képviseletre jogosult tagja, és ezen gazdálkodó szervezet keretében
egészségügyi tevékenységet végez.

7. §

(1) Szakfelügyelői tevékenységet nem végezhet
a)
az egészségügy ágazati irányításában, ellenőrzésében vagy finanszírozásában közreműködő szerv vezetője,
b)
egészségügyi szakmai köztestület elnöke,
c)
az egészségügyi szakmai kollégium elnöke, alelnöke, titkára vagy tagozatának vezetője,
d)
egészségügyi szakmai képviseletet ellátó vagy betegjogi szervezetvezető tisztségviselője,
e)
egészségügyi intézmény főigazgatója, orvos igazgatója, ápolási igazgatója, minőségügyi vezetője,
f)
országos gyógyintézet főigazgatója, orvos igazgatója, ápolási igazgatója, vagy minőségügyi vezetője.
(2) A területi szakfelügyelő nem végezhet ellenőrzési tevékenységet
a)
olyan egészségügyi szolgáltatónál, ahol munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban, önkéntes segítői jogviszonyban van, illetve amellyel közvetve vagy
közvetlenül szerződéses kapcsolatban áll,
b)
olyan egészségügyi szolgáltatónál, amellyel közeli hozzátartozója alkalmazásban áll, vagy
c)
olyan egészségügyi szolgáltatónál, amellyel kapcsolatban részéről nem várható el a tárgyilagos vizsgálat.
(3) A (2) bekezdés szerinti kizárási ok fennállását a területi szakfelügyelő köteles bejelenteni, amely alapján a megbízó
kezdeményezi az összeférhetetlenséggel nem rendelkező szakfelügyelő kijelölését.
(4) A szakfelügyelő a megbízás alapján végzett tevékenységét személyesen köteles ellátni.
(5) A megbízások alapján végzett tevékenységről a megbízó köteles nyilvántartást vezetni, és azt minden év
február 1-jéig az országos tisztifőorvos részére megküldeni.
(6) A szakfelügyelő köteles a névjegyzékben szereplő adatainak megváltozását a változást követő 15 napon belül
a névjegyzéket vezető szervnél bejelenteni.
(7) A szakfelügyelőt a névjegyzékből törölni kell, ha
a)
azt a szakfelügyelő kérelmezi,
b)
a felkérés feltételei nem állnak fenn vagy megszűnnek,
c)
a megbízásban vállalt feladatainak – felhívást követően – nem tesz eleget, vagy neki felróható okból
ismételten elmulasztja annak határidejét,
d)
törlik a működési nyilvántartásból.

8. §

(1) Eseti megbízással területi szakfelügyelőként a szakfelügyelői névjegyzékbe az az egészségügyi dolgozók működési
nyilvántartásában érvényes működési státusszal szereplő személy vehető, aki a szakterületén szakképesítéssel,
speciális szakértelemmel és gyakorlattal rendelkezik. Az eseti megbízásra felkért területi szakfelügyelőt az országos
tisztifőorvos az országos szakfelügyelő véleményének figyelembevételével kéri fel. Ha a személy ezen felkérést
elfogadja, az országos tisztifőorvos felveszi a területi szakfelügyelőt – név és szakterület megnevezésével –
a szakfelügyelői névjegyzékbe. A területi szakfelügyelői névjegyzékbe vétel – a felkérés sikertelensége esetén –
az országos tisztifőorvos által kiírt pályáztatás útján is történhet.
(2) Állandó megbízással szakfelügyelői névjegyzékbe kerülésről az országos tisztifőorvos pályázatot ír ki, amelyet
30 nappal a közzététel előtt az egészségügyért felelős miniszternek jóváhagyásra megküld. Ha az egészségügyért
felelős miniszter a pályázatról a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, azt jóváhagyottnak kell
tekintetni.
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(3) A pályázati kiírást a 16. napon az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi. A pályázati kiírás tartalmazza
a névjegyzékbe vehető szakfelügyelői szakmákat és az állandó megbízásra vonatkozó elbírálási szempontokat,
a feladat elvégzéséért járó összeg mértékét, a pályázat benyújtásának határidejét és az elbírálás határidejét.
(4) A beérkezett pályázatokat az egészségügyért felelős miniszter által delegált szakfelügyeleti módszertani
feladatokat ellátó 2 főből és az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal által delegált minőségügyi módszertani
feladatokat ellátó 1-1 főből álló bizottság bírálja el. A bírálóbizottság döntése során vizsgálja, hogy a pályázó
megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek. A beérkezett pályázatokat a bírálatot megelőzően
a Magyar Orvosi Kamara, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara illetékes területi szerve részére
véleményadás céljából meg kell küldeni.
(5) A bírálóbizottság javaslata alapján a pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázót az országos tisztifőorvos
– országos szakfelügyelőként – felveszi a szakfelügyeleti névjegyzékbe, és vele állandó megbízási szerződést köt.
(6) A szakfelügyelőt tevékenységének ellátásáért a 2. melléklet szerinti megbízási díj illeti meg.
(7) Az eseti megbízási szerződés előre egyeztetett eseti feladatok ellátására terjed.
(8) Az állandó megbízatás határozott időtartamra, de legfeljebb 3 évre szól, a megbízatás a lejártát követően több ízben
meghosszabbítható.
(9) Az állandó megbízási jogviszonyt bármelyik fél 30 napos határidővel mondhatja fel.
9. §

(1) Az ápolási és szakdolgozói szakterületek szakfelügyeletét a 4. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével
a)
az országos tisztifőorvos által foglalkoztatott országos szakfelügyelő ápoló,
b)
a kormányhivatalnál foglalkoztatott megyei szakfelügyelő ápoló,
c)
a járási hivatalnál foglalkoztatott járási szakfelügyelő ápoló
látja el.
(2) A védőnői feladatok szakfelügyeletét – a 4. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – védőnői
képesítéssel rendelkező,
a)
az országos tisztifőorvos által foglalkoztatott országos szakfelügyelő védőnő,
b)
a kormányhivatalnál foglalkoztatott megyei szakfelügyelő védőnő,
c)
a járási hivatalnál foglalkoztatott járási szakfelügyelő védőnő
látja el.
(3) Az ápolási, szakdolgozói, valamint a védőnői tevékenység hatékony szakmai felügyeletét az (1) bekezdés
b) és c) pontja, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szakfelügyelők az országos tisztifőorvos szakmai
módszertani irányításával végzik.

10. §

(1) A szakfelügyelő szakfelügyeleti feladatai ellátása keretében az átadott iratanyag alapján szakmai véleményt készít,
illetve szükség szerint helyszíni ellenőrzést, vizsgálatot végez.
(2) A helyszíni szakfelügyeleti vizsgálatra, ellenőrzésre akkor kerül sor, ha
a)
azt jogszabály előírja,
b)
azt eseti, betegellátással kapcsolatban felmerülő panasz, konfliktus kivizsgálása teszi szükségessé,
c)
azt állandó megbízás alapján szükséges teljesíteni,
d)
az ágazati felügyeleti szerv feladatainak végrehajtását szolgálja,
e)
rendkívüli esemény indokolja.
(3) A helyszíni vizsgálat során a szakfelügyelő
a)
az egészségügyi szolgáltató helyiségeibe beléphet, figyelemmel a szervezeti egység biztonsági előírásaira,
munkarendjére,
b)
a betegellátási és munkafolyamatokat megtekintheti és megvizsgálhatja,
c)
a berendezéseket, műszereket és más tárgyi eszközöket megtekintheti és megvizsgálhatja,
d)
az egészségügyi ellátásban közreműködő valamennyi személytől és a betegektől akár szóban, akár írásban
adatot, felvilágosítást kér, illetve kérdést intéz hozzájuk.
(4) A szakfelügyelő a felügyeleti vizsgálatról vagy helyszíni ellenőrzésről jelentést készít vagy jegyzőkönyvet vesz fel,
amelyben rögzíti a tényeket és az értékelés lefolytatásának és megállapításainak lényegét. A jegyzőkönyv vagy
jelentés egy példányát átadja az egészségügyi szolgáltató képviselőjének, valamint a helyszíni vizsgálat alapján tett
megállapításokról, véleményéről tájékoztatja a megbízót.
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(5) Ha a szakfelügyelői vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az egészségügyi szolgáltató
az egészségügyi ágazati jogszabályokat, szakmai szabályokat, illetve az egyedi panaszügyekben vizsgáltakkal
kapcsolatosan a szakmai szabályokat megsértette, a szakfelügyelő köteles a hiányosság megszüntetésére vonatkozó
javaslatát is tartalmazó jelentését a szolgálati út betartásával haladéktalanul eljuttatni a megbízónak a jegyzőkönyv
vagy jelentés egy példányával, aki a hatáskörébe tartozó szükséges intézkedést megteszi.
(6) Ha azonnali intézkedést igénylő, súlyos hiányosság – a szakma szabályaitól több alkalommal történő indokolatlan
eltérés, jogszabályba ütköző cselekmény, nem megfelelő betegbiztonság, az ellátás minőségét súlyosan
veszélyeztető eset – kerül megállapításra, a kormányhivatal soron kívül tájékoztatja az országos tisztifőorvost.
(7) Az országos tisztifőorvos a kormányhivatal által jelentett azonnali intézkedést igénylő súlyos esetről, valamint
a feladat- és hatáskörében tudomására jutó súlyos esetről az országos szakfelügyelő soron kívüli bevonásával
azonnali jelentésben tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert.
(8) A szakfelügyelő a lefolytatott vizsgálat vagy helyszíni ellenőrzés alapján kezdeményezi az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben
foglaltak figyelembevételével az alábbi hatósági intézkedések megtételét:
a)
meghatározott egészségügyi tevékenység végzésének felfüggesztése,
b)
az adott ellátás progresszivitási szintjének visszaminősítése,
c)
az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedély módosítása vagy visszavonása,
d)
a szakmai irányelvek, protokollok, helyi eljárásrendek előírásai végrehajtásának betartatása, helyi szakmai
ellátást szabályozó dokumentum készítése,
e)
meghatározott témakörben szakmai továbbképzés elvégzésének kötelezése,
f)
határidő tűzésével az észlelt hiányosságok pótlása.
11. §

(1) Ha a szakfelügyelő megállapításával, véleményével a megbízó nem ért egyet, a hatáskörébe tartozó szakfelügyeleti
vizsgálat során készített, illetve az adott üggyel kapcsolatosan keletkezett dokumentumot, az egyet nem értés
indokolásával együtt, felterjeszti az országos tisztifőorvoshoz, aki az adott üggyel kapcsolatosan kikéri az országos
szakfelügyelő véleményét.
(2) Az országos tisztifőorvos hatáskörébe tartozó eseti szakfelügyeleti vizsgálat során az adott üggyel kapcsolatban
keletkezett dokumentumot, az egyet nem értés indokolásával együtt, az országos tisztifőorvos átadja az országos
szakfelügyelő részére, és véleményét kéri.
(3) Ha az országos szakfelügyelő vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy az egészségügyi szakmai tevékenység
végzésére vonatkozó szabályokat az ellenőrzött szolgáltató megsértette, az illetékes egészségügyi államigazgatási
szerv a hatáskörébe tartozó intézkedést megteszi.

12. §

(1) Ha az egészségügyi szolgáltató a szakfelügyeleti vizsgálat lefolytatása során nem működik együtt, illetve az ehhez
szükséges adatszolgáltatást nem teljesíti, a szakfelügyelői vizsgálat vagy a helyszíni ellenőrzésen felvett jegyzőkönyv
alapján a megbízó egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból hatósági eljárást indít.
(2) Az egészségügyért felelős miniszter, ha valamely egészségügyi szolgáltatóra, az egészségügyi ellátórendszerre vagy
annak egy részére vonatkozóan hatósági vizsgálat válik szükségessé, tájékoztatja az országos tisztifőorvost, valamint
a kormányhivatalt.

4. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
14. §

(1) A 8. § (2)–(5) bekezdése szerinti pályázati eljárást első alkalommal 2019. szeptember 1. napjáig kell lefolytatni.
Az országos szakfelügyelőt ezt követően haladéktalanul névjegyzékbe kell venni, illetve vele állandó megbízási
szerződést kell kötni.
(2) A területi szakfelügyelőket először 2019. október 31. napjáig kell névjegyzékbe venni a 8. § (1) bekezdésének
alkalmazásával.
(3) A (2) bekezdés szerinti névjegyzék összeállításáig az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről,
szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendeletet kell alkalmazni,
a 2019. november 1-jén folyamatban levő szakfelügyeleti eljárásokat, vizsgálatokat a vonatkozó dokumentumok
megküldésével át kell adni az e rendelet szerint az ügyben eljárásra jogosult szervnek vagy személynek.
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15. §		
Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
a)
6. § (3) bekezdésében az „az általa megbízott személy, az érintett szakterülettel foglalkozó állandó
minőségügyi szakfőorvos, illetve minőségügyi szakterületi vezető,” szövegrész helyébe az „az általa megbízott
személy,” szöveg,
b)
7. § (6) bekezdésében a „kijelölt képviselőjét és az érintett szakterülettel foglalkozó állandó minőségügyi
szakfőorvost, illetve minőségügyi szakterületi vezetőt,” szövegrész helyébe a „kijelölt képviselőjét,” szöveg
lép.
16. §		
Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és
a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelethez
A szakfelügyelet szakterületei
A

1

Szakterületek

B

C

Névjegyzékbe

Névjegyzékbe

vehető területi

vehető országos

szakfelügyelők

szakfelügyelők

száma

száma

2

Addiktológia*

8

1

3

Sebészet

16

1

4

Aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászati
intenzív terápia

8

1

5

Arc-, állcsont- és szájsebészet

8

1

6

Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcsere betegségek

16

1

7

Balneoterápia

3

1

8

Bőr- és nemibeteg-ellátás

8

1

9

Csecsemő- és gyermekgyógyászat*

8

1

10

Dietetika

3

1

11

Egynapos sebészet

8

1

12

Érsebészet és angiológia

8

1

13

Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás* és gyógyászati segédeszköz

8

1

14

Fog- és szájbetegségek

22

1

15

Foglalkozásorvostan

8

1

16

Fül-orr-gégegyógyászat, csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

8

1

17

Gasztroenteorológia (és hepatológia), gyermek gasztroenterológia

8

1

18

Geriátria

3

1

19

Gyermek- és ifjúságpszichiátria és addiktológia

8

1

20

Gyermeksebészet

3

1

21

Hematológia-gyermekhematológia, transzfuziológia*

8

1

22

Házi gyermekorvostan és iskola- és ifjúságorvoslás

22

1

23

Háziorvostan

22

1

24

Hospice-palliatív ellátás

3

1

25

Idegsebészet

8

1
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26

Igazságügyi orvostan

3

1

27

Infektológia*

8

1

28

Kardiológia, csecsemő- és gyermek-kardiológia*

8

1

29

Klinikai genetika

3

1

30

Klinikai immunológia és allergológia

8

1

31

Klinikai és járványügyi mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

3

1

32

Klinikai szakpszichológia

3

1

33

Komplementer medicina

3

1

34

Megelőző orvostan és népegészségtan, kórház higiénia

8

1

35

Mozgásterápia, fizioterápia (nem orvosi)

8

1

36

Nefrológia (és dialízis)

8

1

37

Neonatológia

8

1

38

Neurológia*

8

1

39

Nukleáris medicina

3

1

40

Klinikai onkológia és sugárterápia*

8

1

41

Ortopédia

8

1

42

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

8

1

43

Oxyológia-sürgősségi orvostan; toxikológia, Honvéd-, rendvédelem –
katasztrófaorvostan

16

1

44

Patológia

3

1

45

Plasztikai és égéssebészet

3

1

46

Pszichiátria és pszichoterápia*

16

1

47

Radiológia

8

1

48

Rend- és honvédelmi alapellátás (személyi állomány és fogvatartottak)

3

1

49

Reumatológia*

8

1

50

Sportorvostan*

3

1

51

Szemészet

8

1

52

Szívsebészet*

3

1

53

Szülészet és nőgyógyászat

16

1

54

Transzplantáció

3

1

55

Traumatológia és kézsebészet*

16

1

56

Mellkassebészet

3

1

57

Tüdőgyógyászat, gyermek-tüdőgyógyászat*

8

1

58

Urológia

8

1

* Az országos gyógyintézetekhez kapcsolódó szakterületet jelenti.
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2. melléklet a 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelethez
Szakfelügyelői megbízási díjak
A

B

C

D

Eseti megbízásért

Állandó megbízásért

fizetendő összeg

fizetendő összeg

a 4. § (7) bekezdése szerinti

a 4. § (8) bekezdése szerinti

feladatokhoz kapcsolódóan

feladatokhoz kapcsolódóan

15 000 Ft

-

20 000Ft

-

4

Önálló helyszíni
vizsgálat, ellenőrzés
szakvélemény
készítésével

25 000 Ft

-

5

Betegvizsgálat

10 000 Ft

-

–

130 000 Ft/hó

1

Szakfelügyelő

Átadott iratanyag
alapján szakvélemény
készítése

2

3

6

Feladat megnevezése

Közös helyszíni
vizsgálatban,
Területi hatáskörbe
ellenőrzésben
tartozó feladatok ellátása
közreműködés

Országos hatáskörbe
tartozó
feladatok ellátása

a 4. § (8) bekezdése
szerinti feladatok
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 309/2019. (VII. 30.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Neumann János Egyetemen
Dr. Fülöp Tamás Ferenc főiskolai tanárt a 2019. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő időtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2019. július 22.

		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 25.

		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/03429-2/2019.

A köztársasági elnök 310/2019. (VII. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dósa Györgyöt 2019. július 31. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. július 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 19.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03226-2/2019.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 311/2019. (VII. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Alan Clarke-ot 2019. július 31. napjával
egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. július 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 19.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/03336-2/2019.

A köztársasági elnök 312/2019. (VII. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Szabó Norbert Pétert 2019. július 31.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2019. július 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 19.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03337-2/2019.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A Kormány 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági
kamerarendszerének támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a 42. Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek
kiépítése címmel és a 2. mellékletben meghatározott alcímekkel, valamint a 43. Egyes települések közbiztonsági
kamerarendszerének kiépítése címmel és a 3. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a települési önkormányzatok támogatása érdekében
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési
célú kiegészítő támogatásai cím terhére elrendeli összesen 1 470 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 42. Gazdaságfejlesztési és felzárkózási
programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése cím, valamint a 43. Egyes települések
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím alcímei javára az 1. melléklet szerint;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a 2. és 3. mellékletben
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő
egyedi támogatást nyújtson a 2. és 3. melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként,
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, mely
okiratok tartalmazzák, hogy a kiépítendő térfigyelő rendszer esetében (a műszaki paramétereket és a kamerák
elhelyezkedésének helyét illetően) az önkormányzat köteles egyeztetni az illetékes rendőr-főkapitánysággal;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
A Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási
egyedi azonosító
381417
381428

Fejezet
szám

IX.

Cím
szám

42

Alcím
szám

1

381439

2

381440

3

381451

4

381462

5

381473

6

381484

7

381495

8

381506

9

381517

10

381528

11

381539

12

381540

13

381551

14

381562

15

381573

16

381584

17

381595

18

381606

19

381617

20

381628

21

381639

22

381640

23

381651

24

381662

25

381673

26

381684

27

381695

28

381706

29

381717

30

381728

31

381739

32

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése
Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Alsószentmárton Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bárna Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Borsodnádasd Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Buják Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Csány Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Csengőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Csörög Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kazár Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Rimóc Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szécsény Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tápióság Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

40 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma
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1. melléklet az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz

30 000 000
40 000 000
50 000 000
40 000 000
40 000 000
30 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000
30 000 000
30 000 000
40 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
50 000 000
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32

381740

33

381751

34

381762

35

381773

36

381784

37

381795
381806

43

381817

K8
K8
K8
K8
K8

1

K8

Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése
Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

K8

2

359017

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2

5498

381739

50 000 000
50 000 000
40 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000

50 000 000
30 000 000
-1 470 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

I.n.év

II. n.év

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
1 példány
egyéb:
azonnal

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
1 470 000 000

III.n.év

IV.n.év

1 470 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz
Alcím
szám

Alcím név

Támogatási cél

Támogatási
összeg (Ft)

1.

Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

2.

Alsószentmárton Község Önkormányzata
feladatainak támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

3.

Bárna Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

4.

Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

5.

Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

6.

Borsodnádasd Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

7.

Buják Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

8.

Csány Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

9.

Csengőd Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

10.

Csörög Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

11.

Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

12.

Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

13.

Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

14.

Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

15.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

16.

Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

17.

Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

18.

Kazár Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

19.

Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

20.

Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

21.

Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

22.

Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

23.

Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000
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24.

Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

25.

Rimóc Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

26.

Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

27.

Szécsény Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

28.

Tápióság Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

29.

Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

30.

Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

31.

Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

32.

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

33.

Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

34.

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

35.

Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

36.

Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

40 000 000

37.

Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

30 000 000

3. melléklet az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz
Alcím
szám

Alcím név

Támogatási cél

Támogatási
összeg (Ft)

1.

Pásztó Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer kiépítése

50 000 000

2.

Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

térfigyelő kamerarendszer bővítése

30 000 000
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A Kormány 1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási agglomerációk fejlesztési igényeinek finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Ráckeve, Pécs és Tamási agglomerációk 1. mellékletben megjelölt szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási fejlesztési igényeinek megvalósításához beruházási forrás biztosítása szükséges;
2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
hogy vizsgálja meg a Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztéséről szóló
KEHOP 2. prioritáson rendelkezésre álló forrásokat, különös tekintettel a prioritáson benyújtott összköltségnövelési
kérelmekre, valamint a visszahulló forrásokra, és a források rendelkezésre állása esetén biztosítsa a beruházások
megvalósításához szükséges forrást, és a forrás rendelkezésére állásáról értesítse a belügyminisztert;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. augusztus 10.
3. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állása esetén gondoskodjon a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat szükséges
módosításáról és a beruházások nevesítéséről.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1458/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz
A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvben megfogalmazott kiépítési kötelezettséggel érintett,
2019. január 1. és 2019. június 30. között nyilvántartásba vett fejlesztési igények, amelyek finanszírozása nem megoldott
Becsült beruházási költség
Sor-

Agglomerációs

szám

központ

Érintett település

Fejlesztési igény

(millió forint)

2019. évi

(az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

adóerő-képesség

és az Innovációs és Technológiai Minisztérium megvalósult projektköltségek alapján

(forint/fő)

Megjegyzés

meghatározott fajlagos költségadatai szerint számítva)

1.

Ráckeve

Ráckeve Újtelep
településrész

csatornahálózat
bővítése

370

17 277

éves fejlesztési keretben
nem szerepel

2.

Pécs

Kozármisleny,
Pécs

csatornahálózat
bővítése

645

34 900

éves fejlesztési keretben
nem szerepel

3.

Tamási

Tamási

telepfejlesztés

500

39 918

éves fejlesztési keretben
nem szerepel
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A Kormány 1459/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
az egészségügyi szakfelügyelettel összefüggő forrás biztosításáról
A Kormány az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyelete és az egészségügyi ellátás eredményességét
értékelő minőségügyi szakfőorvosi felügyelet operatív feladatainak egy szervezeten belüli működtetése céljából
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a 2020. évtől bázisba
épülő módon gondoskodjon 100 000 000 forint rendelkezésre állásáról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 16. Nemzeti Népegészségügyi Központ cím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés elfogadása során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1460/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez
szükséges forrásbiztosításról
A Kormány
1. egyetért a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjnak a tanító alapképzésben részt vevőkre történő kiterjesztéséhez
szükséges forrás biztosításával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. ponthoz
kapcsolódóan
a)
a 2020. évben 108 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára,
b)
a 2021. évben 270 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára,
c)
a 2022. évében 540 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára,
d)
a 2023. évtől beépülő jelleggel 702 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2023. évi központi
költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b), c) és d) alpont tekintetében a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán való magyar részvételről
A Kormány
1. jóváhagyja – az 1. melléklet szerint – az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség
tevékenységének irányelveit;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán részt vevő magyar
küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról tegyen előterjesztést Magyarország köztársasági elnökének.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1461/2019. (VII. 30.) Korm. határozathoz
Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 74. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlésének 74. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség feladata,
hogy a Kormány céljaival, valamint az Európai Unió (EU) 74. ENSZ közgyűlési prioritásaival összhangban, a magyar
nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.
1. A küldöttség az ENSZ szerepével kapcsolatban
hangsúlyozza, hogy az ENSZ a nemzetközi együttműködés meghatározó, globális kerete, amely napjainkban
minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bír az új biztonságpolitikai, migrációs, gazdasági, nemzetközi fejlesztési
és humanitárius, emberi jogi és környezetvédelmi kihívások kezelésében.
2. A küldöttség a béke és biztonság területén
a)
támogassa az ENSZ képességeinek megerősítését a nemzetközi válságok megelőzését szolgáló preventív
diplomácia és a mediáció területén, valamint a viták békés rendezésére irányuló törekvéseket;
b)
támogassa az ENSZ békefenntartási tevékenységének felülvizsgálatát és reformját, a tagállami hozzájárulások
optimális felhasználását, a békefenntartó missziók hatékony és biztonságos működését; növelje a különleges
politikai missziók hatékony erőforrás-elosztását, működésük átláthatóságát és a tagállami ellenőrzés
lehetőségét;
c)
támogassa az ENSZ békeépítési tevékenységének hatékonyabbá tételét a békeépítési intézményrendszer
felülvizsgálata eredményeinek megfelelően, különös tekintettel a konfliktusok megelőzésére, az ENSZ
rendszeren belüli koordináció javítására, az ENSZ és egyéb szereplők, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsa
(ENSZ BT) és a Békeépítési Bizottság közötti együttműködés megerősítésére;
d)
támogassa az ENSZ vezető nemzetközi szerepét, valamint összehangolt, hatékony, a jogállamiság és
az emberi jogok tiszteletben tartása alapján megvalósuló globális fellépését a nemzetközi terrorizmus elleni
küzdelemben, továbbá az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatalának az erre irányuló multilaterális erőfeszítések
kifejtésében betöltött szerepének erősítését, az ENSZ Globális Terrorizmus Ellenes Stratégiájának
6. felülvizsgálatáról elfogadott Közgyűlési határozat, az ENSZ keretében elfogadott 19 terrorizmus-ellenes
nemzetközi dokumentum, valamint az ENSZ BT által a nemzetközi terrorizmus-elleni küzdelem terén
elfogadott határozatai alapján;
e)
támogassa az ENSZ BT által a nők, béke és biztonság témakörében elfogadott határozatok hatékony
végrehajtását, különös tekintettel a nők békefolyamatban való érdemi és teljes körű részvételére és
konfliktushelyzetben való védelmére, ez utóbbi vonatkozásában a nők és lánygyermekek ellen elkövetett
erőszakkal szembeni határozott fellépés érdekében;
f)
támogassa a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek hatékony védelmére irányuló intézkedéseket;
g)
támogassa a világ számos térségében üldöztetésnek kitett keresztény közösségek megsegítésére irányuló
kezdeményezéseket;
h)
hívja fel a figyelmet arra, hogy a víz kiemelt szerepet játszik a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában;
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i)
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támogassa a jogállamiság – mint a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának kulcseleme – erősítését
annak minden dimenziójában, különös tekintettel a független igazságszolgáltatásra, valamint az ENSZ
Közgyűlés 67. ülésszakán a jogállamisággal kapcsolatos magas szintű fórum által elfogadott nyilatkozatban
foglaltak végrehajtására;
j)
támogassa a nemzetközi humanitárius jog – mint a nemzetközi és nem-nemzetközi fegyveres konfliktusok
során személyek és objektumok védelmével és a hadviselés eszközei és módjai tekintetében korlátok
megállapításával foglalkozó jogterület – tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseket, betartásának és
betartatásának széles körű elősegítését, illetve a világ konfliktusos helyzeteinek kezelésében való kiemelt
jelentőségének hangsúlyozását;
k)
támogassa a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését és joghatósága gyakorlását a nemzeti
hatóságok súlyos bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos eljárásának hiányában; az ENSZ BT és
az ICC együttműködésének erősítését és kiszélesítését, valamint az ENSZ BT-nek a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás előmozdításában játszott szerepét;
l)
folytassa aktív szerepvállalását a globális kihívások – határokon átnyúló szervezett bűnözés, korrupció,
pénzmosás, emberkereskedelem – elleni küzdelem területén a jogállamiság, az igazságszolgáltatáshoz
való jog, az elszámoltatható és átlátható intézmények, az inkluzív és részvételen alapuló döntéshozatal és
a nemzetközi együttműködés támogatása által;
m)
fordítson kiemelt figyelmet a migrációra vonatkozó magyar kormányzati álláspont érvényesítésére az ENSZ
keretein belül a közös uniós álláspont egyeztetése során, különös tekintettel a magyar szavazati magatartást
meghatározó kormányhatározatokra, és képviselje a tagállamok határvédelemmel és a területükön való
tartózkodás szabályainak meghatározásával kapcsolatosan meglevő nemzeti szabályozási hatáskörét, és
utaljon a migráció jelentette közvetlen és sokoldalú kihívásokra; és fordítson figyelmet arra, hogy a legális
migrációs csatornák kibővítésére vonatkozó vállalások mellett utalás történjen a nemzeti szabályozási
keretekre és vonatkozó hatáskörökre, továbbá a menekültekre és migránsokra, valamint a legális és illegális
migránsokra vonatkozó eltérő jogi keretek megjelenítésére;
n)
támogassa az ENSZ leszerelési mechanizmusának megfelelő működését célzó törekvéseket, ezen belül
az ENSZ BT 1540 (2004). sz. határozatának végrehajtását és átfogó felülvizsgálatát, a genfi Leszerelési
Értekezlet érdemi munkájának újraindítását, az Atomsorompó Szerződés (NPT) végrehajtásának erősítését,
az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) mielőbbi hatálybalépését, a fegyvercélú nukleáris hasadóanyagok
termelésének tilalmáról szóló nemzetközi szerződés (FMCT) létrehozatalára irányuló tárgyalások mielőbbi
megkezdését, a Biológiai és Toxinfegyver Tilalmi Egyezmény (BTWC) egyetemessé tétele érdekében végzett
erőfeszítéseket és alkalmazásának megerősítését, a Fegyverkereskedelmi Szerződés (ATT) egyetemessé
tételét, teljes körű végrehajtását, és részes államainak konferenciáin elért eredmények továbbfejlesztését,
illetve a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelmet;
o)
kísérje figyelemmel és támogassa a kiberbiztonság erősítése érdekében tett konszenzusépítési
erőfeszítéseket; a Fenntartható Fejlődési Célok digitális vetületének és az Információs Társadalom
Csúcstalálkozó (WSIS+10) folyamatnak az utókövetését; a 2016–2017-es évre újonnan felállított Kormányzati
Szakértők Csoportjának (UN GGE) munkáját; valamint a szabad, nyitott és biztonságos internetet, az emberi
jogok online környezetben való előmozdítását és védelmét, beleértve a magánélet tiszteletben tartásához és
a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot is;
p)
álljon ki amellett, hogy a hatályos nemzetközi jogot a kibertér vonatkozásában is alkalmazni kell, továbbá
amellett, hogy szükségtelen egy új kormányközi szervezet létrehozása, viszont biztosítani kell a nemzeti
kormányok szerepét és hatályos jogszabályaik érvényesülését területükön az internetkormányzás
tekintetében, valamint támogassa a Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezménynek (Budapesti
Konvenció) a végrehajtását;
q)
támogassa az ENSZ keretein belül zajló, az űrkutatással és az űr békés felhasználásával kapcsolatos munka
folytatását és hatékonyabbá tételét.
3. A küldöttség a Fenntartható Fejlődési Keretrendszerrel (Agenda 2030 vagy Keretrendszer) kapcsolatban:
a)
aktívan járuljon hozzá a 2015-ben kialakított globális keretrendszer megvalósításához, mely összekapcsolja
a szegénység felszámolását a fenntartható fejlődési pálya kialakításával és a nemzetközi fejlesztési
együttműködés eszközeivel, az emberi jogok, a jogállamiság, a nemek közti egyenlőség és a környezeti
fenntarthatóság érvényesülése mellett;
b)
az Agenda 2030 végrehajtásával kapcsolatosan, annak integráns természetét szem előtt tartva hangsúlyozza,
hogy az addisz-abebai fejlesztésfinanszírozási konferencia, a 2015-ben megrendezett New York-i
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Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozó, a HABITAT III konferencia, a Sendai Katasztrófakockázat-csökkentési
Világkonferencia és a Párizsi Klímakonferencia eredményei iránymutatásként szolgálnak a szegénység
felszámolását és a fenntartható fejlődés megvalósítását célzó együttes erőfeszítésekhez;
c)
támogassa az egységes, átfogó keretrendszer megvalósítására irányuló folyamatokat, segítse elő
a Fenntartható Fejlődési Célok végrehajtását, elismerve a Magas Szintű Politikai Fórum (HLPF) meghatározó
szerepét a Keretrendszer, valamint annak a gerincét képező célok végrehajtásának nyomon követésében és
felülvizsgálatában;
d)
a Keretrendszer megvalósítása során kiemelt figyelmet szenteljen a sérülékeny és hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok szükségleteire, mozdítsa elő a „senkit nem hagyunk hátra” elv érvényre juttatását;
e)
működjön közre az egységes, hatékony és inkluzív globális nyomon követési és felülvizsgálati folyamatokban,
továbbá fordítson kiemelt figyelmet a Fenntartható Fejlődési Célokhoz és alcélokhoz rendelt globális
indikátorrendszer felülvizsgálatával, valamint a hiányzó módszertanok kidolgozásával kapcsolatos
tevékenységekre, illetve támogassa az ENSZ Statisztikai Bizottság munkáját a globális indikátorrendszerre
vonatkozóan;
f)
a 2019. szeptember 24–25-én New Yorkban megrendezendő Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozón
(SDG Summit) aktívan vegyen részt a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 megvalósítása érdekében
globális szinten tett lépések áttekintésében, valamint a Keretrendszer sikeres mielőbbi megvalósítása
érdekében a végrehajtási folyamatok meggyorsításához a szegénység felszámolása, országokon belüli és
közötti egyenlőtlenségek csökkentése érdekében;
g)
támogassa azokat az Agenda 2030 teljesítésének előmozdítását szolgáló ENSZ-en belüli reformlépéseket
– különösen az ENSZ fejlesztési intézményi rendszer reformjának folyamatát – melyek az ENSZ-intézményeket
alkalmassá teszik a Keretrendszer hatékony végrehajtására, valamint az ENSZ-en kívüli szereplőkkel való
együttműködés erősítésére, illetve kiszélesítésére irányulnak;
h)
fordítson kiemelt figyelmet a vízzel és szanitációval kapcsolatos célok és alcélok végrehajtására irányuló
nemzetközi folyamatokra, segítse elő a célkitűzések megvalósításához szükséges intézményrendszeri
reformok meghozatalát, ennek megfelelően szükség esetén erősítse meg Magyarország elkötelezettségét
egy, a vízügyi kérdések szakpolitikai irányítását nemzetközi szintre emelő kormányközi platform távlati
megteremtésével kapcsolatban;
i)
aktívan járuljon hozzá az egészséggel kapcsolatos célok és alcélok végrehajtásához, különös tekintettel
a nem fertőző, krónikus betegségek megelőzésének támogatására;
j)
támogassa a nemzetközi közösségnek a klímaváltozás és káros hatásai leküzdésére irányuló erőfeszítéseit;
k)
támogassa valamennyi érdekelt fél bevonását az Agenda 2030 végrehajtásába, mozdítsa elő a nemzeti
kormányok, nemzetközi és regionális szervezetek mellett a nem-kormányzati szervezetek, a tudományos élet,
a privát szektor, valamint az ifjúság bekapcsolódását a folyamatba.
4. A küldöttség az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén
a)
támogassa az egyetemes értékeket jelentő emberi jogok és alapvető szabadságjogok – ideértve a nemzeti
kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének előmozdítását, ennek keretében támogassa az ENSZ emberi
jogi mechanizmusai és testületei függetlenségének megerősítését, különös tekintettel az Emberi Jogi
Tanácsra és az általa alkalmazott különleges mechanizmusokra;
b)
lépjen fel Magyarország nemzetközi emberi jogi szerződéses kötelezettségeivel összhangban, elősegítve
az EU emberi jogi célkitűzéseinek a végrehajtását, különösen a Magyarország számára kiemelten fontos
területeken, úgymint az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a kisebbségek és őshonos
népek, a nők és gyermekek, illetve a fogyatékossággal élő emberek jogainak védelme és a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem, továbbá hangsúlyozza a család fontos társadalomépítő szerepét és
megerősítésének szükségességét, kezelje kiemelt prioritásként az EU és hasonlóan gondolkodó partnerei
kezdeményezéseiben való részvételt és azok támogatását, különös tekintettel az egyes országok emberi jogi
helyzetével és tematikus kérdésekkel foglalkozó határozatokra;
c)
kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és időben történő fellépését az emberi jogok megsértőivel
szemben, támogassa az emberi jogok védelmezőit, az ENSZ mechanizmusaival együttműködő személyek és
szervezetek megfélemlítésekkel és megtorlásokkal szembeni védelmét;
d)
támogassa az emberi jogi megközelítés szem előtt tartását a Fenntartható Fejlődési Célok összességének
végrehajtása során, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetbe hozását szolgáló
erőfeszítésekre, beleértve a nők és lányok politikai, gazdasági, társadalmi szerepvállalásának elősegítését;
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hangsúlyozza az emberi jogok tiszteletben tartását az egészségügyi és humanitárius szolgáltatások, valamint
segítségnyújtás során, beleértve a segítségnyújtást végző nemzetközi és nem kormányzati szervezetek
és munkatársak helyszínre jutását, tevékenységük zavartalan biztosítását, támogassa a nemzetközi
humanitárius rendszer megerősítésére, a humanitárius alapelvek és a vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás
előmozdítására irányuló törekvéseket;
f)
törekedjen együttműködésre a hazai és nemzetközi civil szervezetek képviselőivel a magyarországi emberi
jogi helyzetet és érdekeket érintő kérdésekben.
5. A küldöttség az ENSZ reformjával és működésével kapcsolatban
a)
kísérje figyelemmel az ENSZ BT kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására vonatkozó javaslatok
alakulását, a kormányközi tárgyalások folyamatát és eredményeit, folytassa az ENSZ BT munkamódszereinek
javítására és működésének átláthatóbbá tételére irányuló együttműködésben való aktív részvételt;
b)
képviselje, hogy a megújuló ENSZ BT-nek meg kell felelnie a XXI. század új geopolitikai és gazdasági
realitásainak, így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a nemzetközi politikai és gazdasági
erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, egyúttal figyelemmel kell lennie a hatékonyság
követelményére is, melyre tekintettel indokolt egy további nem állandó tagsági hely megadása
a kelet-európai regionális csoport számára, mely növelné Magyarország ENSZ BT-be való bekerülésének
esélyeit;
c)
erősítse meg, hogy Magyarország támogatja az ENSZ főtitkár elképzeléseit a világszervezet irányításának
reformját illetően, valamint a Közgyűlés revitalizációja és az ENSZ fejlesztési és környezetvédelmi
rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is hozzá kíván járulni a folyamat
előmozdításához;
d)
támogassa a továbbiakban is az ENSZ Főtitkár javaslatát a Globális Szolgáltató Modell (Global Service
Delivery Model, GSDM) projektre vonatkozóan, amelynek létrejötte javítani fogja a szolgáltatások minőségét,
valamint jelentős megtakarításokat fog eredményezni mind a szervezet, mind pedig a tagállamok számára,
így az ENSZ pénzügyi helyzete rendeződését is nagymértékben elősegítheti. Az ENSZ Titkárság feladatainak
kiszervezése globális szolgáltató központok (Global Shared Service Centres, GSSC-k) létrehozása révén
a szolgáltatásnyújtás minőségének javítása és a költséghatékony működés megvalósítása érdekében is
szükséges és időszerű;
e)
jelezze, hogy az elmúlt időszakban kibontakozó és fokozódó kihívások kezelése hatékonyabb és
eredményesebb fellépésre képes, céljai megvalósítására alkalmasabb ENSZ kialakítását teszik szükségessé,
valamint támogassa a szervek és intézmények között lévő koordináció és koherencia szorosabbá tétele útján
a rendszer átláthatóságának, kapacitásának és reprezentativitásának fokozására irányuló törekvéseket.
6. A küldöttség Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
a)
használja fel az ENSZ Közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas
szintű találkozókat Magyarország ENSZ-szervekbe benyújtott jelölései támogatottságának felmérésére és
növelésére, továbbá egyes ENSZ-szervezetek, intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések
sikerének előmozdítására;
b)
fordítson megkülönböztetett figyelmet hazánk nemzetközi jelöléseire, és mérje fel további pályázatok
benyújtásának lehetőségét, így is erősítve Magyarország ENSZ rendszeren belüli szerepvállalását a jövőben.
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A miniszterelnök 77/2019. (VII. 30.) ME határozata
az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Emberi Találkozások és
Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről
szóló kormányrendelet tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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