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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelete
az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek
módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági
termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. §
(1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
1. §		
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat
D:25 mezőjében az „évente legfeljebb 2 alkalom/egyed” szövegrész helyébe az „évente legfeljebb 3 alkalom/egyed”
szöveg lép.

2. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása
2. §

(1) Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014.
(XI. 20.) FM rendelet] 1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig legalább
egyéves;”
(2) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 1. §-a a következő 11–13. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„11. átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak
a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01.
számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;
12. kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti
vállalkozás;
13. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.”

3. §		
A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet a következő 6., 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:
„6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a mezőgazdasági termelő a 2020. évben – a 6/A. §-ban foglalt
feltételek teljesülése esetén – kizárólag a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás
(a továbbiakban: átmeneti támogatás) igénybevételére jogosult.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–5. §-ban foglaltakat a 6. § (1) bekezdésében, a 6. § (3)–(5) bekezdésében, valamint
a 6/A. és 6/B. §-ban megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely
legkésőbb 2020. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2021. március 19-éig birtokon tart.
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(4) Átmeneti támogatás vonatkozásában – a 2. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a mezőgazdasági termelő
az átmeneti támogatás iránti kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskét köteles az átmeneti
támogatás iránti kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól kezdődő 140 naptári
napos időtartamban folyamatosan a birtokában tartani.
(5) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 3. § (2) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés
f ) pontjában, (2), (4a) bekezdésében, valamint az 5/A. § (1) és (3)–(5) bekezdésében foglaltakat.
6/A. § (1) Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtására – a 2. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése mellett –
az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és
az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és
b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti
támogatás összegéről euróban kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és
be) arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított,
az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek
meglétéről szóló igazolással.
(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. szeptember 21. és október 30. között ügyfélkapus azonosítást
követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus
űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak
megfelelően.
(3) Az átmeneti támogatás iránti kérelem – az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakon kívül – tartalmazza
az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
(4) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti
eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány)
is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(5) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében
meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással
elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott
útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)
FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(6) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb
a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának
időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
(7) Átmeneti támogatás vonatkozásában – az 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően – a Kincstár
megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat a mezőgazdasági termelő
által tartott, a 2. § (2) bekezdés d)–f ) pontjában foglalt támogatási feltételeknek megfelelő, a 6/A. § (1) bekezdés
e) pontja szerint kiállított igazoláson szereplő állatok létszámáról.
6/B. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmekről – az 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően –
legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
igényt elutasítja.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatást a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel
állapítja meg.”
4. §		
A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
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XVII. törvény” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi
XVII. törvény)” szöveg lép.

3. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló
37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása
5. §		
A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.)
VM rendelet [a továbbiakban: 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

„6a. Átmeneti támogatás
6/A. § (1) A fűszerpaprika-termelő 2020. támogatási év tekintetében benyújtott támogatási kérelmét
elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.)
AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez
intézett megkeresés útján ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás
összege meghaladja a fűszerpaprika-termelőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.
(5) A fűszerpaprika-termelő átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakra
– a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási
összegre jogosult.”
6. §		
A 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet 7/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. támogatási év
vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

4. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása
7. §		
A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014.
(IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

„6a. Átmeneti támogatás
6/A. § (1) Az állattartó 2020. július 1. és 31. között benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben megállapított
támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről
szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti
támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez
intézett megkeresés útján ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az állattartónak az (1) bekezdésben meghatározott időszakban
benyújtott támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja
az állattartónak a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti
támogatási keretét.
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(5) Az állattartó átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakra – a mezőgazdasági
csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási összegre jogosult.”
8. §		
Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. július 1. és 31.
között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

5. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása
9. §		
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.)
FM rendelet] a következő 3a. alcímmel egészül ki:

„3a. Átmeneti támogatás
17/A. § (1) A dohánytermelő 2019. évre vonatkozóan 2020. február 15. napjáig benyújtott támogatási kérelmét
elbíráló döntésben megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került
agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.)
AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 9–13. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez
intézett megkeresés útján ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a dohánytermelőnek az (1) bekezdés szerinti határnapig benyújtott
támogatási kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja
a dohánytermelőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti
támogatási keretét.
(5) A dohánytermelő átmeneti támogatásként legfeljebb a 9. § (1) bekezdésében meghatározott határnapig
– a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelme alapján megállapított támogatási
összegre jogosult.”
10. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 17/A. §-át a 2019. tárgyévre
benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”
11. §		
Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
a)
4. § (4) bekezdésében a „közösen kell benyújtani” szövegrész helyébe a „közösen postai úton kell benyújtani”
szöveg,
b)
13. § (4) bekezdésében a „Kincstárhoz történő benyújtásával” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz postai úton
történő benyújtásával” szöveg,
c)
15. § (2) bekezdésében a „Kincstárhoz kell benyújtani” szövegrész helyébe a „Kincstárhoz postai úton kell
benyújtani” szöveg,
d)
16. § (2) bekezdésében a „közzétett nyomtatványon kell benyújtani” szövegrész helyébe a „közzétett
nyomtatványon postai úton kell benyújtani” szöveg,
e)
16. § (6) bekezdésében a „nyomtatványon is benyújthatja a Kincstárhoz.” szövegrész helyébe
a „nyomtatványon is benyújthatja a Kincstárhoz, kizárólag postai úton.” szöveg
lép.
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6. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról
szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása
12. §		
A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016.
(XI. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

„6a. Átmeneti támogatás
6/A. § (1) Az állattartó 2020. április 1. és április 30. között benyújtott támogatási kérelmére a Kincstár
2020. május 19-én vagy azt követően meghozott döntésében jóváhagyott támogatás a koronavírus járvány miatt
nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére
nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet
[a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban:
átmeneti támogatás) minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, nyilatkozatok alapján vizsgálja, illetve a 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez
intézett megkeresés útján ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az állattartónak az (1) bekezdés szerinti időszakban benyújtott támogatási
kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az állattartónak
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.
(5) Az állattartó átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakban
– a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási
döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.
6/B. § (1) Az állattartó – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2020. október 1. és október 31. között
benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult, amely átmeneti
támogatás iránti kérelem ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő
felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár
honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6)–(8) bekezdésében,
a 4. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, a 6. § (2) bekezdésében és a 6/A. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és
a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba
vett ügyfélként szerepel; és
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és
be) arról, hogy rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által,
az általa a (4) bekezdés szerint megadott állatlétszámról szóló, 5. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően kiállított
igazolással.
(4) Az állattartó (1) bekezdés alapján benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdés a)
és h) pontjában foglaltakon túl – tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat, továbbá az állattartó
tenyészetére vonatkozó adatokat (különösen tenyészetkód) és az állatfajonként igényelt állatlétszámot.
(5) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti
eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány)
is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
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(6) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az állattartó helyett és nevében
meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással
elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott
útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)
FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(7) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb
az (1) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az (1) bekezdés szerinti
átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
(8) Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtása esetén a Kincstár megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és
Kecsketenyésztők Szövetsége adatot szolgáltat az 5. § (2) bekezdés b)–g) pontjában foglaltakról.
6/C. § (1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2020. december 31-éig dönt.
(2) A 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kérelmek keretösszege a 3. § szerinti
keretösszeg, valamint a 6/A. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában megállapított
jogos támogatási összeg különbözete.
(3) Ha a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmekre
a Kincstár által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja a (2) bekezdés szerinti keretösszeget,
akkor ezen keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.
(4) A Kincstár – a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek
vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt
meghaladó átmenti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. §
(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
13. §		
A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. április 1. és
április 30. között benyújtott támogatási kérelmeket 2020. május 19-én vagy azt követően elbírált csekély összegű
támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

7. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosítása
14. §		
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.)
FM rendelet] 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó
feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat Mellékletében megállapított negyedik
vagy annál magasabb szintnek megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott esetén az intézkedés
céljainak megvalósításával összefüggésben, foglalkoztatási jogviszony alapján – az operatív program mellékleteként
benyújtott szerződés, munkaköri leírás és képesítést igazoló bizonyítvány szerint – közvetlenül vagy közvetve
nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatóak el, foglalkoztatottanként legfeljebb összesen heti
hatvan óra időtartamra. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben számolhatóak el,
amilyen mértékben a támogatott tevékenységhez kapcsolódnak. Ha a foglalkoztatott szakirányú képesítése nem
éri el az ötödik szintet, akkor a munkaidő-kimutatás alapján igazolni kell, hogy a munkaidejének mekkora hányadát
fordította közvetlenül az operatív programban meghatározott célkitűzések érdekében a 891/2017/EU bizottsági
rendelet III. melléklet 2. pont b) alpontja szerinti intézkedések megvalósítására.”
15. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet a következő 33/E. §-sal egészül ki:
„33/E. § (1) A 2020. január 1. és 2022. december 31. között megvalósított tevékenységek esetében a támogatást
igénylő – a 14. § (2) bekezdésétől eltérően – mentesül a bérként, bérjellegű juttatásként a Magyar Képesítési
Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról
és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat] Mellékletében megállapított negyedik szintnek megfelelő
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szakirányú képesítés feltételének teljesítési kötelezettsége alól, ha a támogatást igénylő igazolja, hogy
a támogatással érintett alkalmazott olyan képzésben vesz részt, amely az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat
Mellékletében megállapított, legalább negyedik szintnek megfelelő szakirányú képzettséget eredményez.
(2) A 2020. évben – a 16. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – a páros számú elismerési számmal rendelkező
termelői szervezet a 17. § a)–c) pontjában foglalt intézkedések végrehajtása érdekében augusztus 31-éig
kérelmezheti a miniszter által jóváhagyott operatív programnak és a működési alapnak az év közben történő
módosítását.
(3) A 2020. évben megvalósított válságkezelés és -megelőzés érdekében alkalmazott promóciós és kommunikációs
intézkedések tekintetében a 18. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni.
(4) A 2020. évi működési alap támogatása a 27. § (4) bekezdésétől eltérően az 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás legfeljebb a termelői szervezet által a referenciaévben
forgalmazott termék értéke 10%-ának megfelelő összeg lehet.
(5) A 2020. évi működési alap támogatásának megállapításakor a 27. § (5) bekezdésétől eltérően a támogatási
arányok kiszámításakor nem kell figyelembe venni támogatás kifizetése feltételeként – az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (1) és 35. cikk (1) bekezdésének megfelelően – az 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ténylegesen befizetett pénzügyi
hozzájárulás összegét. A 17. § a)–c) pontja szerinti intézkedésekre fizetendő 33/D. § (3) bekezdése szerinti
támogatási összeg tekintetében a 11. § (10) és (11) bekezdésében foglalt feltételeket nem kell alkalmazni.”
16. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a)
10. § (3) bekezdés b) pontjában a „főkönyvi kivonat alapján” szövegrész helyébe a „főkönyvi kivonat és
analitikus kimutatás alapján” szöveg,
b)
11. § (3) bekezdésében a „termelői szervezet vagy annak tagja rendelkezésére álló” szövegrész helyébe
a „termelői szervezet – valamint a termelő tagnál végrehajtott tevékenység esetén annak tagja –
rendelkezésére álló” szöveg,
c)
12. § (6) bekezdés d) pontjában az „idején vagy azt megelőző öt éven belül ugyanabban az időpontban
a támogatást igénylővel” szövegrész helyébe az „idején a támogatást igénylővel” szöveg
lép.

8. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása
17. §		
A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet
[a továbbiakban: 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet] 14. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(7) E rendelet alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás az adott támogatási évre vonatkozóan, valamint
a 2020. támogatási év I–III. negyedévére megállapított átmeneti támogatás összege tekintetében legfeljebb
2 milliárd forint összegig állapítható meg.
(8) Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás vagy a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági
helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti
támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) iránti
kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a (7) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére
megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.”
18. §		
A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 3a. alcímmel egészül ki:

„3a. Átmeneti támogatás
16/A. § (1) A 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében a 2020. támogatási év
I., valamint II. negyedévére jóváhagyott támogatás átmeneti támogatásnak minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 14–16. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést az Atr. 11/A. §
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(2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján
ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti negyedévekre megállapított támogatási összeg,
ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az igénylőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.
(5) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatásként legfeljebb a 2020. támogatási év I., illetve
II. negyedévére – a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú
támogatási döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.
16/B. § (1) Az igénylő a 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések tekintetében
a 2020. támogatási év III. negyedévére – a 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – kizárólag átmeneti
támogatás igénybevételére jogosult.
(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. október 1. és október 31. között ügyfélkapus azonosítást követően
az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)
keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 14. § (1a) bekezdésében,
14. § (2) bekezdés b) pontjában, 14. § (5a) bekezdésében, valamint a 16/A. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki
a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem
benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként
szerepel; és
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és
bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(5) Az igénylő (2) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – a 7. § (2) bekezdésében foglaltakon túl –
tartalmazza a (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti
eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány)
is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja
jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus
felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb
a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatás
iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
16/C. § (1) A Kincstár a 16/B. § (2) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelemről legkésőbb
2020. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár – a 16/B. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti
kérelmek vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet
3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
19. §		
A 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 16/A. §-át a 2020. támogatási év
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I., valamint II. negyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmeket
elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

9. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása
20. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
[a továbbiakban: 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet] a következő 3a. alcímmel egészül ki:

„3a. Átmeneti támogatás
13/A. § (1) A 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések ellentételezésére a 2019/2020.
támogatási év IV. negyedévére, valamint a 2020/2021. támogatási év I. negyedévére jóváhagyott támogatás
a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző
vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak
(a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 11–13. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést az Atr. 11/A. §
(2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez intézett megkeresés útján
ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak az (1) bekezdés szerinti negyedévekre megállapított támogatási összeg,
ha az átmeneti támogatás összege meghaladja az igénylőnek a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.
(5) Az igénylő az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatásként legfeljebb a 2019/2020. támogatási év
IV. negyedévére, illetve a 2020/2021. támogatási év I. negyedévére – a mezőgazdasági csekély összegű támogatás
iránt – benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási döntésben megállapított támogatási összegre
jogosult.
13/B. § (1) Az igénylő a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti állatjóléti intézkedések ellentételezésére
a 2020/2021. támogatási év II. negyedévére – a 11. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – kizárólag átmeneti
támogatás igénybevételére jogosult.
(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. október 1. és október 31. között, ügyfélkapus azonosítást követően
az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)
keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.
(3) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 11. § (2) bekezdésében, a 11. § (3) bekezdés
b) pontjában és (11) bekezdésében, valamint a 13/A. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás keretösszege legfeljebb a 11. § (6) bekezdése szerinti keretösszeg.
(5) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az az igénylő jogosult, aki
a) a Tv. 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem
benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként
szerepel; és
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és
bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(6) Az igénylő (2) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – a 6. § (2) bekezdésében foglaltakon túl –
tartalmazza az (5) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
(7) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti
eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 192. szám

6059

is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(8) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során az igénylő helyett és nevében meghatalmazottja
jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus
felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások
igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(9) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb
a (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatás iránti kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatás
iránti kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
13/C. § (1) A Kincstár a 13/B. § (2) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2020. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár – a 13/B. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti
kérelmek vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
értékhatárt meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet
3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
21. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 13/D. §-sal egészül ki:
„13/D. § Ha a benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás vagy átmeneti támogatás iránti kérelmekben
foglalt összes jogos igény meghaladja a 11. § (6) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor az igénylő részére
megállapítható legmagasabb támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.”
22. §		
A 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 13/A. §-át a 2019/2020. támogatási
év IV. negyedévére, valamint a 2020/2021. támogatási év I. negyedévére vonatkozóan benyújtott mezőgazdasági
csekély összegű támogatás iránti kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

10. A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet módosítása
23. §		
A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló
29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

„6a. Átmeneti támogatás
6/A. § (1) A kérelmező 2020. február 1. és február 28. között benyújtott támogatási kérelmére jóváhagyott támogatás
a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző
vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti átmeneti támogatásnak
(a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, nyilatkozatok alapján vizsgálja, illetve a 20/2020.
(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez
intézett megkeresés útján ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti időszakban benyújtott támogatási
kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a kérelmezőnek
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.
(5) A kérelmező átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakban
– a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási
döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.”
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24. §		
A 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. február 1. és
február 28. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”

11. A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról
szóló 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet módosítása
25. §		
A komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 37/2019.
(VII. 26.) AM rendelet [a továbbiakban: 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet] 7. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Egy kérelmező a támogatási időszakban egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A Kincstár a befogadó nyilatkozattal
vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel nem rendelkező földterületek, illetve műveletek tekintetében
a kérelmező kifizetési kérelmét elutasítja azzal, hogy az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem legfeljebb
a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntés alapján jóváhagyott támogatási összeg erejéig hagyható jóvá a 8/C. §
(5) bekezdésében és a 8/D. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.”
26. §		
A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet a következő 8a. alcímmel egészül ki:

„8a. Átmeneti támogatás
8/A. § Ezen alcím tekintetében
a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak
a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01.
számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;
b) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti
vállalkozás;
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése
szerinti vállalkozás.
8/B. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére jogosult
a) a 8/C. §-a szerinti kérelmező vagy
b) az a 8/C. §-a szerinti kérelmező, aki az 5. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában
rendelkezik a 6. § (1) bekezdése szerinti befogadó nyilatkozattal, és aki a 2019. évben benyújtott támogatási
kérelmét – a 8/C. § szerinti átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg – visszavonja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező kizárólag olyan területre és a 2. § (2) bekezdése szerinti műveletre
nyújthat be átmeneti támogatás iránti kérelmet, amely már a mezőgazdasági csekély összegű támogatási
kérelmében is megjelölésre került.
(3) Az átmeneti támogatásra a 2–8. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (1) és (4) bekezdésében, a 3. § (3) és
(4) bekezdésében, a 4. § c) pont cb) alpontjában, 6. § (2) bekezdésében, valamint a 7. § (3) bekezdés a) pontjában
foglaltakat.
8/C. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás, csődeljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt,
bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott
feltételeknek; és
c) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ca) a b) pontban foglaltakról,
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cb) arról, hogy mely használatában lévő földterületen kíván ültetvényt létesíteni, a helység és helyrajzi szám
megadásával, valamint az ültetvény nagyságának megjelölésével,
cc) arról, hogy a támogatási időszak egyes évei tekintetében mely – a 2. § (2) bekezdése szerinti – műveletre és
mekkora összegben kíván támogatást igénybe venni;
cd) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
ce) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti
támogatás összegéről euróban kifejezve,
cf ) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és
cg) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(2) Az átmeneti támogatás iránti kérelem 2020. augusztus 31. és szeptember 22. között a Kincstár által
rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.
(3) Az átmeneti támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell
a) az (1) bekezdés c) pontjában foglalt nyilatkozatokat, valamint
b) a 8/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmező esetén az 5. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási
kérelmének visszavonására irányuló nyilatkozatot.
8/D. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelemről – a 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően –
a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül dönt.
(2) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmeket a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet
a kérelem teljessé válásának időpontja határozza meg. Az azonos napon benyújtott kérelmeket a támogatási összeg
szerint növekvő sorrendben kell elbírálni.
(3) A 3. § (2) bekezdése szerinti forrás kimerülését követően benyújtott kérelmet a Kincstár elutasítja.
(4) A támogatás összegének euróra történő átváltásakor az átmeneti támogatási kérelem benyújtási hónapjának
első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(5) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
igényt elutasítja.
(6) A Kincstár az átmeneti támogatást a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel
állapítja meg.
8/E. § Az átmeneti támogatás kifizetése iránti kérelem 2020. október 31. és 2021. június 30. között a Kincstár által
rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, postai úton nyújtható be a Kincstárhoz.”
27. §		
A 37/2019. (VII. 26.) AM rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében a „100 millió forint” szövegrész helyébe a „150 000 000 forint” szöveg,
b)
7. § (5) bekezdésében az „a befogadó nyilatkozattal” szövegrész helyébe az „a befogadó nyilatkozattal vagy
a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntéssel” szöveg,
c)
7. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint (7)–(10) bekezdésében a „befogadó nyilatkozatban” szövegrész
helyébe a „befogadó nyilatkozatban vagy a 8/D. § (1) bekezdése szerinti döntésben” szöveg
lép.

12. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló
39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása
28. §		
A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet
[a továbbiakban: 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet] a következő 6a. alcímmel egészül ki:

„6a. Átmeneti támogatás
6/A. § (1) A kérelmező 2020. május 1. és május 15. között benyújtott támogatási kérelmét elbíráló döntésben
megállapított támogatás a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja
szerinti átmeneti támogatásnak (a továbbiakban: átmeneti támogatás) minősül.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Kincstár az átmeneti támogatás tekintetében a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti
támogatási feltétel teljesülését a rendelkezésére álló adatok, illetve nyilatkozatok alapján vizsgálja, a 20/2020.
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(VI. 19.) AM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozattartalmaknak való megfelelést a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatok és átmeneti támogatást nyújtó, más szervhez
intézett megkeresés útján ellenőrzi.
(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti időszakban benyújtott támogatási
kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja a kérelmezőnek
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabad átmeneti támogatási keretét.
(5) A kérelmező átmeneti támogatásként legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott időszakban
– a mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránt – benyújtott kérelmére meghozott elsőfokú támogatási
döntésben megállapított támogatási összegre jogosult.
6/B. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a kérelmező 2020. október 1. és október 15. közötti időszakra
postai úton benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (4) és (6) bekezdésében,
a 4. § b) pont bc) alpontjában, valamint a 6. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb
a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe; és
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)
minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és
bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(4) A kérelmező (1) bekezdés szerinti átmeneti támogatás iránti kérelme – az 5. § (3) bekezdésében foglaltakon túl –
tartalmazza a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.
6/C. § (1) A Kincstár a 6/B. § (1) bekezdése szerinti átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb
2020. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár – a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott átmeneti támogatás iránti kérelmek
vonatkozásában – a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt
meghaladó átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. §
(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
29. §		
A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. május 1. és
május15. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.”
30. §		
A 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 4. § a) pontjában a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény”
szövegrész helyébe a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi
XVII. törvény)” szöveg lép.

13. A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló
41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet módosítása
31. §		
A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.)
AM rendelet [a továbbiakban: 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelem tárgyév szeptember 1. és szeptember 20. között, ügyfélkapus azonosítást követően
az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület)
keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár honlapján közzétett
közleményben foglaltaknak megfelelően.”
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32. §		
A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet a következő 6a. alcímmel egészül ki:

„6a. Átmeneti támogatás
6/A. § Ezen alcím alkalmazásában
a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak
a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01.
számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;
b) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti
vállalkozás;
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése
szerinti vállalkozás.
6/B. § (1) A kérelmező – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2020. évre benyújtott támogatási kérelme
alapján kizárólag átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.
(2) Az átmeneti támogatásra a 2–6. §-ban foglaltakat az ezen alcímben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az átmeneti támogatás vonatkozásában nem kell alkalmazni a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában és a 6. §
(2) bekezdésében foglaltakat.
(4) Átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki
a) a 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és
az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és
b) az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ba) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján
általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti
támogatás összegéről euróban kifejezve,
bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e és
bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító).
(5) A kérelmező átmeneti támogatás iránti kérelme – az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza
a (4) bekezdésben foglaltakat.
(6) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti
eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány)
is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(7) Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében
meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással
elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott
útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)
FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(8) Az átmeneti támogatás iránti kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb
az 5. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül
módosítható. Módosítás esetén az utolsó átmeneti támogatási kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatás iránti
kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.
6/C. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatás iránti kérelmekről legkésőbb 2020. december 31-éig dönt.
(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
átmeneti támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra tekintettel állapítja meg.”
33. §		
A 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi
XVII. törvény” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
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egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi
XVII. törvény)” szöveg lép.

14. A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános
feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet módosítása
34. §		
A koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző
vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.)
AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. §-a a következő p)–r) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„p) fizetésképtelenségi eljárás: a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás;
q) kisvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;
r) mikrovállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás.”
35. §		
A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Nem nyújtható átmeneti támogatás annak a mikro- vagy kisvállalkozásnak nem minősülő kérelmezőnek,
aki vagy amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült. Átmeneti támogatás
nyújtható a 2019. december 31-én már nehéz helyzetben lévő mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő kérelmező
részére, ha az átmeneti támogatás odaítélésekor nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem
részesült az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és
szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti
megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban.
(3) Az átmeneti támogatás a közlemény 3.1. pontja alapján vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.”
36. §		
A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (3) bekezdése szerinti átmeneti támogatás összege a közlemény 3.1. pontja alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt – a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – vállalkozásonként nem haladhatja
meg
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100 000 eurónak,
b) a 2. § (1) bekezdés b)–d) pontjai szerinti esetben a 800 000 eurónak,
c) a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a 120 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.”
37. §		
A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a felügyeleti eljárás kivételével – kötelező az elektronikus
kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat,
valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.”
38. §		
A 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontjában a „702/2014/EU bizottsági rendelet” szövegrész helyébe
a „702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet)” szöveg lép.
39. §		
Hatályát veszti a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (4) bekezdése.

15. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő
Programból az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása
40. §		
A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból
az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 2. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
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„(3) A 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között benyújtott támogatási kérelmek szerinti jogos támogatási
igények kifizetésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti keretösszegnek a 2020. június 29. és július 12. között
benyújtott összes jogos támogatási igény alapján megállapított támogatási összeggel csökkentett része
használható fel.”
41. §		
A 25/2020. (VI. 22.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2020. június 29. és július 12. között” szövegrész helyébe
a „2020. június 29. és július 12. között, valamint 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között” szöveg lép.

16. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő
Programból az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása
42. §		
A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból
az egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 2. §-a
a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között benyújtott támogatási kérelmek szerinti jogos támogatási
igények kifizetésére legfeljebb a (2) bekezdés szerinti keretösszegnek a 2020. június 29. és július 12. között
benyújtott összes jogos támogatási igény alapján megállapított támogatási összeggel csökkentett része
használható fel.”
43. §		
A 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2020. június 29. és július 12. között” szövegrész helyébe
a „2020. június 29. és július 12. között, valamint 2020. augusztus 31. és szeptember 14. között” szöveg lép.

17. Záró rendelkezések
44. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az agrárminiszter 42/2020. (VIII. 19.) AM rendelete
az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet,
valamint a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:

1. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása
1. §		
Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben megállapított mértékben és feltételek szerint vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) a szántóföldi, kertészeti és engedélyes faiskolai ültetésre szánt növény előállítására, valamint – az erdészeti
csemetekertek kivételével – fajtafenntartásra igénybe vett területek után a növénykárosítókkal szembeni védekező
intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek
megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019
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bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i 2019/2072/EU bizottsági végrehajtási
rendelet XIII. és XIV. mellékletében felsorolt ültetésre szánt növények – beleértve az ott felsorolt vetőmagokat is –
előállításához és forgalomba hozatalához szükséges,
b) a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet
8. és 9. melléklete alapján meghatározott,
c) a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.)
FVM rendelet 8. számú melléklete alapján meghatározott
növényegészségügyi vizsgálatokhoz [a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: támogatott növényegészségügyi
szolgáltatás].”
2. §

(1) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A kérelmezőnek a támogatott növényegészségügyi szolgáltatásban való részvételre irányuló kérelmét a megyei
kormányhivatalhoz kell benyújtania a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU,
a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK,
a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikkében
meghatározott bejelentési időszakban.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti támogatott növényegészségügyi szolgáltatásban való részvételre irányuló kérelem
az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:
a) a kérelmező azonosító adatai (ügyfél-azonosító szám, adószám vagy adóazonosító jel, őstermelői igazolvány
száma),
b) a kis- és középvállalkozás meghatározásához szükséges adatok [előző évi beszámoló vagy bevallás alapján,
újonnan alakult vállalkozások esetében tervezett foglalkoztatotti létszám (éves átlaglétszám), éves forgalom összege
forintban, éves mérlegfőösszeg forintban, vállalkozás minősítése (mikro, kis, közép)],
c) a támogatás 2. § (2) bekezdése szerinti célterületének megnevezése,
d) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatok.”
(2) A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem nyújtható támogatás, ha megállapítást nyer, hogy a támogatott növényegészségügyi szolgáltatással
érintett növényben a növénykárosító jelenlétét a támogatást igénybe vevő idézte elő.”

3. §		
A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A megyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH adatai alapján a vizsgálati díjak termelőknek fel nem számított
összegéről a NÉBIH összesítést (a továbbiakban: kifizetési kérelem) készít a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú,
a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.
(2a) A (2) bekezdés szerinti kifizetési kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a tárgyhónap megjelölése,
b) a támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő adatai (ügyfél-azonosító szám, mikro-, kis- vagy
középvállalkozás-minősítés),
c) a megyei kormányhivatal, valamint a NÉBIH által kiállított számla száma, a számlán szereplő támogatható nettó
érték forintban, a számla kiállítási dátuma,
d) az igényelt támogatás összege forintban.”
4. §		
A 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
a)
1. §-ában a „vetőmag- és szaporítóanyag-előállítás” szövegrész helyébe az „ültetésre szánt növény előállítás”
szöveg,
b)
2/A. §-ában a „támogatott szolgáltatásról” szövegrész helyébe a „támogatott növényegészségügyi
szolgáltatásról” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „a fentiekről az 1. számú melléklet” szövegrész helyébe
az „az a)–d) pontban foglaltakról az 5. § (1) bekezdése” szöveg,
d)
3. § (3) bekezdésében a „járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
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e)
f)
g)
lép.
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4. § (6) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében a „járási hivatal”
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
5. § (2) bekezdésében a „járási hivatal az 1. számú melléklet” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal
az (1) bekezdés” szöveg,
7. § (1) bekezdésében az „a földművelésügyi” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg

5. §		
Hatályát veszti a 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet
a)
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet” szövegrész,
b)
6. § (3) bekezdésében a „postai úton” szövegrész,
c)
1. és 2. számú melléklete.

2. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása
6. §

(1) A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
[a továbbiakban: 9/2016. (II. 15.) FM rendelet] 1. § d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) fitoplazma fertőzés: a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó, uniós zárlati károsító státuszú,
a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi
rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2019. november 28-i
(EU) 2019/2072 bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet B rész F1. pontjában szereplő szőlő aranyszínű sárgaság
fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) általi károsítás;
e) készenléti terv: a 2016/2031/EU parlamenti és tanácsi rendelet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU,
a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK,
a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. október 26-i 2016/2031/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt előírások
alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a szőlő aranyszínű sárgaság
betegségét okozó, uniós zárlati károsító státuszú szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma felszámolására kidolgozott és
az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár által jóváhagyott terv;”
(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„j) növényvédőszer: a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre
a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett rovarölőszer;”
(3) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 1. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„t) támogatható területnagyság: a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződés által a kifizetési kérelemben, a hegybírói
igazoláson, a permetezési naplóban vagy a Gazdálkodási Napló szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban együtt:
permetezési napló) megjelölt, hektárban – négy tizedesjegy pontossággal – kifejezett területnagyság közül
a legkisebb;”

7. §		
A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szőlőtermelő akkor jogosult a támogatás igénybevételére, ha)
„f ) a növényegészségügyi megelőzéshez, illetve a növényegészségügyi felszámoláshoz
növényvédőszeres védekezésről permetezési naplót vezet, és”

kapcsolódó

8. §		
A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 5. § (3) bekezdés záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„a tárgyévben a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői
szerveződés nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számlához kapcsolódóan a gépi bérmunka-szolgáltatást
végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló
számla használható fel.”
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(1) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő az (1a) bekezdésben foglalt
adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés az (1b) bekezdésben foglalt
adatot tartalmazó kérelmet tárgyév március 1. és március 31. között nyújthatja be elektronikus úton. A kérelem
benyújtására – a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési
törvény) foglaltaknak megfelelően – a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az erre a célra
rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül,
a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint kerülhet sor.”
(2) A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 6. § (1a) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A szőlőtermelő növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételére irányuló, (1) bekezdés szerinti
kérelme – a szőlőtermelő azonosító adatain túl – az alábbi adatokat tartalmazza:”

10. §		
A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez
a szőlőtermelő a (2) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet, az igénylésre felhatalmazott termelői
szerveződés a (3) bekezdésben foglalt adatot tartalmazó kérelmet a szőlő tárgyévi növényegészségügyi megelőzési,
illetve növényegészségügyi felszámolási célú növényvédőszeres kezelését követően, de legkésőbb tárgyév
augusztus 15-éig nyújthatja be. A kérelem benyújtására elektronikus úton – a Kormány által biztosított elektronikus
azonosítási szolgáltatással elérhető, az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelően, a Kincstárhoz
az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint
kerülhet sor. A Kincstár a kifizetési kérelmeket a hiánytalan beérkezést követő tizenöt napon belül továbbítja
a növényvédelmi hatóság részére a 7/A. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak céljából.
(2) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez
a szőlőtermelő kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a szőlőtermelő azonosító adatai;
b) az üzemméret megnevezése (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy
középvállalkozás);
c) a növényvédőszeres védekező tevékenység jellege:
ca) növényegészségügyi megelőzés,
cb) növényegészségügyi felszámolás;
d) a szőlőültetvény adatai:
da) településnév,
db) helyrajzi szám,
dc) a szőlőültetvény nagysága (hektár),
dd) a szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált
kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és
szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);
e) a számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó
adatai];
f ) a területileg illetékes növényvédelmi hatóság megnevezése és
g) a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok.
(3) A növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása igénybevételéhez
az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés kérelme az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő azonosító adatai;
b) az üzemméret megnevezése (a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- vagy
középvállalkozás);
c) a növényvédőszeres védekező tevékenység jellege:
ca) növényegészségügyi megelőzés,
cb) növényegészségügyi felszámolás;
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d) a szőlőültetvény adatai:
da) településnév,
db) helyrajzi szám,
dc) a szőlőültetvény nagysága (hektár),
dd) a szőlőültetvény hasznosítása (borszőlő; csemegeszőlő; kísérleti szőlő; prebázis, bázis vagy certifikált
kategóriájúként elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; standard kategóriájúként
elismert és nyilvántartásba vett nemes és alany szaporító alapanyag; szőlőoltvány-iskolában nevelt és
szőlőültetvény létesítésére alkalmas ültetési anyag);
e) a számlaadatok [sorszám, kiállítás időpontja, számlán szereplő növényvédőszer megnevezése, a kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer mennyisége (kg, l), a kifizetési
kérelemben megjelölt szőlőültetvényen ténylegesen kijuttatott növényvédőszer költsége (forint), számlakibocsátó
adatai];
f ) a területileg illetékes növényvédelmi hatóság megnevezése és
g) a 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatok.
(4) Növényegészségügyi megelőzés támogatása esetén a kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a Kincstár által
a 6. § (4) bekezdése szerint befogadott támogatási kérelem benyújtása.
(5) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) a növényvédőszer
aa) megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és
a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,
ab) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunkaszolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és
a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,
ac) az 5. § (3) bekezdése szerinti gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunkaszolgáltatást végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer
megvásárlását igazoló számla másolatát;
b) az a) pont aa) és ab) alpontja szerinti számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat – így
különösen bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás – másolatát vagy a számla
kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, ha a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem szerepel;
c) a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi – I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer felhasználása esetén
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti – permetezési napló másolatát;
d) borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró által kiállított, a szőlőültetvény adatairól, valamint
annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát;
e) a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása
céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát, ha a kifizetési
kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be; és
f ) ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő jogosult I. és II. forgalmi
kategóriába sorolt növényvédőszer kijuttatására, akkor a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal
rendelkező szőlőtermelő nevére kiállított, erről szóló engedély másolatát.
(6) A szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben egy kifizetési
kérelmet nyújthat be. Ugyanazon kifizetési kérelemben együttesen igényelhető a növényegészségügyi megelőzés
és a növényegészségügyi felszámolás támogatása.”
11. §		
A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A növényvédelmi hatóság a kifizetési kérelmet nyilvántartásba veszi, és a kifizetési kérelem, valamint
az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai megalapozottságát – a készenléti tervben foglalt intézkedéseket és
termelői kötelezettségeket is alapul véve – megvizsgálja, majd annak teljessége esetén azt záradékkal látja el.
A záradék tartalmazza
a) a növényvédelmi hatóság állásfoglalását a kifizetési kérelem, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletek szakmai
megalapozottságáról a növényvédőszer megnevezésének és mennyiségének megjelölésével,
b) fitoplazma fertőzéssel való érintettség esetén a növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló
határozatának ügyiratszámát, keltezését és az érintett településeket,
c) csemegeszőlő termelése esetén a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi
rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát.
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(2) Fitoplazma fertőzéssel való érintettség esetén az (1) bekezdés szerinti záradékhoz mellékelni kell
a növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát.
(3) Ha a növényvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti záradékban a növényegészségügyi felszámolás elvégzését
igazolja a kifizetési kérelemben jelölt növényegészségügyi megelőzéssel szemben, akkor a Kincstár az eltérést
nyilvánvaló hibaként javítja, és a támogatást az 1b. melléklet szerinti mértékben és összegben hagyja jóvá.
(4) A növényvédelmi hatóság a záradék kiállítását követő tíz munkanapon belül megküldi a kifizetési kérelmet
a Kincstár részére, amely a támogatható területnagyság alapján dönt a kifizetési kérelemben foglalt megalapozott
igényről, és intézkedik a támogatási összeg szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői
szerveződés részére történő kifizetéséről. Ha a növényvédelmi hatóság által kiállított záradék alapján a támogatási
igény részben vagy teljes egészében nem megalapozott, akkor a Kincstár a kifizetési kérelmet részben vagy
egészben elutasítja.
(5) Ha a kifizetési kérelem hiányos, a Kincstár – tíznapos határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel
a szőlőtermelőt vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződést.
(6) Hiányosan benyújtott kifizetési kérelem esetén a Kincstár részére megküldött hiánypótlást követően a Kincstár
– legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével – megküldi a kifizetési kérelmet a növényvédelmi hatóság részére
annak (1)–(4) bekezdés szerinti záradékolása érdekében. Ha a növényvédelmi hatóság által kiállított záradék alapján
a támogatási igény részben vagy teljes egészében nem megalapozott, akkor a Kincstár a kifizetési kérelmet részben
vagy teljes egészében elutasítja.
(7) Ha a tárgyévre vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény meghaladja a 3. §
(1) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a keretösszeg kifizetési kérelmekben foglalt jogos igényre történő
felosztása a támogatási célok alábbi sorrendjében történik:
a) szőlő szaporítóanyag termelés,
b) az a) pont szerinti eset kivételével a növényegészségügyi felszámolás,
c) az a) pont szerinti eset kivételével a növényegészségügyi megelőzés.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a tárgyévben a szőlőtermelő vagy a támogatás igénylésére felhatalmazott
termelői szerveződés részére a (7) bekezdés c) pontja szerinti célra vonatkozó kifizetési kérelmekben foglalt jogos
igény alapján legfeljebb a 3. § (1) bekezdése szerinti keretösszeg és a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatási
célokra vonatkozó kifizetési kérelmekben foglalt jogos igény különbözete erejéig nyújtható támogatás, amelynek
összege a túllépés mértékével arányosan csökken.”
12. §		
A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Az elektronikus kapcsolattartás közös szabályai
8/A. § (1) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra
tekintettel a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.
(2) A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel – a felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó kérelmek kivételével –
minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és a jogorvoslati eljáráshoz
kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell
benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(3) Ha a támogatási kérelem, a kifizetési kérelem és a hiánypótlás elektronikus úton történő benyújtása során
a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját, a Kormány által
biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények
elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból,
valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
13. §		
A 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a)
1. § h) pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
b)
5. § (4) bekezdésében a „7. § (1a) és (1b) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. § (2) és (3) bekezdésében”
szöveg,
c)
8. § (1) bekezdésében a „7. § (1a) bekezdés c) pont ce) alpontja, valamint a 7. § (1b) bekezdés c) pont
ce) alpontja” szövegrész helyébe a „7. § (5) bekezdés d) pontja” szöveg, a „7. § (1a) és (1b) bekezdése”
szövegrész helyébe a „7. § (2) és (3) bekezdése” szöveg
lép.
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14. §		
Hatályát veszti a 9/2016. (II. 15.) FM rendelet
a)
6. § (5) bekezdése,
b)
1a. és 1b. mellékletében foglalt táblázat D oszlopának az „ , illetve – amennyiben a növényvédőszert
a gépi bérmunka-szolgáltatást végző vásárolja meg és juttatja ki, úgy – a gépi bérmunka-szolgáltatás
ellenértékének 75%-a” szövegrésze.

3. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 6–12. § és a 14. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az agrárminiszter 43/2020. (VIII. 19.) AM rendelete
a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet
módosításáról
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet
[a továbbiakban: 14/2017. (III. 23.) FM rendelet] 9. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a növények vagy növényi részek bármely kategóriája tekintetében színes jelölés felhasználására kerül sor, a jelölés
a következő színű lehet:)
„d) a C.A.C. kategóriájú szaporítóanyag esetében sárga.”
2. §		
A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § (1) A 2020. április 1-je előtt már használatban volt, a sárgától eltérő színű címkével jelölt
C.A.C. szaporítóanyag 2021. június 30-ig Magyarország területén forgalomba hozható.
(2) A 2020. április 1-je előtt már használatban lévő, a sárgától eltérő színű címkével jelölt C.A.C. szaporítóanyag
és gyümölcstermő növény szállítói okmányán, amennyiben az jelölésként kerül felhasználásra, szerepelnie kell
a 2019/1813/EU bizottsági végrehajtási irányelv 3. cikkére történő hivatkozásnak.”
3. §		
A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 50. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„e) a 2008/90/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve
gyümölcstermesztésre szánt ültetési anyagok jelöléséről, fémzárolásáról és csomagolásáról szóló 2014/96/EU
végrehajtási irányelvnek a szaporítóanyagok és gyümölcstermő növények tanúsított kategóriái jelölésének színe,
valamint a szállítói okmány tartalma tekintetében való módosításáról szóló, 2019. október 29-i 2019/1813/EU
bizottsági végrehajtási irányelvnek,”
(való megfelelést szolgálja).
4. §		
A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet 5. melléklet 2. pont 2.6.4.2.2.1. alpontjában a „vagy” szövegrész helyébe
az „és” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
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6. §		
E rendelet 1–3. §-a a 2008/90/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó gyümölcstermő növények szaporítóanyagai,
illetve gyümölcstermesztésre szánt ültetési anyagok jelöléséről, fémzárolásáról és csomagolásáról szóló
2014/96/EU végrehajtási irányelvnek a szaporítóanyagok és gyümölcstermő növények tanúsított kategóriái
jelölésének színe, valamint a szállítói okmány tartalma tekintetében való módosításáról szóló, 2019. október 29-i
2019/1813/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelete
a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem
jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött
megállapodás egyes szabályairól
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 96. §-ában és
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) 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. A társadalombiztosítás keretében egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek
egészségügyi ellátása
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a)
a Magyarország területén tartózkodó azon személyekre, akik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 10–17. §-ában, valamint 18. § (6) bekezdésében meghatározott egészségügyi
szolgáltatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – vesznek igénybe, és nem jogosultak
aa)
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, valamint
ab)
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.)
Korm. rendelet alapján az abban meghatározott egészségügyi ellátások térítésmentes
igénybevételére,
b)
az a) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatást nyújtó, az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f ) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban:
szolgáltató),
c)
az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás jogosultjára.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a jogszabály alapján állampolgárságra és biztosítási jogviszonyra tekintet nélkül
Magyarország területén tartózkodó személyek számára térítésmentesen járó egészségügyi szolgáltatásokra.

2. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatásban az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti személyek az általuk igénybe vett
egészségügyi szolgáltatásért a szolgáltató által meghatározott és a fenntartója vagy tulajdonosa által jóváhagyott
mértékű díjat (a továbbiakban: térítési díj) kötelesek fizetni.
(2) Sürgősségi ellátások esetén az (1) bekezdés szerinti térítési díj összege a Tbj. 46. § (2) bekezdése szerinti személyek
esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által fizetett finanszírozási díjjal
megegyező összeg, de legfeljebb ellátási esetenként hétszázötvenezer forint.
(3) A térítési díjat az ellátást nyújtó szolgáltató részére bizonylat ellenében, a szolgáltató által a díjfizetés módjára
írásban rögzített szabályok szerint kell megfizetni.
(4) A szolgáltató az egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját, valamint a díjfizetés szabályait köteles
az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyén mindenki számára hozzáférhető módon közzétenni, és az érintett
személyt, valamint törvényes képviselőjét, illetve közeli hozzátartozóját az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő
térítési díj várható mértékéről a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatni.
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(5) A szolgáltató az Eütv. 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség fennállása esetén nyújtott egészségügyi szolgáltatásért
csak utólagos díjfizetést írhat elő.
(6) A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást e rendelet alapján igénybe vevő személyek felvételére, ellátására vonatkozó
eljárásrendet a fekvőbeteg-gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni kell.

2. Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás, illetve az egészségügyi
állapotfelmérés
3. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötése előtt a megállapodást kötni kívánó
személy előzetes állapotfelmérésen köteles részt venni.
(2) A megállapodást kötni kívánó személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti fővárosi és megyei
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által elrendelt egészségügyi állapotfelmérést a megállapodást
kötő személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti megyei kórház, a fővárosban a Szent Imre Egyetemi
Oktatókórház jogosult elvégezni.

4. §

(1) Az egészségügyi állapotfelmérésen részt vevő személy a vizsgálatok elvégzése előtt állapotfelmérő kérdőívet tölt ki,
és ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy eltitkolt betegsége nincs. A kérdőív és a nyilatkozat formanyomtatványát
a NEAK a honlapján közzéteszi.
(2) Az egészségügyi állapotfelmérésnek ki kell terjednie:
a)
belgyógyászati általános vizsgálatra,
b)
nagy laborra (HIV, HCV, HBV kiegészítésével),
c)
mellkasröntgenre és
d)
szemészeti vizsgálatra.
(3) Az egészségügyi állapotfelmérésen részt vevő személynek a vizsgálatok előtt be kell mutatnia az alábbi
dokumentumokat:
a)
a kormányhivatal által meghozott, állapotfelmérést elrendelő határozatot,
b)
személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt, valamint
c)
az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
(4) A vizsgálatot elvégző egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat, a kormányhivatal orvos
szakértője az orvosi szakvéleményt rögzíti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér egészségügyi
dokumentáció nyilvántartásában.

5. §

(1) Az egészségügyi állapotfelmérést végző egészségügyi szolgáltató által kiállított dokumentumokat, leleteket
a kormányhivatal orvos szakértője értékeli, és meghatározza azokat a betegségek nemzetközi osztályozására
szolgáló kódok szerinti betegségek listáját, amelyekre az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött
megállapodás – mint a társadalombiztosítás szempontjából kizárt betegségekre – nem terjedhet ki.
(2) Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodásnak tartalmaznia kell
a)
a megállapodást kötni kívánó személy egészségi állapotát,
b)
a megállapodást kötni kívánó személy krónikus, már fennálló betegségét,
c)
az a) és b) pont alapján kizárt betegségeket, betegségcsoportokat, és
d)
azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyekre a megállapodás nem terjed ki.

6. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodást megelőző egészségügyi állapotfelmérés orvosi
szakvéleményezésének díja 14 600 forint.
(2) Az előzetes állapotfelméréshez szükséges vizsgálatok igénybevétele térítésköteles. A vizsgálatok díjtételei a NEAK
által finanszírozott díjtételekkel megegyeznek.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a kizárt betegségcsoporttal összefüggő egészségügyi ellátást a NEAK részére
az ellátásért járó térítés céljából nem jelentheti.
(4) Az egészségügyi szolgáltató a kizárt betegséggel, betegségcsoporttal összefüggő egészségügyi ellátást,
a megállapodással rendelkező személy részére, kizárólag a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerinti térítési díj
– az Eütv. 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség esetén utólagos – megfizetése ellenében nyújthat.
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7. §		
Az egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodás alapján jogosult személynek az egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele során be kell mutatnia a TAJ kártyáját, a személyazonossága igazolására alkalmas igazolványát és
a megkötött megállapodás egy példányát.

3. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
Hatályát veszti a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás
keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.)
ESZCSM rendelet.
		
		

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

Az emberi erőforrások minisztere 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelete
az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről
és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet
módosításáról
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) 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. §		
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok
birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: irányelv) 21. cikk (1)–(3) bekezdésének, 23. cikkének, 27. cikk (1) és (2) bekezdésének, 33. cikkének,
33a. cikkének, 37. cikkének, 43. cikkének, 43a. cikkének, 45. cikk (3) bekezdésének, V. melléklet 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,
5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2., 5.6.2. pontjának,
b) a személyek szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása
tekintetében történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelv melléklete V. fejezet
b)–d), f )–m) és o)–p) pontjának,
c) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a belső piaci
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet)
módosításáról szóló, 2011. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 21., 24. , 25., 28. és
32. pontjának,
d) a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság
csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/25/EU tanácsi irányelv melléklete
A. rész 1. és 2. pontjának,
e) az irányelv V. melléklet:
ea) az 5.1.1. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek,
eb) az 5.1.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,
ec) az 5.1.3. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,
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ed) az 5.1.4. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek és a 2007/C 165/06 EK bizottsági közleménynek,
ee) az 5.2.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,
ef ) az 5.3.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek,
eg) az 5.3.3. pont tekintetében a 2008/C 322/03 EK bizottsági közleménynek, a 2008/C 137/07 EK bizottsági
közleménynek és a 2007/C 165/07 EK bizottsági közleménynek,
eh) az 5.5.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek, 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek és a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,
ei) az 5.6.1. pont tekintetében a 2008/C 137/07 EK bizottsági közleménynek,
ej) az 5.6.2. pont tekintetében a 2009/C/114/01 EK bizottsági közleménynek és a 2008/C 322/03 EK bizottsági
közleménynek,
ek) az 5.1.1–5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. alpontok tekintetében a szakmai képesítések kölcsönös
elismeréséről szóló III. melléklet kicseréléséről szóló, 2011. szeptember 30-i, egyrészről az Európai Közösség és
tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás
14. cikkével létrehozott EU-Svájc Vegyes Bizottság 2/2011 határozatának (2011/702/EU),
el) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.6.2 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek,
em) az 5.1.1 pontja a 2010/C 129/02 EK bizottsági közleménynek és a 2010/C 337/02 EK bizottsági közleménynek,
en) az 5.1.3. és 5.1.4. pontja a 2011/C 183/01 EK bizottsági közleménynek,
eo) az 5.1.1., 5.1.4., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3. és 5.6.2. pontja a 2011/C 367/03 EK bizottsági közleménynek,
ep) az 5.1.3., 5.2.2. és 5.3.2. pontja a 2012/C 244/01 EK bizottsági közleménynek,
eq) az 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.2.2., 5.3.2., 5.3.3., 5.5.2. és 5.6.2. pontja a 2013/C 183/02 EK bizottsági közleménynek,
f ) a 2003. évi uniós Csatlakozási Okmány II. melléklet 2. C. pontjának
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet
a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének
módosításáról szóló, 2011. március 3-i 213/2011/EU bizottsági rendelet,
b) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító
okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. január 13-i (EU) 2016/790
felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,
c) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését
tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. szeptember 11-i
(EU) 2017/2113 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,
d) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító
okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/608
felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat,
e) a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések megszerzését tanúsító
okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. január 23-i (EU) 2020/548
felhatalmazáson alapuló határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
2. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

3. §

(1) Az R. 1. számú melléklet C) pont 1–27. alpontjában foglalt táblázatok A) oszlopaiban a „Cseh Köztársaság/Česká
republika” szövegrész helyébe a „Csehország/Česko” szöveg lép.
(2) Az R. 1. számú melléklet C) pont 6. alpontjában foglalt táblázat C oszlopában a „Patológia” szövegrész helyébe
a „Patológiai anatómia” szöveg lép.
(3) Az R. 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat C oszlopában a „Bőr- és nemibeteggyógyászat”
szövegrész helyébe a „Bőr- és nemibeteg-gyógyászat” szöveg lép.

Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6076

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 192. szám

(4) Az R. 1. számú melléklet C) pont 24. alpontjában foglalt táblázat B) oszlopában a „Nemi betegségek” szövegrész
helyébe a „Venerológia” szöveg lép.
(5) Az R. 1. számú melléklet C) pont 1–27. alpontjában foglalt táblázatok C) oszlopaiban a „Szakmai cím” szövegrész
helyébe a „Cím” szöveg lép.
4. §		
Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet C) pont 26. alpontjában foglalt táblázat B:21 mezőjében a „Klinikai
neurofiziológia” szövegrész.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. mellékletének az előírt képesítések
megszerzését tanúsító okiratok és a képzések megnevezései tekintetében történő módosításáról szóló,
2020. január 23-i (EU) 2020/548 felhatalmazáson alapuló határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a …/2020. (…) EMMI rendelethez

1. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde
(1.)
(bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
2. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine
(2.)
Diplôme de „médecin”/Master in de geneeskunde
3. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по
(3.)
Медицина» и професионална квалификация „Магистър-лекар”
4. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(A.
Ország)
Csehország/Česko

(5.)

5. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
B
C
D
Ország

6.

Dánia/Danmark

Előírt képesítés
megszerzését tanúsító
okirat
Bevis for
kandidatuddannelsen
i medicin (cand.med.)
Bevis for bestået
lægevidenskabelig
embedseksamen
(cand.med.)

Kibocsátó szerv

Universitet

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő
igazolás
1. Autorisation som læge
2. Tilladelse til
selvstændigt virke som
læge

6. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:8 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
Arstikraad
Degree in Medicine (MD)
(8.)
Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta
7. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(9.)
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

E
Hivatkozási dátum)

1976.12.20.
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8. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
B
C
D
Előírt képesítés
A képesítés megszerzését
Ország
megszerzését
tanúsító okiratot kísérő
Kibocsátó szerv
tanúsító okirat
igazolás
10.

Universités
Franciaország/France Diplôme d’Etat de
docteur en Médicine
Diplôme de fin de
deuxième cycle des
études médicales (7)

E
Hivatkozási dátum)

1976.12.20.

Diplôme de
formation
approfondie en
sciences médicales
(8)

Certificat de compétence
clinique

9. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(13.)
Diploma „doktor medicine/doktorica medicine”
10. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(16.)
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem „lekarza”

11. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(31.)
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor medicine/doktorica medicine”
12. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:
(B
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(32.)
DIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného lekárstva („MUDr.”)
13. Az R. 1. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
B
C
D
Ország

Előírt képesítés
megszerzését tanúsító
okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő
igazolás

E
Hivatkozási
dátum)

(1) 2013. szeptembertől
(2) 2013. szeptembertől
(3) 2014. októbertől
(4) 2012-ig.
(5) 2013-tól.
(6) 2011-től.
(7) 2003/2004-től 2013/2014-ig.
(8) 2014/2015-től.
14. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin
(2.)
spécialiste
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15. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(A.
Ország)
(5.)
Csehország/Česko
16. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(6.)
Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge
17. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
B
C
Előírt képesítés megszerzését
Ország
Kibocsátó szerv
tanúsító okirat
10.

Franciaország/France

1. Certificat d’études spéciales
de médecine accompagné du
diplôme d’Etat de docteur en
médecine

1. Universités

D
Hivatkozási dátum)
1976.12.20.

2. Attestation de médecin
spécialiste qualifié accompagnée
du diplôme d’Etat de docteur en 2. Conseil de l’Ordre des Médecins
médecine
3. Diplôme d’études spécialisées
ou diplôme d’études spécialisées
complémentaires qualifiant de
médecine accompagné du
3. Universités
diplôme d’Etat de docteur en
médecine
18. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(13.)
Diploma o specijalističkom usavršavanju
19. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
Sertifikāts” – kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi
(17.)
sertifikācijas eksāmenu specialitātē
20. Az R. 1. számú melléklet B) pontjában foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Kibocsátó szerv)
(22.)
Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti
21. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat C:1 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Általános sebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
– Chirurgie
(1.)
– Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (1)
22. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Aneszteziológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(2.)
Anesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatie
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23. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:14 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Aneszteziológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(14.)
Anaesthesia (3)
Anaesthesiology (4)

24. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Aneszteziológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(32.)
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

25. Az R. 1. számú melléklet C) pont 1. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Aneszteziológia
Általános sebészet
Minimális képzési idő: 3 év
Minimális képzési idő: 5 év
Ország
Cím
Cím)
(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.
(3) 2018-ig.
(4) 2019-től.
26. Az R. 1. számú melléklet C) pont 2. alpontjában foglalt táblázat C:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(C
Szülészet-nőgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(9.)
Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar
27. Az R. 1. számú melléklet C) pont 2. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(C
Szülészet-nőgyógyászat
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(31.)
Gynekológia a pôrodníctvo
28. Az R. 1. számú melléklet C) pont 4. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Fül-orr-gégegyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(2.)
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie
29. Az R. 1. számú melléklet C) pont 4. alpontjában foglalt táblázat B:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Fül-orr-gégegyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
Otorinolaringoloġija
(22.)
Otorinolarinġoloġija – Kirurġija tar-Ras u l-Għonq (2)
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30. Az R. 1. számú melléklet C) pont 4. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Fül-orr-gégegyógyászat
Csecsemő- és gyermekgyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
(1) 2015. júniustól.
(2) 2019-től.
31. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Plasztikai sebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
(2.)
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
32. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat A:25 mezője helyébe a következő mező lép:
(A.

Olaszország/Italia

(25.)

Ország)

33. Az R. 1. számú melléklet C) pont 9. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.

Ország

Minimális képzési idő: 3 év
Cím

Minimális képzési idő: 4 év
Cím)

(1) 2006-tól.
(2) 2012-től.
(3) 2015. júniustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(6) 2012-től.
34. Az R. 1. számú melléklet C) pont 10. alpontjában foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Mikrobiológia és bakteriológia
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(7.)
Medical microbiology and virology (8)
35. Az R. 1. számú melléklet C) pont 10. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Mikrobiológia és bakteriológia
Biokémia
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
(1) 2012-ig
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2000. április 4.
(3) 2006. májustól.
(4) 2015. júniustól.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. június 3.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1994. december 30.
(7) 2015. májustól.
(8) 2018. október 11-ig.
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36. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Innumológia
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(10.)
Médecine interne et immunologie (5)
37. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Mellkassebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
(28.)
Cirugía torácica
38. Az R. 1. számú melléklet C) pont 11. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Immunológia
Mellkassebészet
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 5 év
Ország
Cím
Cím)
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. január 1.
(2) 2015. júniustól.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2017. június 14.
(4) 2011. szeptembertől.
(5) 2017-től.
39. Az R. 1. számú melléklet C) pont 12. alpontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Gyermeksebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
(32.)
Otroška kirurgija
40. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Gasztroenterológia
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(2.)
Gastro-entérologie/Gastro-enterologie
41. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Gasztroenterológia
Minimális képzési idő:4 év
Cím)
(3.)
Гастроентерология
42. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Gasztroenterológia
Minimális képzési idő:4 év
Cím)
(6.)
Intern medicin: gastroenterology og hepatologi
43. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Kardiológia
Gasztroenterológia
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
23.

Németország/Deutschland

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Kardiologie
– Innere Medizin und Kardiologie (1)

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Gastroenterologie
– Innere Medizin und Gastroenterologie
(1)
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44. Az 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat C:25 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Gasztroenterológia
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
Gastroenterologia
(25.)
Malattie dell’apparato digerente (2)
45. Az R. 1. számú melléklet C) pont 13. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Kardiológia
Gasztroenterológia
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. júniustól.
46. Az 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat C:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Általános hematológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(10.)
Hématologie (2)
47. Az 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Általános hematológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(22.)
Ematoloġija
48. Az 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Reumatológia
Általános hematológia
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 3 év
Ország
Cím
Cím)
23.

Németország/Deutschland

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Rheumatologie
– Innere Medizin und Rheumatologie (1)

– Innere Medizin und Schwerpunkt
Hämatologie und Onkologie
– Innere Medizin und Hämatologie und
Onkologie (1)

49. Az R. 1. számú melléklet C) pont 14. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Reumatológia
Általános hematológia
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 3 év
Ország
Cím
Cím)
(1) 2009. októbertől.
(2) 2017-től.
50. Az 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat B:21 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Endokrinológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
Endokrinológia
(21.)
Endokrinológia és anyagcsere-betegségek (4)
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51. Az 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat C:22 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Fizioterápia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(22.)
Mediċina ta’ Rijabilitazzjoni (6)
52. Az 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat B:23 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Endokrinológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(23.)
– Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie
– Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (1)
53. Az R. 1. számú melléklet C) pont 15. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Endokrinológia
Fizioterápia
Minimális képzési idő: 3 év
Minimális képzési idő: 3 év
Ország
Cím
Cím)
(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. februártól.
(3) 2008. szeptembertől.
(4) 2012-től.
(5) 2016-tól.
(6) 2011-től.
54. Az 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(2.)
– Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologie
55. Az 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat C:28 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(28.)
– Dermatología médico-quirúrgica y venereología
56. Az R. 1. számú melléklet C) pont 16. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Neuropszichiátria
Bőr- és nemibeteg-gyógyászat
Minimális képzési idő: 5 év
Minimális képzési idő: 3 év
Ország
Cím
Cím)
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1987. augusztus 1., kivéve azon személyek esetében,
akik képzésüket ezen időpontot megelőzően kezdték meg.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1971. 12. 31.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:1999. 10. 31.
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 7. 9.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2004. 3. 31.
57. Az 1. számú melléklet C) pont 17. alpontjában foglalt táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Gyermekpszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(21.)
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
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58. Az R. 1. számú melléklet C) pont 17. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Radiológia
Gyermekpszichiátria
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 2. 1.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1971. 12. 3.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1993. 10. 31.
(4) Szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot nem adnak ki az 1982. március 5. után megkezdett képzések esetében.
(5) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1984. 7. 08.
(6) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2004. 3. 31.
(7) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében:1991. január 1.
(8) 2015. júniustól.
59. Az 1. számú melléklet C) pont 18. alpontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Geriátria
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(10.)
Gériatrie (3)
60. Az R. 1. számú melléklet C) pont 18. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Geriátria
Nefrológia
Minimális képzési idő: 4 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím)
Cím)
(1) 2009. októbertől.
(2) 2015. májustól.
(3) 2017-től.
61. Az R. 1. számú melléklet C) pont 19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Fertőző betegségek és társadalom-orvostan és szociális orvostan
A.

B.
Fertőző betegségek
Minimális képzési idő: 4 év

1

Ausztria/Österreich

Ország

Cím
Innere Medizin und Infektiologie

2.
3.

Belgium/België/Belgique/
Belgien
Bulgária/България

Инфекциозни болести

4.

Ciprus/Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα (3)

5.
6.
7.
8.
9.

Csehország/Česko
Dánia/Danmark
Egyesült Királyság/United Kingdom
Észtország/Eesti
Finnország/Suomi/Finland

10.

Franciaország/France

Infekční lékařství
Intern medicin: infektionsmedicin
Infectious diseases
Infektsioonhaigused
Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar
Maladies infectieuses et
tropicales (4)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Görögország/Ελλάς
Hollandia/Nederland
Horvátország/Hrvatska
Írország/Ireland
Izland/Ísland
Lengyelország/Polska
Lettország/Latvija

Infektologija
Infectious diseases
Smitsjúkdómar
Choroby zakaźne
Infektoloģija

C.
Társadalom-orvostan és szociális
orvostan
Minimális képzési idő:
4 év
Cím
– Sozialmedizin
– Public Health (1)

Социална медицина и здравен
мениджмънт комунална хигиена
Υγειονολογία
Κοινοτική Ιατρική
Hygiena a epidemiologie
Samfundsmedicin
Public health medicine
Terveydenhuolto/Hälsovård
Santé publique et médecine sociale
Κοινωνική Iατρική
Maatschappij en gezondheid
Javnozdravstvena medicina
Public health medicine
Félagslækningar
Zdrowie publiczne, epidemiologia
–
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18.
19.
20.
21.

Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein
Litvánia/Lietuva
Luxemburg/Luxembourg
Magyarország

Infektiologie
Infektologija
Maladies contagieuses
Infektológia

22.
23.
24.
25.

Málta/Malta
Németország/Deutschland
Norvégia/Norge
Olaszország/Italia

Mard Infettiv

26.
27
28.
29.

Portugália/Portugal
Saúde pública
Románia/România
Sănătate publică şi management
Spanyolország/España
Medicina preventiva y salud pública
Svájc/Schweizerische
Infektiologie
Prévention et santé publique
Eidgenossenschaft/Confédération
Infectiologie
Prevention und Gesundheitswesen
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra
Malattie infettive
Prevenzione e salute pubblica
Svédország/Sverige
Infektionssjukdomar
Socialmedicin
Szlovákia/Slovensko
Infektológia
Verejné zdravotníctvo
Szlovénia/Slovenija
Infektologija
Javno zdravje
(1) 2015. júniustól.
(2) 2015. februártól.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2016. december 8.
(4) 2017-től.

30.
31.
32.

Infeksjonssykdommer
Malattie infettive
Malattie infettive e tropicali (2)
Doenças infecciosas
Boli infecţioase

Prävention und Gesundheitswesen
Santé publique
Megelőző orvostan és
népegészségtan
Saħħa Pubblika
Öffentliches Gesundheitswesen
Samfunnsmedisin
Igiene e medicina preventiva

62. Az 1. számú melléklet C) pont 20. alpontjában foglalt táblázat C:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Foglalkozás-orvostan
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
– Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde
(12.)
– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
63. Az 1. számú melléklet C) pont 21. alpontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Allergológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(10.)
Allergologie (4)
64. Az 1. számú melléklet C) pont 21. alpontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Allergológia
Minimális képzési idő: 3 év
Cím)
(32.)
Alergologije in klinične imunologije (odrasli) (3)
65. Az R. 1. számú melléklet C) pont 21. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Allergológia
Nukleáris medicina
Minimális képzési idő: 3 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1996.augusztus 12.
(2) 2008. szeptembertől.
(3) 2018-tól.
(4) 2017-től.

”
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66. Az 1. számú melléklet C) pont 22. alpontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Arc- és állkapocssebészet (orvosi alapképzés)
Minimális képzési idő: 5év
Cím)
(16.)
Chirurgia szczekowo-twarzowa
67. Az 1. számú melléklet C) pont 22. alpontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi
Haematológia
alapképzés)
Minimális képzési idő: 5 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
21.

Magyarország

Szájsebészet (1)

68. Az R. 1. számú melléklet C) pont 22. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Arc- és állkapocs-sebészet (orvosi
Haematológia
alapképzés)
Minimális képzési idő: 5 év
Minimális képzési idő: 4 év
Ország
Cím
Cím)
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2007. 9. 30.
(2) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2013. 2. 28.
69. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Gasztroenterológiai sebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
(3.)
Гастроентерологичнa хирургия (7)
70. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Gasztroenterológiai sebészet
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
(9.)
Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi
71. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:10 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Traumatológia
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
(10.)
Médecine d’urgence (8)
72. Az 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat C:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Traumatológia
Minimális képzési idő: 5 év
Cím)
– Úrazová chirurgia
(31.)
– Urgentná medicína
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73. Az R. 1. számú melléklet C) pont 25. alpontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Gasztroenterológiai sebészet
Traumatológia
Minimális képzési idő: 5 év
Minimális képzési idő: 5 év
Ország
Cím
Cím)
(1) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 1983. 1. 1.
(2) 2006. 2. 17-től.
(3) A hatályon kívül helyezés időpontja a 27. cikk (3) bekezdése értelmében: 2015. 6. 3.
(4) 2003. 11. 21-től.
(5) 2018. februártól.
(6) 2016. szeptembertől.
(7) 2010. szeptember 14-ig.
(8) 2017-től.

74. Az 1. számú melléklet C) pont 26. alpontjában foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Arc- és állcsont-szájsebészet
(orvosi és fogorvosi alapképzés) (1)
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(3.)
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
75. Az R. 1. számú melléklet C) pont 26. alpontjában foglalt táblázat C:27 mezője helyébe a következő mező lép:
(C.
Arc- és állcsont-szájsebészet
(orvosi és fogorvosi alapképzés) (1)
Minimális képzési idő: 4 év
Cím)
(27.)
Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (4)
76. Az R. 1. számú melléklet C) pontja a következő 28. alponttal egészül ki:
„28. Szívsebészet
A.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ország
Ausztria/Österreich
Belgium/
België/Belgique/
Belgien
Bulgária/България
Ciprus/Κύπρος
Csehország/Česko
Dánia/Danmark
Egyesült Királyság/United Kingdom
Észtország/Eesti
Finnország/Suomi/Finland
Franciaország/France
Görögország/Ελλάς
Hollandia/Nederland
Horvátország/Hrvatska
Írország/Ireland
Izland/Ísland
Lengyelország/Polska
Lettország/Latvija
Liechtenstein/Fürstentum Liechtenstein
Litvánia/Lietuva
Luxemburg/Luxembourg
Magyarország

B.
Szívsebészet
Minimális képzési idő:
5 év
Cím
Herzchirurgie (3)

лекар – специалист по Кардиохирургия
Kardiochirurg

Kardiokirurg (1)

Kardiotorakalne kirurgije

Kardiochirurgia
Sirds ķirurgs
Gydytojo širdies chirurgo
Szívsebészet
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Málta/Malta
Németország/Deutschland
Norvégia/Norge
Olaszország/Italia
Portugália/Portugal
Románia/România
Spanyolország/España
Svájc/Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération
suisse/Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra
Svédország/Sverige
Szlovákia/Slovensko
Szlovénia/Slovenija
(1) 2014/2015-től.
(2) 2015/2016-tól.
(3) 2007/2008-tól.

Cardiochirurgia (2)

Cirugía Cardiovascular

Kardiochirurg

”

77. Az R. 1. számú melléklet D) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) A háziorvosok számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok
A.
Ország
1.

Ausztria/Österreich

2.

3.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien
Bulgária/България

4.
5.

Ciprus/Κύπρος
Csehország/Česko

6.

Dánia/Danmark

7.

Egyesült Királyság/United
Kingdom
Észtország/Eesti

8.

9.

Finnország/Suomi/
Finland

10.

Franciaország/France

11.

Görögország/Ελλάς

12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

B.
Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat
Diplom über die besondere
Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
Bijzondere beroepstitel van
huisarts/Titre professionnel
particulier de médecin généraliste
Свидетелство за призната
специалност по Обща медицина
Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
Diplom o specializaci všeobecné
praktické lékařství
Bevis for tilladelse til at betegne sig
som speciallæge i almen medicin
Certificate of completion of
training
Residentuuri lõpetamist tõendav
tunnistus
Diplom peremeditsiini erialal
Todistus yleislääketieteen
erityiskoulutuksesta/Bevis om
särskild allmänläkarutbildning

Diplômes d’études spécialisées de
médecine générale accompagnés
du diplôme d’Etat de docteur en
médecine
Τίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής
ιατρικής
Certificaat van inschrijving in een
specialistenregister van huisartsen
Diploma geneeskundig specialist

Diploma o specijalističkom
usavršavanju
Certificate of specific qualifications
in general medical practice

C.

Arzt für Allgemeinmedizin

Hivatkozási
dátum
1994.12.31.

Huisarts/Médecin généraliste

1994.12.31.

Лекар-специалист по Обща
медицина
Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Všeobecný praktický lékař

2007.1.1.

Szakmai cím

2004.5.1.
2004.5.1.

Alment praktiserende læge/
Speciallæge i almen medicin
General practitioner

1994.12.31.
1994.12.31.

Perearst

2004.5.1.

Yleislääketieteen
erityiskoulutuksen suorittanut
laillistettu lääkäri/Legitimerad
läkare som har fullgjort särskild
allmänläkarutbildning
Médecin qualifié en médecine
générale

1994.1.1.

Iατρός με ειδικότητα γενικής
ιατρικής
Huisarts, Verpleeghuisarts en arts
voor verstandelijk gehandicapte
Registratie Commissie (HVRC)
Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten (RGS)
van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst (1)
specijalist obiteljske medicine

1994.12.31.

General medical practitioner

1994.12.31.

1994.12.31.

1994.12.31.

2013.7.1.
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15.
16.

Izland/Ísland
Lengyelország/Polska

17.
18.

Lettország/Latvija
Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein
Litvánia/Lietuva

19.

21.

Luxemburg/
Luxembourg
Magyarország

22.

Málta/Malta

23.

Németország/
Deutschland

24.
25.

Norvégia/Norge
Olaszország/Italia

26.

Portugália/Portugal

27.

Románia/România

28.

30.

Spanyolország/
España
Svájc/Schweizerische
Eidgenossenschaft/
Confédération
suisse/Confederazione
Svizzera/
Confederaziun svizra
Svédország/Sverige

31.

Szlovákia/Slovensko

32.

Szlovénia/Slovenija

20.

29.

–
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Specjalista w dziedzinie medycyny
w dziedzinie medycyny rodzinnej
rodzinnej
Ģimenes ārsta sertifikāts
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts
–

1994.1.1.
2004.5.1.
2004.5.1.
1995.5.1.

1. Šeimos gydytojo rezidentūros
pažymėjimas
2. Rezidentūros pažymėjimas
(šeimos gydytojo profesinė
kvalifikacija)
Diplôme de formation spécifique
en medicine générale
Háziorvostan szakorvosa
bizonyítvány
Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku filMediċina tal-Familja
Zeugnis über die spezifische
Ausbildung in der
Allgemeinmedizin
–
– Attestato di formazione specifica
in medicina generale
– Diploma di formazione specifica
in medicina generale
Título de especialista em medicina
geral e familiar
Certificat de medic specialist
medicină de familie
Título de especialista en medicina
familiar y comunitaria
Médecin praticien
Praktischer Arzt
Medico generico

Šeimos medicinos gydytojas
Šeimos gydytojas

2004.5.1.

Médecin généraliste

1994.12.31.

Háziorvostan szakorvosa

2004.5.1.

Tabib Speċjalista fil-Mediċina talFamilja
Facharzt/
Fachärztin für Allgemeinmedizin

2004.5.1

Bevis om specialistkompetens i
allmänmedicin
Diplom o špecializácii v odbore
„všeobecné lekárstvo”
Potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz družinske
medicine

Specialist i allmänmedicin

1994.12.31.

Všeobecný lekár

2004.5.1.

Specialist družinske
medicine/Specialistka družinske
medicine

2004.5.1.

Medico di medicina generale

Especialista em medicina geral e
familiar
Medic specialist medicină de
familie
Especialista en medicina familiar y
comunitaria

1994.12.31.

1994.1.1
1994.12.31.

1994.12.31.
2007.1.1.
1994.12.31.
2002.6.1.

(1) 2013. januártól.
”
78. Az R. 1. számú melléklet E) pont 14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén)
„14. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam illetékes hatósága által a tagállami állampolgár számára kiállított olyan igazolás, amely
tanúsítja, hogy az orvos a D) pontban említett, háziorvosi képesítés megszerzését tanúsító okirat hiányában a következőkben felsorolt
időpontig az orvosi szakmára alkalmazandó – az általános orvosi szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdésére jogosító –
rendelkezések erejénél fogva jogosult a háziorvosi tevékenységnek az adott tagállam szociális biztonsági rendszere keretében történő
gyakorlására, és aki az említett időpontig a tagállam területén letelepedett, valamint akinek az orvosi, szakorvosi oklevele feltétel nélkül
elismerhető.
14.1. 1994. január 1. Finnország,
14.2. 1994. december 31. Belgium, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg,
Hollandia, Ausztria, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság,
14.3. 2002. június 1. Svájc,
14.4. 2004. május 1. Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia,
14.5. 2007. január 1. Bulgária és Románia,
14.6. 2013. július 1. Horvátország
esetében.”
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2. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

2. melléklet a …/2020. (…) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Az általános ápolók számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok
A.

1.

2.

B.
Előírt képesítés
Ország
megszerzését tanúsító okirat
Ausztria/
1. Diplom über die Ausbildung
Österreich
in der all-gemeinen
Gesundheits- und
Krankenpflege
2. Diplom als „Diplomierte
Krankenschwester, Diplomierter
Krankenpfleger”
3. Diplom über den Abschluss
des FachhochschulBachelorstudiengangs
„Gesundheits- und
Krankenpflege”
Belgium/
– Diploma gegradueerde
België/Belgique/Belgien verpleger/verpleegster/Diplôme
d’infirmier(ère)
gradué(e)/Diplom eines (einer)
graduierten Krankenpflegers
(-pflegerin)
– Diploma in de
ziekenhuisverpleegkunde/
Brevet d’infirmier(ère)
hospitalier(ère)/Brevet eines
(einer) Krankenpflegers
(-pflegerin)
– Brevet einer Pflegeassistentin
Brevet van
verpleegassistent(e)/Brevet
d’hospitalier(ère)/

3.

Bulgária/България

4.

Ciprus/Κΰπρος

Диплома за висше
образование на
образователноквалификационна степен
„Бакалавър” с професионална
квалификация „Медицинска
сестра”
Δίπλωμα Γενικής
Νοσηλευτικής
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου
Πτυχίο Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου Λευκωσίας – BSc
in Nursing
Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

C.

D.

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

1. Schule für
allgemeine
Gesundheits- und
Krankenpflege
2. Allgemeine
Krankenpflegeschule
3. Fachhochschulrat/
Fachhochschule

– Diplomierte Gesundheitsund Krankenschwester

– Diplomierter Gesundheitsund Krankenpfleger

– Hospitalier(ère)/
– De erkende
Verpleegassistent(e)
opleidingsinstituten/Les
établissements
d’enseignement
reconnus/Die
anerkannten
Ausbildungsanstalten
– De bevoegde
– Infirmier(ère)
Examencommissie
hospitalier(ère)/
van de Vlaamse
Ziekenhuisverpleger
Gemeenschap/
(-verpleegster)
Le Jury compétent
d’enseignement
de la
Communauté
française/Der
zuständige
Prüfungsausschuß
der Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Университет
Медицинска сестра

Νοσηλευτική Σχολή
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας University
of Nicosia
Σχολή Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστήμιο
Frederick

E.
Hivatkozási
dátum
1994.1.1.

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής
Νοσηλευτής(τρια) Γενικής
Νοσηλευτικής

1979.6.29.

2007.1.1.

2004.5.1.
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Csehország/Česko

Dánia/
Danmark
Egyesült Királyság/
United Kingdom

1.Diplom o ukončení studia ve
studijním programu
ošetřovatelství ve studijním
oboru všeobecná sestra
(bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
všeobecná sestra (diplomovaný
specialista, DiS.), amelyet a
következő igazolás kísér:
Vysvědčení o absolutoriu
Bevis for uddannelsen til
professionsbachelor i sygepleje
A qualification approved by the
Nursing and Midwifery Council
or one of its predecessor bodies
as attesting to the completion
of training required for general
nurses by Article 31 and the
standard of proficiency as
required for registration as a
Registered Nurse – Adult in its
register (3)
1. Diplom õe erialal

– Všeobecná sestra

2004.5.1.

Sygeplejerske

1979.6.29.

Registered Nurse – Adult

1979.6.29

1. Tallinna
Meditsiinikool
Tartu Meditsiinikool
Kohtla-Järve
Meditsiinikool
2. Õe põhikoolituse diplom
2. Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool
3. Õe põhiõpe diplom
3. Tartu Tervishoiu
Kõrgkool
1. Sairaanhoitajan
1. Terveydenhuoltotutkinto/Sjukskötarexamen
oppilaitokset/
Hälsovårdsläroanstalter
2. Sosiaali- ja terveysalan
2.
ammattikorkeakoulututAmmattikorkeakoulut/
kinto, sairaanhoitaja
Yrkeshögskolor
(AMK)/Yrkeshögskoleexam
en inom hälsovård och det
sociala området,
sjukskötare (YH)

õde

2004.5.1.

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

1994.1.1.

Infirmier(ère)

1979.6.29.

8.

Észtország/
Eesti

9.

Finnország/
Suomi/Finland

10.

Franciaország/
France

–

Görögország/Ελλάς

1.

11.

–

1. Vysoká škola
zřízená nebo uznaná
státem
2. Vyšší odborná
škola zřízená nebo
uznaná státem

Professionshřjskole
Education
institutions approved
by the Nursing and
Midwifery Council or
one of its predecessor
bodies

Diplôme d’Etat
Le ministèrede la
d’infirmier(ère)
santé
Diplôme d’Etat
d’infirmier(ère) délivré en
vertu du décret no 99-1147
du 29 décembre 1999

Πτυχίο Νοσηλευτικής
Παν/μίου Αθηνών
2. Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.)

3. Πτυχίο Αξιωματικών
Νοσηλευτικής
4. Πτυχίο Αδελφών
Νοσοκόμων πρώην
Ανωτέρων Σχολών
Υπουργείου Υγείας και

1.

Πανεπιστήμιο
Διπλωματούχος ή
Αθηνών
πτυχιούχος νοσοκόμος,
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια
2. Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα
Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτω
3. Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας
4. Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας

1981.1.1.
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Πρόνοιας
5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων
και Επισκεπτριών πρώην
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου
Υγείας και Πρόνοιας
6. Πτυχίο Τμήματος
Νοσηλευτικής
7. Πτυχίο Τμήματος
Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου
Πελοποννήσου
12.

Hollandia/
Nederland

1. Diploma’s verpleger A,
verpleegster A,
verpleegkundige A
2. Diploma verpleegkundige
MBOV (Middelbare
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)

5. Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας

6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
7. Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

1. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie
2. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie

1979.6.29.

3. Diploma verpleegkundige
HBOV (Hogere
Beroepsopleiding
Verpleegkundige)
4. Diploma beroepsonderwijs
verpleegkundige Kwalificatieniveau 4

13.

14.

3. Door een van
overheidswege
benoemde
examencommissie
4. Door een van
overheidswege
aangewezen
opleidingsinstelling
5. Diploma hogere
5. Door een van
beroepsopleiding
overheidswege
verpleegkundige aangewezen
Kwalificatieniveau 5
opleidingsinstelling
Horvátország/Hrvatska 1. Svjedodžba „medicinska
1. Srednje strukovne
sestra opće
škole koje izvode
njege/medicinski tehničar
program za
opće njege”
stjecanje
kvalifikacije
„medicinska sestra
opće
njege/medicinski
tehničar opće
njege”
2. Svjedodžba „prvostupnik
2. Medicinski fakulteti
(baccalaureus)
sveučilišta u
sestrinstva/prvostupnica
Republici
(baccalaurea) sestrinstva”
Hrvatskoj
Sveučilišta u
Republici Hrvatskoj
Veleučilišta u
Republici Hrvatskoj
Írország/Ireland
1. Certificate of Registered
1. An Bórd Altranais
General Nurse (1)
(The Nursing Board)
(2012. október 1-ig);
Bórd Altranais agus
Cnáimhseachais na
hEireann
(The Nursing and
Midwifery Board of
Ireland)
(2012. október 2-től).
2. B.Sc. in Nursing Studies
2. Third-level Institution
(General) approved by the NMBI delivering the B.Sc. in
(2)
Nursing Studies
approved by the NMBI
(2002. szeptembertől)
3. B.Sc. in Children’s and
3. Third-level

Verpleegkundige

1. medicinska sestra opće
njege/medicinski
tehničar opće njege

2013.7.1.

2. prvostupnik (baccalaureus)
sestrinstva/prvostupnica
(baccalaurea) sestrinstva

Registered General Nurse
(RGN)

1979.6.29
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Izland/Ísland

General (Integrated) Nursing
approved by the NMBI (2)

Institution delivering
the B.Sc. in Children’s
and General
(Integrated) Nursing
approved by the NMBI
(2006. szeptembertől)

1. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)

1. Háskóli Islands
(Izlandi Egyetem)

2. B.Sc. í hjúkrunarfræði
(B. Sc. ápolástudományból)

2. Háskólinn á Akureyri
(Az Izlandi Egyetem
kihelyezett tagozata
Akureyriben)

3. Hjúkrunarpróf
(Ápolói vizsga)

16.

Lengyelország/Polska

– Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku
pielęgniarstwo z tytułem
„magister pielęgniarstwa”

1994. 1.1.

3. Hjúkrunarskóli
Íslands
(Izlandi Ápolóképző)
Instytucja prowadząca
kształcenie na poziomie
wyższym uznana przez
właściwe władze

Pielegniarka

2004.5.1.

1. Māsu skolas

Māsa

2004.5.1.

– Dyplom ukończenia studiów
wyższych zawodowych na
kierunku/specjalności
pielęgniarstwo z tytułem
„licencjat pielęgniarstwa”
17.

Lettország/
Latvija

18.

Liechtenstein/
Fürstentum Liechtenstein

19.

Litvánia/Lietuva

1. Diploms par māsas
kvalifikācijas iegūšanu
2. Māsas diploms

Minden, az A) pontban felsorolt
oklevél, amelyet valamely másik
tagállamban állítottak ki
1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą
bendrosios praktikos
slaugytojo profesinę
kvalifikaciją
2. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės
studijos), nurodantis
suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinę kvalifikaciją
3. Bakalauro diplomas (slaugos
bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinė kvalifikacija)
4. Profesinio bakalauro diplomas
(slaugos profesinio
bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios
praktikos slaugytojo
profesinė kvalifikacija)

2. Universitātes tipa
augstskola
pamatojoties uz
Valsts eksāmenu
komisijas lēmumu
Illetékes hatóságok

1. Universitetas

2. Kolegija

3. Universitetas

4. Kolegija

Gyakorlati képzési
bizonyítvány

1995. 5. 1.

Bendrosios praktikos
slaugytojas

2004.5.1.
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20.

21.

Luxemburg/
Luxembourg

Magyarország

– Diplôme d’Etat d’infirmier

– Diplôme d’Etat d’infirmier
hospitalier gradué
1. Ápoló bizonyítvány
2. Ápoló oklevél
3. Okleveles ápoló oklevél

22.

Málta/Malta

23.

Németország/
Deutschland

24.

Norvégia/
Norge

25.

Olaszország/
Italia

26.

Portugália/
Portugal

27.

Románia/
România

28.

Spanyolország/
España

Lawrja jew diploma fl-istudji
tal-infermerija
Zeugnis über die staatliche
Prüfung in der Krankenpflege
Vitnemål for bestått
Sykepleierutdanning
(Ápolói/ápolónői képzés
elvégzését bizonyító képesítő
oklevél)
1. Diploma di infermiere
professionale (4)
2. Diploma di laurea in
infermieristica (5)
1. Diploma do curso de
enfermagem geral
2. Diploma/carta de curso de
bacharelato em
enfermagem
3. Diploma/Carta de curso de
licenciatura em
enfermagem

Ministère de
l’éducation nationale,
de la formation
professionnelle et des
sports

Infirmier

1979.6.29.

1. Szakképző iskola
2. Felsőoktatási
intézmény
3. Felsőoktatási
intézmény
Universita ‘ta’ Malta”

Ápoló

2004.5.1.

Staatlicher
Prüfungsausschuss

Infermier Registrat talEwwel Livell
Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und
Krankenpfleger

2004.5.1.
1979.6.29.

Høgskole
(Főiskola)

1994. 1.1.

1. Scuole
1. Infermiere professionale
riconosciute dallo Stato (4)
(4)

1979.6.29

2.

Università (5)

Infermiere (5)

Enfermeiro

1986.1.1.

1. Diplomă de absolvire de
asistent medical generalist
cu studii superioare de
scurtă durată
2. Diplomă de licenţă de
2. Universităţi
asistent medical generalist
cu studii superioare de
lungă durată
3. Certificat de competențe
3. Ministerul Educaţiei
profesionale (de asistent
Naționale
medical generalist)
4. Certificat de calificare nivel 5
5. Certificat de calificare
profesională nivel

Asistent medical generalist

2007.1.1.

Título de Diplomado
universitario en Enfermería

Enfermero/a diplomado/a

1986.1.1.

Titulo de Graduado/a en
Enfermería

1. Escolas de
Enfermagem
2. Escolas Superiores
de Enfermagem

2.

3. Escolas Superiores
de Enfermagem;
Escolas Superiores
de Saúde
1. Universităţi

– Ministerio de
Educación y Cultura
– El rector de una
Universidad
– El rector de una
Universidad

Graduado/a en Enfermería

1986.1.1.
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Svájc/
Schweizerische Eidgenossenschaft/
Confédération
suisse/
Confederazione Svizzera/
Confederaziun svizra
Svédország/
Sverige
Szlovénia/
Slovenija

Szlovákia/
Slovensko

1. Diplomierte Pflegefachfrau,
Diplomierter Pflegefachmann
(Diplomás általános ápolónő,
diplomás általános ápoló)
Infirmiere diplőmée et infirmier
diplőmé
(Diplomás általános ápolónő,
diplomás általános ápoló)

Schulen, die staatlich
anerkannte
Bildungsgänge
durchführen

Ecoles qui proposent
des filières de
formation reconnues
par l’État
Sjuksköterskeexamen
Universitet eller
Sjuksköterska
högskola
Diploma, s katero se podeljuje 1. Univerza
Diplomirana medicinska
strokovni naslov „diplomirana
sestra/Diplomirani
2. Visoka strokovna
medicinska sestra/diplomirani
zdravstvenik
šola
zdravstvenik”
1. DIPLOM ošetrovateľstvo
1. Vysoká
Sestra
„magister” („Mgr.”)
škola/Univerzita
2. DIPLOM ošetrovateľstvo
2. Vysoká
„bakalár” („Bc.”)
škola/Univerzita
3. DIPLOM diplomovaná
3. Stredná zdravotnícka
všeobecná sestra
škola

2002.6.1.

1994.1.1.
2004.5.1.

2004.5.1.

(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére állítják
ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon
diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is feltétel
nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ felváltja az Egyesült Királyságra vonatkozó korábbi
bejegyzéseket annak biztosítása érdekében, hogy azon diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben,
a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét
a képesítési folyamatnak.
(4) 2001-ig érvényes.
(5) 2001/2002-től.
”
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3. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

3. melléklet a …/2020. (…) EMMI rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:1 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(1.)

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades „Doktor der Zahnheilkunde ”

2. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(2.)
Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire
3. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Дентална
медицина” с професионална квалификация „Магистър-лекар по дентална медицина”

(3.)

4. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(A.
Ország)
(5.)
Csehország/Česko
5. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
D
A képesítés
Előírt képesítés megszerzését
Ország
Kibocsátó szerv
megszerzését tanúsító
tanúsító okirat
okiratot kísérő igazolás
6.

Dánia/Danmark Bevis for
kandidatuddannelsen i
odontologi (cand.odont.)

Universitet

E

F

Szakmai cím

Hivatkozási
dátum)

1. Autorisation som
Tandlæge
tandlæge
2. Tilladelse til
selvstændigt virke som
tandlæge

1980.1.28.

6. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat D:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(D.
A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds(9.)
och tillsynsverket för social- och hälsovården om godkännande av prakisk tjänstgöring
7. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

10.

(A.

B.

C.

D

E

F

Ország

Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését
tanúsító okiratot kísérő
igazolás

Szakmai cím

Hivatkozási
dátum)

Franciaország/ Diplôme d’Etat de docteur en
chirurgie dentaire
France
Diplôme de formation
approfondie en sciences
odontologiques

Universités

Certificat de synthèse
Chirurgienclinique et thérapeutique dentiste

8. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(12.)

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen
Masterexamen tandheelkunde (6)

1980.1.28.
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9. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:13 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(13.)
Diploma „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine”
10. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(16.)
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarsko-dentystycznym z tytułem lekarz dentysta
11. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:20 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(20.)
Diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire
12. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:23 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(23.)
Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung
13. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat E:27 mezője helyébe a következő mező lép:
(E.
Szakmai cím)
(27.)

Medic dentist
Doctor-medic stomatology (5)

14. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
D
E
A képesítés
megszerzését
Előírt képesítés
tanúsító
Ország
megszerzését tanúsító
Kibocsátó szerv
Szakmai cím
okiratot kísérő
okirat
igazolás
28.

Spanyolország/
España

Título de Licenciado en
Odontología
Título de Graduado/a
en Odontología

El rector de una
universidad
El rector de una
Universidad

F
Hivatkozási
dátum)

Licenciado en
Odontología

1986.1.1.

Graduado/a en
Odontología

1986.1.1

15. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(31.)
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov „doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine
16. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat B:32 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(32.)

DIPLOM zubné lekárstvo doktor zubného lekárstva („MDDr.”)

17. Az R. 3. számú melléklet A) pontjában foglalt táblázat 32. sorát követő sor helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
D.
E
Előírt képesítés megszerzését
Ország
Kibocsátó szerv
Cím
Hivatkozási dátum)
tanúsító okirat
(1) 2012-ig.
(2) 2013-tól.
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirathoz mellékelni kell a posztgraduális szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló
igazolást (»staż podyplomowy«), kivéve azon személyek esetében, akik 2016. október 2. előtt nem kezdték meg a szakmai
gyakorlatot, és 2016. október 2. és 2017. február 28. között kérelmezték a fogorvosi szakma gyakorlásának jogát.
(4) 2011. október 1-jétől.
(5) 2017. szeptember 1-jétől.
(6) 2001/2002-től.

6099

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 192. szám

18. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(A.
Ország)
Csehország/Česko

(5.)

19. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Szájsebészet
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(3.)

Свидетелство за призната специалност по „Орална хирургия”

20. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Szájsebészet
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(6.)
Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi
21. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A.
B.
C.
Szájsebészet
Előírt képesítés megszerzését
Ország
Kibocsátó szerv
tanúsító okirat
10.

Franciaország/France

Diplôme d’études spécialisées de chirurgie
orale

Universités

D.
Hivatkozási dátum)
2011.03.31.

22. Az R. 3. számú melléklet B) pont 1. alpontjában foglalt táblázat B:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Szájsebészet
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(31.)

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia

23. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Fogszabályozástan
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(2.)

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts
specialist in de orthodontie

24. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(3.)
Свидетелство за призната специалност по „Ортодонтия”
25. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat A:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(A.

(5.)

Csehország/Česko

Ország)
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26. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(5.)
Diplom o
specializaci
(v oboru ortodoncie)
27. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat D:7 mezője helyébe a következő mező lép:
(D.
Hivatkozási dátum)
(7.)

1980.1.28.

28. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:9 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(9.)

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

29. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:17 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(17.)

„Sertifikāts”– kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas
eksāmenu ortodontijā

30. Az R. 3. számú melléklet B) pont 2. alpontjában foglalt táblázat B:25 mezője helyébe a következő mező lép:
(B.
Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)
(25.)
Diploma di specialista in Ortognatodonzia
31. Az R. 3. számú melléklet C) pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Feltétel nélküli elismerés a szerzett jogok esetén)
„3. Feltétel nélkül elismerésre kerül a tagállam által a tagállami állampolgár részére a következő időpontok előtt kiállított
szájsebészet/szakfogorvosi oklevél, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményeknek:
3.1. 2008. december 17. Románia és Szlovákia esetében,
3.2. 2008. június 4. Portugália esetében,
3.3. 2007. július 19. a Cseh Köztársaság esetében,
3.4. 2007. január 1. Bulgária esetében,
3.5. 2005. május 21. Olaszország esetében,
3.6. 2004. május 1. Ciprus, Litvánia, Málta, Lengyelország és Szlovénia esetében,
3.7. 2004. április 30. Svájc esetében,
3.8. 2003. január 1. Görögország,
3.9. 1995. május 1. Liechtenstein esetében,
3.10. 1994. január 1. Izland, Norvégia, Finnország és Svédország esetében,
3.11. 1980. január 28. Dánia, Németország, Írország, Hollandia és az Egyesült Királyság esetében,
ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amely szerint az adott tagállami állampolgár az igazolás kiadását megelőző öt év során legalább
három egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta az adott tevékenységet.”

6101

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 192. szám

4. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

4. melléklet a …/2020. (…) EMMI rendelethez

Az R. 4. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) A szülésznők számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok
A.
Ország
1.

Ausztria/
Österreich

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

3.

Bulgária/България

4.

Ciprus/Κύπρος

5.

Csehország/Česko

6.

Dánia/Danmark

7.

Egyesült Királyság/United
Kingdom

B.
Előírt képesítés
megszerzését tanúsító
okirat
1. Hebammen-Diplom
2. Diplom über den Abschluss
des FachhochschulBachelorstudiengangs
„Hebamme”
Diploma van
vroedvrouw/Diplôme
d’accoucheuse

Диплома за висше
образование на
образователноквалификационна степен
„Бакалавър” с
професионална
квалификация „Акушерка”
Δίπλωμα στο μεταβασικό
πρόγραμμα Μαιευτικής
1. Diplom o ukončení studia ve
studijním programu
ošetřovatelství ve studijním
oboru porodní asistentka
(bakalář, Bc.)
2. Diplom o ukončení studia ve
studijním programu porodní
asistence ve studijním oboru
porodní asistentka
(bakalář, Bc.)
3. Diplom o ukončení studia ve
studijním oboru diplomovaná
porodní asistentka
(diplomovaný specialista, DiS.)
Bevis for uddannelsen til
professionsbachelor i
jordemoderkundskab
A qualification approved by
the Nursing and Midwifery
Council or its predecessor
bodies as attesting to the
completion of training as
required for midwives by
Article 40 and the standard of
proficiency as required for
registration as a Registered
Midwife in its register (3)

C.

D.

Kibocsátó szerv

Szakmai cím

E.
Hivatkozási
dátum

1. – Hebammenakademie
– Bundeshebammenlehranstalt
2. Fachhochschulrat
– De erkende
opleidingsinstituten/
Les établissements
d’enseignement
– De bevoegde
Examencommissie van
de Vlaamse
Gemeenschap/
Le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté française
Университет

Hebamme

1994.1.1.

Vroedvrouw/
Accoucheuse

1983.1.23.

Акушеркa

2007.1.1.

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένη Μαία

2004.5.1.

1. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem

Porodní asistentka

2004.5.1.

Professionshøjskole

Jordemoder

1983.1.23.

Education institution
approved by the
Nursing and Midwifery
Council or its
predecessor bodies

Registered Midwife

1983.1.23.

2. Vysoká škola zřízená
nebo uznaná státem

3. Vyšší odborná škola
zřízená nebo uznaná
státem
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Észtország/Eesti

Diplom ämmaemanda erialal

Ämmaemanda diplom

9.

Finnország/Suomi/Finland

10. Franciaország/
France
11. Görögország/Ελλάς

12. Hollandia/
Nederland

1. Kätilön
tutkinto/barnmorskeexamen
2. Sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto,
kätilö
(AMK)/yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det sociala
området, barnmorska (YH)
Diplôme d’Etat de sage-femme L’Etat Université
1. Πτυχίο Τμήματος
Μαιευτικής Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.)
2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών
της Ανωτέρας Σχολής
Στελεχών Υγείας και Κοινων.
Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)
3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας
Σχολής Μαιών
Diploma van verloskundige

13. Horvátország/
Hrvatska

Svjedodžba „prvostupnik
(baccalaureus)
primaljstva/sveučilišna
prvostupnica (baccalaurea)
primaljstva”

14. Írország/Ireland

1. Certificate in Midwifery (1)

15. Lengyelország/
Polska

– Tallinna
Ämmaemand
Meditsiinikool
– Tartu Meditsiinikool
– Tallinna Tervishoiu
Kõrgkool
– Tartu Tervishoiu
Kõrgkool
1. TerveydenKätilö/Barnmorska
huoltooppi-laitokset/
hälsovårdsläroanstalter
2. Ammattikorkeakoulut/
Yrkeshögskolor

Sage-femme

1.Τεχνολογικά
– Μαία
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Τ.Ε.Ι.)
2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
3.Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας
Door het Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
erkende opleidingsinstellingen
– Medicinski fakulteti
sveučilišta u Republici
Hrvatskoj
– Sveučilišta u Republici
Hrvatskoj
– Veleučilišta i visoke
škole u Republici
Hrvatskoj

2004.5.1.

1994.1.1.

1983.1.23.
1983.1.23.

– Μαιευτής

Verloskundige

1983.1.23.

Prvostupnik
2013.7.1.
(baccalaureus)
Primaljstva/Prvostupnica
(baccalaurea) primaljstva

1. An Bórd Altranais
Registered Midwife (RM)
(The Nursing Board)
(2012. október 1-ig);
Bórd Altranais agus
Cnáimhseachais na
hEireann (The Nursing
and Midwifery Board of
Ireland, NMBI)
(2012. október 2-től).
2. B.Sc. in Midwifery approved 2. A third-level
Institution delivering a
by the NMBI (2)
Midwifery education
programme approved
by the NMBI
3. Higher/Post-graduate
3.Third-level Institution
delivering Higher/PostDiploma in Midwifery
approved by the NMBI (2)
graduate Diploma in
Midwifery approved by
the NMBI
– Dyplom ukończenia studiów Instytucja prowadząca Położna
wyższych na kierunku
kształcenie na poziomie
położnictwo z tytułem
wyższym uznana przez
„magister położnictwa”
właściwe władze (az
– Dyplom ukończenia studiów illetékes hatóságok által
elismert felsőoktatási
wyższych zawodowych na

1983.1.23.

2004.5.1.
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16. Izland/Ísland

17. Lettország/Latvija
18. Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein

19. Litvánia/Lietuva

kierunku/specjalności
położnictwo z tytułem
„licencjat położnictwa”
1. Embættispróf í
ljósmóðurfræði
(Szülésznői oklevél)
Diploms par vecmātes
kvalifikācijas iegūšanu
Minden, az A) pontban
felsorolt oklevél, amelyet
valamely másik tagállamban
állítottak ki
1 Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės
kvalifikacijos pažymėjimas,
nurodantis suteiktą akušerio
profesinę kvalifikaciją

intézmény)

1. Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)
Māsu skolas

Vecmāte

2004.5.1.

Illetékes hatóságok

Gyakorlati képzési
bizonyítvány

1995.5.1.

1. Universitetas

Akušeris

– Pažymėjimas, liudijantis
akušerio profesinę praktiką
2. Aukštojo mokslo diplomas 2.Kolegija
(neuniversitetinės studijos),
nurodantis suteiktą bendrosios
praktikos slaugytojo profesinę
kvalifikaciją, ir profesinės
kvalifikacijos pažymėjimas,
nurodantis suteiktą akušerio
profesinę kvalifikaciją)
– Pažymėjimas, liudijantis
akušerio profesinę praktiką
3. Aukštojo mokslo diplomas
(neuniversitetinės studijos),
nurodantis suteiktą akušerio
profesinę kvalifikaciją

3.Kolegija

4. Bakalauro diplomas (slaugos 4. Universitetas
bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios praktikos
slaugytojo profesinė
kvalifikacija) Ir Profesinės
kvalifikacijos pažymėjimas
(akušerio profesinė
kvalifikacija)
5. Profesinio bakalauro
5. Kolegija
diplomas (slaugos profesinio
bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir bendrosios praktikos
slaugytojo profesinė
kvalifikacija) Ir Profesinės
kvalifikacijos pažymėjimas
(akušerio profesinė
kvalifikacija)
6. Profesinio bakalauro
diplomas (akušerijos
profesinio bakalauro
kvalifikacinis laipsnis ir
akušerio profesinė
kvalifikacija)

1994.1.1.

6. Kolegija

2004.5.1.
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20. Luxemburg/
Luxembourg

Diplôme de sage-femme

21. Magyarország

1. Szülésznő bizonyítvány
2. Szülésznő oklevél

22. Málta/Malta

Lawrja jew diploma fl- Istudji
tal-Qwiebel
Zeugnis über die staatliche
Prüfung für Hebammen und
Entbindungspfleger
Vitnemål for bestått
jordmorutdanning
(Szülésznői képesítés
megszerzését tanúsító oklevél)
1. Diploma d’ostetrica (4)

23. Németország/
Deutschland
24. Norvégia/Norge

25. Olaszország/Italia

26. Portugália/
Portugal

27. Románia/România
28. Spanyolország/
España

2. Laurea in ostetricia (5)
1. Diploma de enfermeiro
especialista em enfermagem
de saúde materna e obstétrica

32. Szlovénia/
Slovenija

1983.1.23.

Staatlicher
Prüfungsausschuss

1983.1.23.

– Hebamme
– Entbindungspfleger

Høgskole
(Főiskola)

1. Scuole riconosciute
dallo Stato (4)
2. Università (5)
1. Ecolas de
Enfermagem

2004.5.1.

Ostetrica (4)

1983.1.23.

Enfermeiro especialista
em enfermagem de
saúde materna e
obstétrica

1986.1.1.

2. Escolas Superiores de
Enfermagem

3. Diploma (do curso de póslicenciatura) de especializaçăo
em enfermagem de saúde
materna e obstétrica
Diplomă de licenţă de moaşă
– Título de matrona
– Título de asistente obstétrico
(matrona)
– Título de enfermería
obstétrica-ginecológica
Diplomierte Hebamme
(Diplomás szülésznő)

3. – Escolas Superiores
de Enfermagem
– Escolas Superiores de
Saúde
Universităţi
Moaşă
Ministerio de Educación – Matrona
y Cultura
– Asistente obstétrico

Schulen, die staatlich
anerkannte
Bildungsgänge
durchführen

Ecoles qui proposent
des filières de formation
reconnues par l’ État
Scuole che propongono
dei cicli di formazione
riconosciuti dallo Stato
Barnmorskeexamen
Universitet eller
Barnmorska
högskola
1. DIPLOM pôrodná asistencia 1. Vysoká
Pôrodná asistentka
„bakalár” („Bc.”)
škola/Univerzita
2. DIPLOM diplomovaná
pôrodná asistentka
Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naslov „diplomirana
babica/diplomirani babičar”

2004.5.1.

1994.1.1.

2. Diploma/carta de curso de
estudos superiores
especializados em
enfermagem de saúde
materna e obstétrica

29. Svájc/
Schweizerische
Eidgenossenschaft/Confédération
suisse/
Sage-femme diplőmée
Confederazione
(Diplomás szülésznő)
Svizzera/Confederaziun svizra
Levatrice diplomata
(Diplomás szülésznő)

30. Svédország/
Sverige
31. Szlovákia/
Slovensko

Ministère de l’éducation Sage-femme
nationale, de la
formation
professionnelle et des
sports
1. Iskola/főiskola
Szülésznő
2. Felsőoktatási
intézmény
Universita` ta’ Malta
Qabla

2. Stredná zdravotnícka
škola
1. Univerza
diplomirana
2. Visoka strokovna šola babica/diplomirani
babičar

2007.1.1.
1986.1.1.

2002.6.1.

1994.1.1.
2004.5.1.

2004.5.1.
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(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére
állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon
diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is
feltétel nélkül elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(3) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon
diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül
elismerhető legyen, tekintve, hogy egy ilyen célú regisztráció nem képezi részét a képesítési folyamatnak.
(4) 2001-ig érvényes.
(5) 2001/2002-től.
„”
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5. melléklet a 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelethez

5. melléklet a …/2020. (…) EMMI rendelethez

Az R. 5. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) A gyógyszerészek számára előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratok
Ország

Előírt képesítés megszerzését
tanúsító okirat

1.

Ausztria/Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

2.

Belgium/
België/Belgique/
Belgien

Diploma van apotheker/Diplôme de
pharmacien

3.

Bulgária/България

4.

Ciprus/Κύπρος

5.

Csehország/Česko

6.

Dánia/Danmark

7.

Egyesült Királyság/United
Kingdom

Диплома за висше образование на
образователно-квалификационна
степен „Магистър” по „Фармация”
с професионална квалификация
„Магистър-фармацевт”
Πιστοποιητικό Εγγραφής
Φαρμακοποιού
Diplom o ukončení studia ve
studijním programu farmacie
(magistr, Mgr.)
Bevis for kandidatuddannelsen i
farmaci (cand.pharm.)
Bevis for kandidatuddannelsen i
farmaci (cand.pharm.)
1. Certificate of Registered
Pharmacist (3)
2. A degree in pharmacy approved
by either the General
Pharmaceutical Council (formerly
Royal Pharmaceutical Society of
Great Britain) or the Pharmaceutical
Society of Northern Ireland (4)

8.

Észtország/Eesti

9.
10.

Finnország/Suomi/Finland
Franciaország/France

11.

Görögország/Ελλάς

Diplom proviisori õppekava
läbimisest
Farmaatsiamagister Master of
Science in Pharmacy (MSc)
Proviisorin tutkinto/Provisorexamen
– Diplôme d’Etat de pharmacien
– Diplôme d’Etat de docteur en
pharmacie
Άδεια άσκησης φαρμακευτικού
επαγγέλματος

Kibocsátó szerv

A képesítés
megszerzését
tanúsító okiratot
kísérő igazolás

Hivatkozási
dátum

Österreichische
Apothekerkammer
– De
universiteiten/Les
universities
– De bevoegde
Examencommissie
van de Vlaamse
Gemeenschap/
Le Jury compétent
d’enseignement de la
Communauté
française
Университет

1994.10.01.

Συμβούλιο
Φαρμακευτικής
Farmaceutická
fakulta univerzity v
České republice
Det Farmaceutiske
Fakultet, Københavns
Universitet
Syddansk Universitet

2004.5.1.

1987.10.01.

2007.1.1.

2004.5.1.

1987.10.1.

1987.10.1.
Universities
delivering pharmacy
degrees approved by
the General
Pharmaceutical
Council (formerly
Royal Pharmaceutical
Society of Great
Britain) or the
Pharmaceutical
Society of Northern
Ireland

Notification from
the General
Pharmaceutical
Council or
Pharmaceutical
Society of Northern
Ireland confirming
successful
completion of the
approved pharmacy
degree, 12 months
practical training
and a pass of the
registration
assessment.

Tartu Ülikool

2004.5.1.

Yliopisto
Universités

1994.10.1.
1987.10.1.

– Περιφέρεια
– Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση

1987.10.1.
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12.

Hollandia/Nederland

13.

Horvátország/Hrvatska

14.

Írország/Ireland

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd apothekersexamen
Diploma ‘magistar
farmacije/magistra farmacije’

1. Certificate of Registered
Pharmaceutical Chemist (1)
Certificate of Registration as a
Pharmacist (1)
2. A degree in Pharmacy recognised
by the Pharmaceutical Society of
Ireland (2)

15.

Izland/Ísland

16.

Lengyelország/Polska

Próf í lyfjafræði
(Gyógyszerész oklevél)
Dyplom ukończenia studiów
wyższych na kierunku farmacja z
tytułem magistra

17.

Lettország/Latvija

Farmaceita diploms

18.

Liechtenstein/Fürstentum
Liechtenstein

19.

Litvánia/Lietuva

20.

Luxemburg/Luxembourg

Minden, az A) pontban felsorolt
oklevél, amelyet valamely másik
tagállamban állítottak ki
1. Aukštojo mokslo diplomas,
nurodantis suteiktą vaistininko
profesinę kvalifikaciją
2. Magistro diplomas (farmacijos
magistro kvalifikacinis laipsnis ir
vaistininko profesinė kvalifikacija)
Diplôme d’Etat de pharmacien

21.

Magyarország

22.
23.

Málta/Malta
Németország/Deutschland

24.

Norvégia/Norge

Okleveles gyógyszerész oklevél
(magister pharmaciae, abbrev: mag.
Pharm)
Lawrja fil- farmaċija
Zeugnis über die Staatliche
Pharmazeutische Prüfung
Vitnemål for fullført
grad candidata/candidatus
pharmaciae, röv.:
cand.pharm. (Candidate/candidates
pharmaciae, röv.: cand.pharm.
fokozat megszerzését tanúsító
diploma)

Faculteit Farmacie

1987.10.1.

– Farmaceutskobiokemijski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
– Medicinski fakultet
Sveučilišta u Splitu
– Kemijskotehnološki fakultet
Sveučilišta u Splitu
1. Cumann
Cógaiseoirí na
hEireann
(Pharmaceutical
Society of Ireland)
2. Universities
delivering degrees in
pharmacy recognised
by the
Pharmaceutical
Society of Ireland

2013.7.1.

Háskóli Íslands
(Izlandi Egyetem)
1. Akademia
Medyczna
2. Uniwersytet
Medyczny
3. Collegium
Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Universitātes tipa
augstskola
Illetékes hatóságok

1987.10.1.

2. Notification from
the Pharmaceutical
Society of Ireland
that the person
named therein is
the holder of a
qualification
appropriate for
practicing as a
pharmacist
1994.1.1.
2004.5.1.

2004.5.1.
Gyakorlati képzési
bizonyítvány

1995.5.1.

Universitetas

2004.5.1.

Jury d’examen d’Etat
+ visa du ministre de
l’éducation nationale
Egyetem

1987.10.1.

Universita` ta’ Malta
Zuständige Behörden

2004.5.1.
1987.10.1.

Universitetsfakultet
(Egyetemi kar)

1994.01.1

2004.5.1.
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25.

Olaszország/Italia

26.

Portugália/Portugal

27.

Románia/România

28.

Spanyolország/España

Diploma o certificato di abilitazione
all’esercizio della professione di
farmacista ottenuto in seguito ad un
esame di Stato
1. Licenciatura em Farmácia
2.Carta de curso de licenciatura em
Ciências Farmacêuticas
3.Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticas
Diplomă de licenţă de farmacist
Diploma de licenţă şi master (5)
Título de Licenciado en Farmacia

Título de Graduado/a en Farmacia

Università

1993.11.1.

Instituiçăo de Ensino
Superior Universitário

1987.10.1.

2007.01.1.
Universităţi
Ministerul Educației
Nationale
– Ministerio de
Educación y Cultura
– El rector de una
universidad
– El rector de una
Universidad
Département fédéral
de l’intérieur
(Szövetségi
Belügyminisztérium)
Eidgenössisches
Departement des
Innern Dipartimento
federale dell’interno
Universitet och
högskolor

2007.01.1.

2004.5.1.

29.

Svájc/Schweizerische
Eidgenossenschaft/Confédération
suisse/Confederazione
Svizzera/Confederaziun svizra

Diplőme fédéral de pharmacien
(Gyógyszerészi oklevél);
Eidgenössisches Apothekerdiplom
(Szövetségi gyógyszerészi oklevél);
Diploma federale di farmacista
(Szövetségi gyógyszerészi oklevél)

30.

Svédország/Sverige

Apotekarexamen

31.

Szlovákia/Slovensko

DIPLOM farmácia magister („Mgr.”)

Univerzita

32.

Szlovénia/Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naziv „magister
farmacije/magistra farmacije”

Univerza

1987.10.1.

1986.1.1.
2002.6.1.

1994.10.1.

Potrdilo o
2004.5.1.
opravljenem
strokovnem izpitu
za poklic magister
farmacije/magistra
farmacije
(1) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat feltétel nélküli elismerésre jogosít fel, amennyiben olyan személy részére
állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként Írországban szerezte meg a képesítést.
(2) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon
diplomások esetében, akik Írországban részesültek képzésben, a képesítés az Írországban történő tényleges regisztráció nélkül is
feltétel nélkül elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi
követelmény teljesül.
(3) Az előírt képesítés megszerzését tanúsító ezen okirat a képesítés feltétel nélküli elismerésére jogosít fel, amennyiben olyan
személy részére állítják ki, aki valamely uniós tagállam állampolgáraként az Egyesült Királyságban szerezte meg a képesítést.
(4) A képesítés megszerzését tanúsító okiratokkal kapcsolatos ezen információ feltüntetése annak biztosítására szolgál, hogy azon
diplomások esetében, akik az Egyesült Királyságban részesültek képzésben, a képesítés tényleges regisztráció nélkül is feltétel nélkül
elismerhető legyen. A szóban forgó esetekben a kísérő igazolás tanúsítja, hogy a képesítésre vonatkozó valamennyi követelmény
teljesül.
(5) 2011. január 10-től.
”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 355/2020. (VIII. 19.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói tisztségből való
felmentés fegyelmi büntetés indítványozására tekintettel dr. Kiss Sándor Endrét 2020. augusztus 25-ei hatállyal bírói
tisztségéből felmentem.
Budapest, 2020. július 31.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03139-2/2020.

A Kormány 1550/2020. (VIII. 19.) Korm. határozata
az Alkotmánybíróság épületének felújításához szükséges többletforrás biztosítása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő
átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti
és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó
felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat
végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy
részének felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet
szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.)
Korm. határozat 3. pont c) alpontjától eltérően, az Alkotmánybíróság Budapest I. kerület, Donáti utca 35–45. szám
alatti épületében nyilvános tárgyalóterem és irodák kialakítása, továbbá a konyha és étterem felújítása érdekében
gondoskodjon 655 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet III. Alkotmánybíróság fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

