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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való
felkészítéssel kapcsolatos módosításáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df ) és dh) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e)
és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
64/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 19. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) A bölcsődére és
a mini bölcsődére vonatkozó közös rendelkezések alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § A bölcsődében és a mini bölcsődében nem kell a szülőnek a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdése
előtt benyújtania a 36. § szerinti munkáltatói igazolást az intézménynek, ha a Gyvt. 43. § (3) bekezdés a) pontja
alapján a bölcsődei felvételi kérelemhez már benyújtotta azt, és az abban foglaltakban változás nem történt.”
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2. §		
Az R. 51. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt kisgyermeknevelő helyettesítése nem oldható meg a jogszabályban
előírt képesítéssel rendelkező személlyel, úgy a többcélú óvoda-bölcsődében alkalmazott óvónő is elláthatja
a helyettesítést, ha legalább 60 órás felkészítő tanfolyam keretében elsajátította a három évnél fiatalabb gyermekek
neveléséhez, gondozásához szükséges alapismereteket.
(3b) Amennyiben a (3) bekezdésben foglalt bölcsődei dajka helyettesítése nem oldható meg a jogszabályban
előírt képesítéssel rendelkező személlyel, úgy a többcélú óvoda-bölcsődében alkalmazott óvodai dajka is elláthatja
a helyettesítést.”
3. §		
Az R. 51/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A munkahelyi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy – a fenntartótól függően – közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható.”
4. §		
Az R. 51/G. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy – a fenntartótól függően – közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható.”
5. §

(1) Az R. 176. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Végzettségi szinttől függetlenül képesítéssel rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki az egyes miniszteri
rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos
módosításáról szóló 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet hatálybalépésekor munkahelyi bölcsődében vagy családi
bölcsődében bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyként, napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást
nyújtó személyként, illetve családi bölcsőde hálózatban vagy napközbeni gyermekfelügyelet hálózatban
koordinátorként foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy szolgáltatást nyújt, és
a) a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R1.) szerinti, családi napközit működtetők részére szervezett 40 órás tanfolyam elvégzéséről,
vagy házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek részére szervezett 26 órás tanfolyam elvégzéséről szóló
tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy
b) az R1. hatálybalépését megelőzően családi napközit működtetők részére szervezett tanfolyamon eredményesen
részt vett.”
(2) Az R. 176. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra
való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról szóló 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését követően
munkahelyi bölcsődében vagy családi bölcsődében bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyként, napközbeni
gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást nyújtó személyként, illetve családi bölcsőde hálózatban vagy
napközbeni gyermekfelügyelet hálózatban koordinátorként foglalkoztatási jogviszonyt létesítő vagy szolgáltatás
nyújtását megkezdő személynek a rá vonatkozó 2. számú melléklet szerinti képesítési előírásnak a jogviszony
létesítésétől vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 6 hónapon belül kell megfelelnie.
(1b) Ha az (1a) bekezdésben foglalt személy az (1) bekezdés szerinti valamely tanfolyamon eredményesen részt vett,
azt a képesítés megszerzésére irányuló tanfolyam során a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy
és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet szerinti Egységes Képzési Programban rögzítettek szerint kell beszámítani.”
(3) Az R. 176. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti fenntartónak legkésőbb 2017. december 31-éig gondoskodnia kell a (2) bekezdés
szerinti személyeknek – a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelmények teljesítésétől
függetlenül – az alap- vagy középfokú végzettségüknek megfelelően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerinti A–D fizetési osztályba sorolásáról.”
(4) Az R. 176. §-a a következő (3a)–(3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A bölcsődében, mini bölcsődében a 2017. év során
a) újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, valamint
b) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt
személynek 2018. december 31-éig kell megfelelnie a 2. számú mellékletben a munkakör ellátásához megállapított
képesítési követelményeknek.
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(3b) A bölcsődében, mini bölcsődében 2017. december 31-ét követően
a) újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört betöltő, valamint
b) más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt
személynek a bölcsődei dajka munkakör betöltésének, illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásának
napjától számított 12 hónapon belül kell megfelelnie a 2. számú mellékletben a munkakör ellátásához megállapított
képesítési követelményeknek.
(3c) Mentesül a munkakör ellátásához a 2. számú mellékletben előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól
a) az a 2017. december 31-én bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei dajka munkakört betöltő személy, aki
2018. január 1-jétől számított öt éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, valamint
b) az a 2017. december 31-ét követően bölcsődében, mini bölcsődében újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei
dajka munkakört betöltő, vagy más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személy, aki a bölcsődei
dajka munkakör betöltésének, illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásának napjától számított öt
éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.
(3d) Nem vonatkozik a munkakör ellátásához a 2. számú mellékletben előírt tanfolyam elvégzésének kötelezettsége
a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei dajka munkakört betöltő személyre, a munkahelyi bölcsődében,
családi bölcsődében szolgáltatást nyújtó személyre, valamint a családi bölcsőde hálózat koordinátorára, ha
a 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím, 2. Bölcsődei ellátás pont, 2.1. Bölcsőde alpontjában foglalt ellátási
formánál a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez szükséges bármely képesítési előírással rendelkezik.”
6. §		
Az R.
a)
35. § (1) bekezdésében a „sajátos nevelési igényű” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű, illetve
gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra (a továbbiakban: korai fejlesztésre és
gondozásra) jogosult” szöveg,
b)
35. § (2) bekezdésében, 35. § (6) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés b) pontjában, 46. § (3) bekezdés
a), b) és c) pontjában, 49. § (1) bekezdés b) pontjában, 49. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 51/A. §
(1) bekezdés b) pontjában, 51/A. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 51/D. § b) pontjában, 51/F. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában, 51/H. § (4) bekezdés b) pontjában, 51/K. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
(3) és (4) bekezdésében, 51/M. § (4) bekezdés b) pontjában és 10. számú mellékletének 4.2. pontjában,
4.3. pontjában és 5.1. pontjában a „sajátos nevelési igényű” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű,
illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult” szöveg,
c)
35. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 35. § (5) bekezdésében és 37. § (2) bekezdésében a „sajátos nevelési
igényű” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult”
szöveg,
d)
35. § (3) bekezdés a) pontjában és 38. § (2) bekezdésében a „nem sajátos nevelési igényű” szövegrész helyébe
a „nem sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra nem jogosult” szöveg,
e)
35. § (6) bekezdésében a „sajátos nevelési igényét” szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényét, illetve korai
fejlesztésre és gondozásra jogosultságát” szöveg,
f)
51. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(3)–(3b) bekezdés” szöveg,
g)
1. számú melléklet I. Alapellátások cím 2.1. pontjában a „Sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátó
bölcsődében” szövegrész helyébe a „Sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermekeket is ellátó bölcsődében” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az R. 35. § (2) bekezdésében és 51/K. § (4) bekezdésében a „vagy a fejlesztő nevelését” szövegrész.

2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
8. §		
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.)
NM rendelet
a)
5. § (8) bekezdésében a „bölcsődébe” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézménybe” szöveg,
b)
32. § a) pontjában a „bölcsődék” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmények” szöveg
lép.
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3. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása
9. §		
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a)
1. számú melléklet 2. pontjában a „bölcsődékben” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó
intézményekben, szolgáltatóknál, napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásnál” szöveg,
b)
17. számú melléklet Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek (borító belseje) című
táblázat 2. pontjában a „bölcsődékben” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézményekben,
szolgáltatóknál, napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásnál” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
1. számú melléklet 2. pontjában a „családi-napközi otthon, házi gyermekfelügyelet,” szövegrész,
b)
17. számú melléklet Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek (borító belseje) című táblázat
2. pontjában a „családi-napközi otthon, házi gyermekfelügyelet,” szövegrész.

4. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
11. §		
A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
12. §

(1) A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Helyettes szülők, nevelőszülők (a továbbiakban együtt: befogadó szülők) számára döntés-előkészítő programot,
helyettes szülői tanfolyamot, nevelőszülői tanfolyamot, valamint örökbefogadók számára tanfolyamot és
tanácsadást (a továbbiakban együtt: tanfolyam) a gyermekvédelem területén működő intézmények szervezhetnek
(a továbbiakban: tanfolyamot szervező).”
(2) Az R3. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tanfolyamot szervező)
„b) az örökbefogadás előtti tanácsadás, valamint az örökbefogadói tanfolyam elindítását a gyermekek és az ifjúság
védelméért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)”
(írásban bejelenti.)

13. §		
Az R3. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadói tanfolyamot megelőzően örökbefogadás előtti
tanácsadáson vesz részt, melyet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 38. § (2)–(2b) bekezdése szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat
pszichológusa (a továbbiakban: szakértő) a 6. számú mellékletben meghatározott szakmai irányelvek alapján végez.
A tanácsadás célja, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy – a személyisége és családstruktúrája alapján –
a szakértővel együtt megalapozott döntést tudjon hozni arról, alkalmas-e örökbefogadónak.
(2) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy házasságban vagy élettársi kapcsolatban él, házastársa, illetve
élettársa is részt vesz a tanácsadáson. Ha a szakértő indokoltnak tartja, a tanácsadáson jelen lehet az örökbe fogadni
szándékozó személy saját gyermeke, valamint házastárs, rokon által történő örökbefogadás esetén az örökbe
fogadandó gyermek.”
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14. §		
Az R3. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Az örökbefogadói tanfolyam során a résztvevők megismerkednek az örökbefogadás társadalmi és jogi
hátterével, az örökbe fogadható gyermekek speciális helyzetével és az örökbefogadással együtt járó konfliktusok
kezelésének módjaival.
(2) Az örökbefogadói tanfolyam időtartama 40 óra, amely a tanfolyamot lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő
összegző beszélgetés 1 órás időtartamát is magába foglalja. Nem vehet részt az összegző beszélgetésen az, aki
a tanfolyam során több, mint 4 óráról hiányzott.
(3) A tanfolyamot vezető képzőkre az 5. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(4) Az örökbefogadói tanfolyam célját, tematikáját és az ismeretek ellenőrzési rendszerét a 7. számú melléklet
tartalmazza. A tematikához tartozó óraszámok az Egységes Képzési Programban (a továbbiakban: EKP) kerülnek
meghatározásra.
(5) Az örökbefogadói tanfolyamon részt vevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiállított
tanúsítványt kapnak.”
15. §		
Az R3. Örökbefogadói tanfolyam alcíme a következő 14/A–14/D. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Az örökbefogadói tanfolyamot a miniszter szervezi pályázat keretében bevont tanfolyamszervezőn
keresztül. A tanfolyamszervező egyedi azonosító számot kap.
(2) A képzésbe bevont tanfolyamszervező az lehet,
a) akinek a képzési program kidolgozásában közreműködő munkatársa vagy megbízottja részt vesz
az EKP képzésen, és azt eredményesen elsajátítja,
b) aki a tanfolyam helyét és annak képzési programjában meghatározott tárgyi feltételeit biztosítani képes,
c) akinek az e rendeletben és az EKP-ban rögzítetteknek megfelelően elkészített képzési programját, szakmai
anyagait és oktatási segédanyagait a miniszter jóváhagyja,
d) aki a tanfolyamon oktatók képzési programban meghatározott képesítése és a felhasználni kívánt képzési
program, szakmai anyagok és oktatási segédanyagok minősége alapján a tanfolyam megfelelő színvonalát képes
biztosítani, és
e) aki biztosítja a tanfolyamon oktatók részvételét a miniszter által évente szervezett szakmai konzultáción.
(3) A tanfolyamszervező a tanfolyam megvalósítása során kizárólag a miniszter által jóváhagyott képzési program
alapján képezhet.
(4) A tanfolyamszervező köteles a tanfolyam indítását írásban bejelenteni a miniszternek a tanfolyam indítását
megelőzően legalább 30 nappal.
(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a tanfolyamszervező egyedi azonosító számát,
b) a tanfolyam típusát, helyét és tárgyi feltételeit,
c) a tanfolyamon várhatóan részt vevők számát,
d) a tanfolyam szakmai felelőseit,
e) az oktatók nevét, a végzettséget igazoló okirat másolatát,
f ) az oktatók nyilatkozatát arról, hogy az e) pont szerinti, valamint az elérhetőségükre vonatkozó (levelezési cím,
telefonszám, elektronikus levelezési cím) személyes adataiknak a tanfolyamszervező és a miniszter által a képzés
szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése céljából történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint
g) a felhasználni kívánt képzési programot, szakmai anyagokat és oktatási segédanyagokat.
(6) Amennyiben az (5) bekezdésben foglaltak tekintetében változás következik be, a tanfolyamszervező köteles azt
a változást követő 15 munkanapon belül bejelenteni a miniszternek.
14/B. § A pályázaton nyertes tanfolyamszervező köteles a tanfolyam indítása előtt legalább 60 nappal a saját
honlapján közzétenni a meghirdetett tanfolyam jelentkezési feltételeit.
14/C. § A tanfolyamon való részvételről kiadott tanúsítvány másolatát a tanfolyamot szervező a tanfolyam
befejezését követő 30 napon belül megküldi a miniszternek.
14/D. § (1) A tanfolyamokat a miniszter folyamatosan ellenőrzi annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a képzési
programban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.
(2) Ha a tanfolyam megvalósítása eltér a jóváhagyott képzési programtól, vagy az ellenőrzés során szabálytalanság
merül fel, a miniszter – határidő kitűzése mellett – felhívja a tanfolyamszervezőt a képzési programban foglaltaknak
megfelelő képzési tevékenység folytatására és a felmerült szabálytalanság megszüntetésére.
(3) Amennyiben a tanfolyamszervező a (2) bekezdésben foglalt felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés
nem a jóváhagyott képzési programban meghatározott
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a) tananyag felhasználásával,
b) óraszámban,
c) tematika oktatásával vagy
d) képesítésű oktató részvételével
történik, a miniszter a folyamatban lévő képzést azonnali hatállyal felfüggeszti, új tanfolyam megkezdését nem
hagyja jóvá, és a tanfolyamszervezési egyedi azonosító számot visszavonja.”
16. §		
Az R3. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2018. január 1-jét megelőzően hatályos 14. § szerinti örökbefogadói tanfolyam tekintetében az egyes
miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel
kapcsolatos módosításáról szóló 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését követően új szakmai tananyag
nem nyújtható be a miniszter számára.”
17. §		
Az R3. 7. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
18. §

(1) Az R3.
a)
3. § (3) bekezdésében a „családpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében a „családpolitikáért felelős miniszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,
valamint a „családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg,
c)
8/A. § (2) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép.
(2) Az R3.
a)
1. §-ában a „magyar állampolgárra” szövegrész helyébe a „ , Magyarország területén szokásos tartózkodási
hellyel rendelkező személyre” szöveg,
b)
6. számú melléklet I. pont a) alpontjában és b) alpont bb) pontjában, valamint II. pontjában a „szülő”
szövegrész helyébe a „személy” szöveg,
c)
6. számú melléklet II. pontjában a „szülővel” szövegrész helyébe a „személlyel” szöveg
lép.

19. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
1. §-ában az „a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi működtetőjére és a házi
gyermekfelügyeletet biztosító személyre,” szövegrész,
b)
9–12. §-a és az azt megelőző alcím címe,
c)
15. § (2) bekezdésében a „ , családi napközit működtetők” szövegrész,
d)
4. és 5. számú melléklete.

6. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet módosítása
20. §		
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
a)
1. mellékletében foglalt táblázat A:47 és B:47 mezőjében a „Bölcsődébe” szövegrész helyébe a „Bölcsődébe,
mini bölcsődébe” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat A:48 és B:48 mezőjében a „Bölcsődék” szövegrész helyébe a „Bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények” szöveg,
c)
1. mellékletében foglalt táblázat A:49 és B:49 mezőjében a „Családi napköziben” szövegrész helyébe a „Családi
bölcsődében, munkahelyi bölcsődében” szöveg,
d)
2. melléklet 5. pont 5.2. alpontjában a „napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei, munkahelyi bölcsődei”
szöveg
lép.
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7. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
21. §		
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
a)
20. § (2) bekezdésében a „családi napköziben vagy a bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődei” szöveg,
b)
91. § (3) bekezdés b) pontjában a „bölcsődések voltak” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátásban
részesültek” szöveg
lép.

8. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
módosítása
22. §		
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 13. § (2) bekezdés d) pont
db) alpontjában a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató” szöveg lép.

9. A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosítása
23. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015.
(XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:97 és F:98 mezőjében a „bölcsődében” szövegrész helyébe
a „bölcsődében, mini bölcsődében” szöveg lép.

10. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet módosítása
24. §		
Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.)
a)
3. melléklet „A 148. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.1. alpont 2. pontjában a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődei
ellátást nyújtó intézményben” szöveg,
b)
5. melléklet „A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 3. pont 3.2. alpont a tizenkilencedik franciabekezdésében a „bölcsőde” szövegrész
helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény” szöveg,
c)
5. melléklet „A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.1. alpont negyedik és tizedik franciabekezdésében a „bölcsődei”
szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,
d)
5. melléklet „A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.4. alpontjában a „bölcsőben” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini
bölcsődei ellátást nyújtó intézményben” szöveg,
e)
5. melléklet „A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.4. alpontjában a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény” szöveg,
f)
5. melléklet „A 177. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelménye” cím 6. pontjában az „a „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai”
(Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2009) Módszertani levélben közzétett játékkészlet és
felszerelési jegyzék, balesetvédelemmel, tűz- és munkavédelemmel, játszókert felszerelésével kapcsolatos
állományával” szövegrész helyébe az „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 11. számú mellékletében felsorolt eszköz- és felszerelési jegyzékkel” szöveg
lép.
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25. §		
Hatályát veszti az R4.
a)
3. melléklet
aa)
„A 136. sorszámú Családsegítő asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.1. alpont b) pontjában,
ab)
„A 146. sorszámú Fogyatékkal élők gondozója megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont, 5.1. alpont b) pontjában és
ac)
„A 157. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.1. alpont b) pontjában
a „családi napköziben,” szövegrész,
b)
5. melléklet „A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.1. alpont negyedik franciabekezdésében a „gyermekjóléti
ellátórendszerhez tartozó házi gyermekfelügyeletet, vagy” szövegrész,
c)
5. melléklet „A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.3. alpont 5.3.3. pontjában az „ , a házi gyermekfelügyelet, mint speciális
munkaterület” szövegrész,
d)
5. melléklet „A 176. sorszámú Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye” cím 5. pont 5.4. alpontjának első franciabekezdésében az „a házi gyermekfelügyeletet
igénybe vevő családban, vagy” szövegrész.

11. Záró rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 13–15. §, a 17. §, a 18. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez
1. Az R2. 1. számú melléklet 10. pont 27. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)]
„27. Bölcsődei ellátás
a) Bölcsőde
b) Mini bölcsőde
c) Munkahelyi bölcsőde
d) Családi bölcsőde”
2. Az R2. 1. számú melléklet 10. pont 29. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)]
„29. Napközbeni gyermekfelügyelet”
3. Hatályát veszti az R2. 1. számú melléklet 10. pont 28. alpontja.

2. melléklet a 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez
„7. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelethez

Az örökbefogadói tanfolyam célja, tematikája és az ismeretek ellenőrzési rendszere
I.		 A tanfolyam célja
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők
1.
felkészüljenek az örökbefogadásra, információszerzéssel és saját élményű tapasztalatokon keresztül
támpontokat kapjanak döntésükhöz, vállalják-e és milyen feltételek mellett az örökbefogadást;
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2.
3.

II.		
III.		
1.

2.

3.

4.

5.

6.

megismerjék az örökbefogadás jogi és társadalmi hátterét;
szembesüljenek azokkal a tipikus nehézségekkel, amelyek az örökbefogadási eljárás és az örökbefogadott
gyermek nevelése során felmerülhetnek;
4.
elsajátítsák a konfliktusok kezelésének és az örökbefogadással együtt járó feszültségek, nevelési kihívások
kezelésének módjait;
5.
érzékenyebbek, elfogadóbbak legyenek nagyobb életkorú, különböző származású és egészségi állapotú
gyermekek örökbefogadására.
A tanfolyam módszere: Tematikusan irányított interaktív csoportos tanácsadás saját élményű elemekkel
A tanfolyam tematikája
Az örökbefogadás és a gyermekvédelem rendszere Magyarországon
   1.1. A magyar gyermekvédelmi rendszer felépítése, működése.
  1.2. Az örökbefogadás mint gyermekvédelmi sorsrendezés – a gyermeki jogok érvényesülésének és
érvényesítésének színtere.
   1.3. Az örökbefogadás jogi szabályozása, az örökbefogadási eljárás folyamata.
   1.4. Titkos és nyílt örökbefogadás.
   1.5. Megyén belüli, más megyéből történő örökbefogadás.
   1.6. Külföldre, külföldről történő örökbefogadás.
   1.7. Az örökbefogadhatóság, örökbefogadhatóvá nyilvánítás feltételei.
  1.8. Az örökbefogadás jogkövetkezményei.
   1.9. Az örökbefogadóknak járó juttatások, ellátások, szolgáltatások.
1.10. Az utánkövetés jogi szabályozása.
A sikeres örökbefogadás feltételei, az örökbefogadás nehézségei
   2.1. Az örökbefogadásra való alkalmasság összetevői.
   2.2. Az örökbefogadásra alkalmatlan élethelyzetek meghatározása.
   2.3. Az örökbefogadás sikerességét elősegítő, illetve hátráltató tényezők.
Az örökbe fogadható gyermekek nevelésének speciális nehézségei
   3.1. Az örökbe fogadható gyermekek életközösségének feltárása.
   3.2. A gyermekvédelmi gondoskodásban történő nevelkedés hatása a gyermekre.
   3.3. A gyermek örökbefogadásig átélt negatív élményeinek kezelése.
   3.4. Az örökbefogadás vállalásának nehézségei.
  3.5. Együttélés a „mássággal”.
   3.6. Örökbefogadott gyermekek a különböző közösségekben.
A gyermek magával hozott tulajdonságai és a környezet szerepe a gyermek fejlődésében
   4.1. Örökletes és hozott adottságok, képességek.
   4.2. Környezeti ártalmak a magzati életben, a gyermek születése és a fejlődése során.
   4.3. A szocializáció és a nevelés lehetőségei, szerepe és hatása.
A veszteség szerepe az örökbefogadásban
  5.1. A gyermek veszteségei: a vér szerinti családjában nem nevelkedhető gyermekek által átélt veszteségek
típusai. A korábbi gondozóktól való elválás veszteségei. Az örökbefogadó szülőhöz kerülés hatása
a veszteségélményre.
  5.2. Az örökbefogadó szülők veszteségei: a meg nem született vérszerinti gyermekkel kapcsolatos érzések
feldolgozása; korábbi vetélések, elhúzódó gyász; a meddőségi kezelések hatásának, kudarcainak
feldolgozása. Az örökbefogadó szülő saját veszteségélményének feldolgozása a gyermek szempontjából.
A meddőségi kezelések folytatásának problémái.
   5.3. A vérszerinti szülők veszteségei, a vérszerinti szülők elfogadásának szerepe a gyermek életében.
   5.4. Érzékenyítés a gyermek és a vérszerinti szülők veszteségeinek megértésére.
  5.5. A veszteség feldolgozásának módjai, az örökbefogadó szülő szerepe az örökbefogadott gyermek
veszteségeinek feldolgozásában.
A kötődés szerepe a gyermek életében
   6.1. A gyermek fejlődésének alapfeltételei.
   6.2. A mély és tartós kötődés fogalma, jelentősége.
   6.3. A korai biztonságos kötődés sérülése és korrigálásának lehetőségei.
   6.4. A gyermek fejlődésére ható tényezők meghatározása az örökbefogadó szülőhöz kerülés után.
   6.5. Az örökbefogadó szülő feladatai a kötődés kialakításában.
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7. Egymásra találás
   7.1. Szempontok a gyermek számára legmegfelelőbb örökbefogadó szülők kiválasztásához.
   7.2. Nyílt örökbefogadásnál a vér szerinti anyával való találkozás.
   7.3. Nevelőszülőtől történő örökbefogadás.
   7.4. Gyermekotthonból történő örökbefogadás.
   7.5. A gyermekkel való első találkozás élménye.
   7.6. Az örökbe fogadni szándékozó családban élő gyermek felkészítése az örökbefogadásra.
  7.7. Újszülött gyermek örökbefogadása esetén a szülői hozzájárulás visszavonásának kockázata a gyermek
hathetes koráig, az erre az időszakra történő felkészülés.
   7.8. Az örökbe fogadni szándékozó döntését befolyásoló tényezők.
   7.9. A gyermek visszautasításának hatásai.
7.10. A barátkozás jelentősége, folyamata.
7.11. Sikeres és sikertelen „barátkozások”.
7.12. A gyermek beilleszkedésének segítése, a kötelező gondozási idő célja.
8. Konfliktus és konfliktuskezelés
   8.1. Az örökbe fogadni szándékozókat érő negatív hatások (gyermekvállalási próbálkozások, sikertelen kezelések,
erőfeszítések az örökbefogadásra, családi, társadalmi elvárások, önbizalomvesztés, elbizonytalanodás,
szorongás, feszültségek).
   8.2. Az örökbefogadással együtt járó nehézségek okozta feszültség.
   8.3. A „másságból” adódó lehetséges konfliktusok.
   8.4. Tipikus konfliktushelyzetek az örökbefogadott gyermek nevelése során.
   8.5. Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás.
   8.6. Segítség a családban, illetve a szűkebb-tágabb környezetben felmerülő problémák esetén.
9. A családi kapcsolatok jelentősége a gyermek életében
   9.1. A gyermek azonosságtudata, kultúrája, önbecsülése és a család.
   9.2. Az állandóság jelentősége a gyermek életében.
   9.3. Az állandóságérzet biztosításának eszközei.
   9.4. A múlt emlékeinek ápolása.
   9.5. Életre szóló kapcsolatok kialakítása.
10. Az örökbefogadással kapcsolatos speciális szülői feladatok
10.1. Az örökbefogadás utáni első napok, hetek történései, sajátosságai.
10.2. Testvérkérdés (vérszerinti gyermek mellé örökbefogadás; örökbefogadott gyermek mellé örökbefogadás).
10.3. Normatív krízisek az örökbefogadásban.
10.4. A titok szerepe az örökbefogadásban.
10.5. A gyermekkel az örökbefogadottságának közlése.
10.6. A környezet bevonása örökbefogadás esetén.
10.7. A szűkebb-tágabb környezet viszonyulása az örökbefogadáshoz.
10.8. A közösségbe kerülés problémái. Az örökbefogadás kommunikációja a közösségben.
10.9. Az örökbefogadott gyermek tipikus kérdései különböző életkorokban.
10.10. A kamaszkor és az identitás jellegzetességei örökbefogadott gyermekeknél.
10.11. A gyermek vérségi származás megismeréséhez fűződő jogának támogatása.
11. Érzékenyítés a speciális adottságú örökbefogadható gyermekek örökbefogadására
11.1. A gyermek származásának kérdései – érzékenyítés különböző származású gyermekek elfogadására
11.1.1. A gyermek származásának ismerete.
11.1.2. Előítéletek kezelése a családban és a tágabb környezetben.
11.1.3. Különböző származású gyermekek elfogadásának elősegítése.
11.1.4. Érzékenyítés a másságra, együttélés a mássággal.
11.1.5. Különböző származású gyermekek identitása örökbefogadó családokban.
11.1.6. A származás kérdései, elfogadtatása a tágabb családban és a környezetben.
11.2. Nagyobb életkorú gyermekek örökbefogadása
11.2.1. Fejlődési sajátosságok nagyobb életkorban örökbefogadott gyermekeknél.
11.2.2. A gyermek testi, értelmi és mozgásfejlődése, ezek esetleges eltérései.
11.2.3. Érzelemszabályozási problémák kezelése.
11.2.4. Az örökbefogadott gyermek múltja.
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11.2.5. A gyermek örökbefogadás előtti élményeinek, emlékeinek megőrzése.
11.2.6. Az elvárások és a realitás közelítése.
11.3. Egészségi problémával küzdő gyermekek örökbefogadása
11.3.1. Különböző egészségügyi állapotok, betegségek és lehetséges következményeik, kezelhetőségük,
korrigálhatóságuk ismertetése.
11.3.2. A vér szerinti családban előforduló betegségek lehetséges hatásai a gyermekre.
11.3.3. Az egységes örökbefogadási nyilvántartás „A gyermek egészségi állapotára vonatkozó elvárások”
adatlapjának megbeszélése.
11.3.4. Egészségügyi kockázattal kapcsolatos kérdések, félelmek, tapasztalatok.
11.4. Testvérek örökbefogadása
11.4.1. Testvérek örökbefogadásának sajátosságai.
11.4.2. Különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek örökbefogadása.
11.4.3. Örökbefogadás után örökbefogadhatóvá vált vérszerinti testvérek örökbefogadása.
12. Az örökbefogadás utánkövetése, az utánkövetésbe nem tartozó szolgáltatások
12.1. Az utánkövetés célja, haszna az örökbefogadó család számára.
12.2. A kötelező utánkövetés.
12.3. Az önkéntes utánkövetés lehetőségei.
12.4. Közösségi, alapítványi, egyesületi programok.
12.5. Más örökbefogadott gyermekekkel, örökbefogadó családokkal való találkozás jelentősége.
IV.		 Az ismeretek ellenőrzési rendszere
Ismereteket összegző beszélgetés.”
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Az emberi erőforrások minisztere 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete
a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást
nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed:
a)
a bölcsődében, mini bölcsődében dajka munkakörben foglalkoztatottakra,
b)
a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyekre (a továbbiakban
együtt: bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy),
c)
a napközbeni gyermekfelügyelet keretében szolgáltatást nyújtó személyekre,
d)
a családi bölcsőde hálózatban, a napközbeni gyermekfelügyelet hálózatban koordinátor munkakörben
foglalkoztatottakra,
e)
a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a gyermekek
napközbeni ellátásával kapcsolatos módszertani feladatok ellátására az intézményi formák tekintetében,
illetve a szolgáltatási formák tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján kijelölt szervezetekre (a továbbiakban együtt: módszertani
szervezet), valamint
f)
a képzésbe bevont tanfolyamszervezőkre.

2. A képzések közös szabályai
2. §

(1) A gyermekek napközbeni ellátásának területén a miniszter a módszertani szervezet közreműködésével szervezi
az alábbi hatósági jellegű képzéseket:
a)
bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam (a továbbiakban: bölcsődei dajka tanfolyam),
b)
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam, valamint
c)
napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam.
(2) A bölcsődei dajka tanfolyam szervezésében az intézményi formákra kijelölt módszertani szervezet
tanfolyamszervezőként működik közre az általa kiválasztott bölcsődék bevonásával.
(3) A miniszter az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tanfolyamot a szolgáltatási formákra kijelölt módszertani
szervezet közreműködésével, pályázat keretében a képzésbe bevont tanfolyamszervezőn keresztül szervezi.

3. §

(1) A képzésbe bevont tanfolyamszervező az lehet,
a)
akinek a képzési program kidolgozásában közreműködő munkatársa vagy megbízottja részt vesz a miniszter
által jóváhagyott Egységes Képzési Program (a továbbiakban: EKP) képzésén, és azt eredményesen elsajátítja,
b)
aki a tanfolyam helyét és annak képzési programjában meghatározott tárgyi feltételeit biztosítani képes,
c)
akinek az e rendeletben és az EKP-ban rögzítetteknek megfelelően elkészített képzési programját, szakmai
anyagait és oktatási segédanyagait a miniszter jóváhagyja,
d)
aki a tanfolyamon oktatók képzési programban meghatározott képesítése és a felhasználni kívánt képzési
program, szakmai anyagok és oktatási segédanyagok minősége alapján a tanfolyam megfelelő színvonalát
képes biztosítani, és
e)
aki biztosítja a tanfolyamon oktatók részvételét a miniszter által évente szervezett szakmai konzultáción.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek a módszertani szervezetként tanfolyamszervezői feladatokat ellátó
szervezetnek is meg kell felelnie.
(3) A tanfolyamszervező a képzés típusának megfelelően egyedi azonosító számot kap.
(4) A tanfolyamszervező a tanfolyam megvalósítása során kizárólag a miniszter által jóváhagyott képzési program
alapján képezhet.
(5) A tanfolyamszervező köteles a tanfolyam indítását írásban bejelenteni a miniszternek a tanfolyam indítását
megelőzően legalább 30 nappal.
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(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a)
a tanfolyamszervező egyedi azonosító számát,
b)
a tanfolyam típusát, helyét és tárgyi feltételeit,
c)
a tanfolyamon várhatóan részt vevők számát,
d)
a tanfolyam szakmai felelőseit,
e)
az oktatók nevét és a végzettségüket igazoló okirat másolatát,
f)
az oktatók nyilatkozatát arról, hogy az e) pont szerinti, valamint az elérhetőségükre vonatkozó (levelezési
cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím) személyes adataiknak a tanfolyamszervező és a miniszter által
a képzés szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése céljából történő kezeléséhez hozzájárulnak, valamint
g)
a felhasználni kívánt képzési programot, szakmai anyagokat és oktatási segédanyagokat.
(7) Amennyiben a (6) bekezdésben foglaltak tekintetében változás következik be, a tanfolyamszervező köteles azt
a változást követő 15 munkanapon belül bejelenteni a miniszternek.
4. §

(1) A módszertani szervezet saját honlapján minden év január 15-éig tájékoztatást tesz közzé az adott évben
meghirdetett tanfolyamokról.
(2) A meghirdetett tanfolyamokról szóló tájékoztatásnak tartalmaznia kell a képzés típusának megfelelő
a)
tanfolyamszervezőket megyei bontásban,
b)
képzési, illetve a pótvizsgadíjat és
c)
1. melléklet szerinti képzési tematikát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásról a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tanfolyam esetén a szolgáltatási
formákra kijelölt módszertani szervezet a közzététellel egyidejűleg értesíti a képzésbe bevont tanfolyamszervezőket.

5. §		
A képzésre jelentkező a tanfolyamszervező által rendszeresített jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy az ott
megjelölt személyes adatainak a tanfolyamszervező és a miniszter által a képzés szervezése, lebonyolítása,
a vizsgáztatás, valamint a vizsgával kapcsolatos dokumentumok megőrzése céljából történő kezeléséhez hozzájárul.
6. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti tanfolyamok vizsgával zárulnak, amely írásbeli és szóbeli részből áll.
(2) A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az írásbeli vizsga teljesítése.
(3) Az írásbeli és a szóbeli vizsga időpontjáról a tanfolyamszervező legkésőbb a tanfolyam utolsó napján tájékoztatja
a tanfolyamon részt vevőket. A szóbeli vizsga legkorábbi időpontja az írásbeli vizsga teljesítésének határidejétől
számított 15. nap lehet.

7. §

(1) Az írásbeli vizsga – a bölcsődei dajka tanfolyam kivételével – vizsgateszt formájában történik, amely során
a vizsgázó az erre a célra össszeállított 1000 kérdésből álló adatbázisból 100 véletlenszerűen kiválasztott kérdést
kap, amelyekből legalább 60 kérdésre kell helyes választ adnia a sikeres vizsgához.
(2) A vizsgateszthez összeállított kérdések adatbázisát az EKP tartalmazza.
(3) Az írásbeli vizsgára rendelkezésre álló idő 120 perc.
(4) A bölcsődei dajka tanfolyam írásbeli vizsga témáit és a vizsga időtartamát az 1. melléklet A) része tartalmazza.
(5) Sikertelen írásbeli vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen vizsgát követő 6 hónapon belül pótvizsgát tehet.
Ha a vizsgázó a pótvizsgát rajta kívülálló elháríthatatlan okból elmulasztja, és mulasztását igazolja, részére
– az elmulasztott pótvizsgát követő 3 hónapon belül – újabb pótvizsgalehetőséget kell biztosítani.

8. §

(1) A szóbeli vizsgán – a bölcsődei dajka tanfolyam kivételével – a résztvevő szóbeli gyakorlati feladatot old meg
tételhúzással, továbbá részt vesz egy egyéni vagy csoportos záróbeszélgetésen.
(2) Bölcsődei dajka tanfolyam esetén a szóbeli vizsga az 1. melléklet A) része szerinti szóbeli, valamint gyakorlati
feladatokból áll.
(3) Szóbeli vizsgára az bocsátható, aki a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak
a)
elméleti oktatás esetén legalább a 90%-át,
b)
az 1. melléklet A) rész V. fejezet 5. pontja, B) rész II. fejezet 6. pontja, illetve C) rész IV. fejezet 5. pontja szerinti
gyakorlati oktatás esetén annak 100%-át
teljesítette.

9. §

(1) Az írásbeli és a szóbeli vizsga időpontját a tanfolyamszervező az írásbeli vizsga megkezdését megelőzően harminc
nappal köteles bejelenteni a miniszternek.
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(2) A vizsgabizottság elnökét a miniszter a módszertani szervezet véleményének kikérésével delegálja,
a vizsgabizottság két tagját a tanfolyamszervező a miniszter javaslatára jelöli ki.
(3) Nem lehet a vizsgabizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a képzésben oktatóként részt vett.
(4) A vizsga értékelését a vizsgabizottság elnöke és tagjai közösen alakítják ki az írásbeli vizsga, a szóbeli vizsga és
a záróbeszélgetés eredményei alapján.
(5) A vizsga értékelése
a)
„megfelelt” vagy
b)
„nem felelt meg”
lehet.
10. §

(1) A vizsgáról jegyzőkönyv készül, amelyet a tanfolyamszervező az írásbeli dolgozatokkal együtt 10 évig megőriz,
illetve a tanfolyam lezárását követően, beszámolójában megküld a miniszternek.
(2) A vizsgáról készült jegyzőkönyv alapján a tanfolyamszervező sikeres vizsga esetén tanúsítványt állít ki
a tanfolyamon részt vevő számára. A tanúsítvány formai és tartalmi követelményeit a képzés típusának megfelelően
a 2–4. melléklet tartalmazza.
(3) A tanfolyamon való részvételről kiadott tanúsítvány másolatát a tanfolyamszervező a tanfolyam befejezését követő
30 napon belül megküldi a miniszternek.

11. §

(1) A tanfolyamok megvalósítását a miniszter folyamatosan ellenőrzi annak érdekében, hogy azok megfeleljenek
az EKP-ban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.
(2) Ha a tanfolyam megvalósítása eltér a jóváhagyott képzési programtól, vagy az ellenőrzés során szabálytalanság
merül fel, a miniszter – határidő kitűzése mellett – felhívja a tanfolyamszervezőt a képzési programban foglaltaknak
megfelelő képzési tevékenység folytatására és a felmerült szabálytalanság megszüntetésére.
(3) Amennyiben a tanfolyamszervező a (2) bekezdésben foglalt felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a képzés
nem a jóváhagyott képzési programban meghatározott
a)
tananyag felhasználásával,
b)
óraszámban,
c)
tematika oktatásával vagy
d)
képesítésű oktató részvételével
történik, a miniszter a folyamatban lévő képzést azonnali hatállyal felfüggeszti, új tanfolyam megkezdését nem
hagyja jóvá, és a tanfolyamszervezési egyedi azonosító számot visszavonja.

3. Bölcsődei dajka tanfolyam
12. §

(1) A bölcsődei dajka tanfolyam felkészíti a résztvevőket a bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő
segítőtársaként
a)
a munkához szükséges higiénés feltételek biztosítására,
b)
a gondozás feltételeinek megteremtésére és
c)
a gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges eszközök előkészítésében, a környezet rendjének,
tisztaságának megteremtésében való – a kisgyermeknevelő iránymutatása alapján történő szükség szerinti –
közreműködésre.
(2) A bölcsődei dajka tanfolyamra való jelentkezés feltétele alapfokú vagy középfokú végzettség.
(3) A tanfolyamra írásban lehet jelentkezni a tanfolyamszervezőnél. A csoport létszáma nem haladhatja meg a 15 főt.
(4) A bölcsődei dajka tanfolyam 100 órából áll, amelyből 75 óra az elméleti tananyag feldolgozása, 25 óra a gyakorlat
az 1. melléklet A) részében foglalt tematika szerint.
(5) A bölcsődei dajka tanfolyamon részt vevő részére – sikeres vizsga esetén – a tanfolyam elvégzéséről
a tanfolyamszervező a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

4. Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam
13. §

(1) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam felkészíti a résztvevőket arra, hogy
a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében a gyermekek számára megfelelő nappali felügyeletet, nevelést,
gondozást, étkeztetést és foglalkoztatást tudjanak biztosítani.
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(2) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamra való jelentkezés feltétele legalább
középfokú végzettség.
(3) A tanfolyamra írásban lehet jelentkezni a tanfolyamszervezőnél. A csoport létszáma nem haladhatja meg a 15 főt.
(4) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam 100 óra, amelyből 75 óra az elméleti tananyag
feldolgozása, 25 óra a gyakorlat az 1. melléklet B) részében foglalt tematika szerint.
(5) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyamon részt vevő részére – sikeres vizsga esetén –
a tanfolyam elvégzéséről a tanfolyamszervező a 3. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

5. Napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam
14. §

(1) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam felkészíti a résztvevőket
a napközbeni gyermekfelügyelet keretében a gyermekek megfelelő nappali felügyeletének, nevelésének,
gondozásának, foglalkoztatásának és étkezésének életkori sajátosságokhoz igazodó, balesetmentes biztosítására.
(2) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyamra való jelentkezés feltétele
legalább középfokú végzettség.
(3) A tanfolyamra írásban lehet jelentkezni a tanfolyamszervezőnél. A csoport létszáma nem haladhatja meg a 15 főt.
(4) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam 100 óra, amelyből 75 óra
az elméleti tananyag feldolgozása, 25 óra a gyakorlat az 1. melléklet C) részében foglalt tematika szerint.
(5) A napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyamon részt vevő részére – sikeres
vizsga esetén – a tanfolyam elvégzéséről a tanfolyamszervező a 4. melléklet szerint kiadott tanúsítványt állít ki.

6. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez
A) A bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam célja, tematikája és a tanfolyamot
lezáró vizsga témái és időtartama
I. A tanfolyam célja
A bölcsődei dajka 20 hetes – 3 (illetve óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén 4, sajátos nevelési igényű
gyermek esetén 6) éves kor közötti gyermekek nevelését, gondozását ellátó intézményben (bölcsőde, mini
bölcsőde) a kisgyermeknevelő segítőtársaként végzi feladatát. Biztosítja a munkához szükséges higiénés
feltételeket. Megteremti a gondozás feltételeit. A kisgyermeknevelő iránymutatása alapján a mini bölcsődében
szükség szerint részt vesz a gyermek gondozásában, közreműködik a bölcsődében, mini bölcsődében
a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési
teendőket, baleseteknél elsősegélyt nyújt. Munkáját a gyermek bölcsődei napirendjéhez és a kisgyermeknevelő
munkarendjéhez igazodva végzi.

II. Képzési kimeneti követelmények
Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson
a bölcsődés gyermek fejlődésére. Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen
jellemző. Ismerje el a kisgyermeknevelő kompetenciáit és működjön együtt annak érvényesítésében. A tudomására
jutott pedagógiai, működési és szervezési információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő
szülőket tapintatosan a kisgyermeknevelőhöz irányítsa.
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III. A munkavégzés során előforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok
1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi feladatok:
1.1. munkaidő, munkarend, a gyermekek napirendjének betartása;
1.2. a balesetvédelem biztosítása;
1.3. elsősegélynyújtás, egészségüggyel kapcsolatos feladatok;
1.4. eszközök és berendezési tárgyak folyamatos ellenőrzése;
1.5. tisztítószerek biztonságos tárolása – a kémiai biztonság betartása;
1.6. környezet kialakításában, szépítésében való aktív részvétel.
2. Takarítási feladatok:
2.1. a bölcsőde helyiségeinek, valamint játszókertjének, udvarának tisztán tartása;
2.2. a gyermekek által használt bútorok, eszközök tisztán tartása, fertőtlenítése.
3. Étkezéssel kapcsolatos feladatok:
3.1. közreműködés az étkezési feladatok ellátásában;
3.2. a gyermekek étkeztetési feltételeinek biztosítása.
4. Szervezési feladatok:
4.1. együttműködés a kisgyermeknevelőkkel – munkarend kialakítása;
4.2. a takarítási feladatok helye, ideje, módja – a higiénikus környezet megteremtése;
4.3. a csoportszobai és udvari feltételek biztosítása;
4.4. fokozott figyelem a balesetek megelőzésére.

IV. A bölcsődei dajka tanfolyam szakmai követelménymoduljai
I. Modul: A bölcsődei neveléshez, gondozáshoz járuló segítő feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében
II. Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében

V. Tantárgyak és tematika
1. Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek
16 óra
1.1. fejlődéslélektani alapismeretek;
1.2. bölcsődei nevelés, gondozás célja, feladata, rendszere és általános elvei;
1.3. a gyermek tevékenységének főbb formái, a nevelés színterei, a család;
1.4. kommunikáció – kompetenciahatárok;
1.5. a bölcsődei dajka és a gyermek a nevelés folyamatában.
2. Gondozási ismeretek
25 óra
2.1. a gondozás alapfogalmai, egészségügyi feltételeinek megteremtése;
2.2. egészséges életmódra nevelés;
2.3. higiéniai szokások kialakítása, testápolási módszerek;
2.4. gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tárolása, kezelése;
2.5. étkezéssel kapcsolatos gondozáson kívüli feladatok ellátása;
2.6. a kisgyermeknevelő gondozási feladatával összehangoltan közreműködés az étkezési feladatok segítésében;
2.7. a gyermekek étkezési és étkeztetési feltételeinek biztosítása – előkészítés, étkezés befejezését követő
teendők.
3. Munkajog, munkavédelem, környezetvédelem
8 óra
3.1. munkahelyre vonatkozó szabályok, képviselet, kapcsolattartás;
3.2. biztonsági előírások (munkavédelem, tűzvédelem);
3.3. foglalkozási balesetek;
3.4. takarítás, a környezetgondozás, környezetápolás szabályai.
4. Elsősegélynyújtás és betegápolás alapismeretek
8 óra
4.1. az elsősegélynyújtás általános szabályai;
4.2. gyermekbetegségek jellemzői;
4.3. fertőző betegségek, rovarcsípések, élősdiek;
4.4. a beteg gyermek fertőző betegsége esetén követendő egészségügyi előírások.
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5. Szakmai gyakorlat
25 óra
5.1. a bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás;
5.2. gyermekfelügyelet biztosítása levegőztetésnél;
5.3. a gyermek ellátásához szükséges eszközök előkészítése;
5.4. takarítási feladatok, kisgépek kezelése;
5.5. egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok betartása.
6. Kommunikációs ismeretek és gyakorlat
18 óra
6.1. az emberi kommunikáció főbb jellemzői, speciális kommunikációs helyzetek hatékony kezelése;
6.2. kommunikáció, kapcsolattartás kompetenciahatárai;
6.3. kapcsolattartás a családokkal;
6.4. szituációs gyakorlatok.

VI. A tanfolyam lezárása
A modulok teljesítéséről írásban és gyakorlatban történő számonkérés.
I. Modul: A bölcsődei nevelés, gondozás feladatai a bölcsődei dajka tevékenységében
1. vizsgafeladat:
A 0–3 éves korú gyermek fejlődésének életkori sajátosságai. A bölcsődei tevékenységformák jellemzői. A gondozás
alapfogalmai, egészségügyi feltételeinek megteremtése. Egészséges életmódra nevelés.
Időtartam: 30 perc
Formája: írásbeli
2. vizsgafeladat:
A bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás. Részvétel a gondozási feladatok ellátásának segítésében.
A kisgyermeknevelő segítése a gyermekfelügyeletben levegőztetésnél, a gyermekek ellátásával kapcsolatos
eszközök előkészítése.
Formája: gyakorlati
II. Modul: Takarítási és egyéb feladatok a bölcsődei dajka tevékenységében
1. vizsgafeladat:
Az egészségmegőrzés feladatai a bölcsődében. Fertőző betegségek felismerése, elsősegélynyújtás. Tennivalók
betegség, baleset esetén, a balesetmegelőzés feladatai. Gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tálalása, kezelése.
Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a bölcsődei élet során. A munkavállalással, munkavégzéssel
kapcsolatos munkajogi ismeretek. A bölcsőde szervezete mint munkahely.
Időtartam: 30 perc
Formája: szóbeli
2. vizsgafeladat:
Takarítási feladatok ellátása, kisgépek kezelése. Az egészségügyi, higiénés, munkavédelmi, tűzvédelmi,
balesetvédelmi szabályok betartása.
Formája: gyakorlati

B) A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam célja, tematikája és
a tanfolyamot lezáró vizsga témái és időtartama
I. A tanfolyam célja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők
felkészüljenek és elsajátítsák a bölcsődei szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételével és működésével
kapcsolatos feladatokat;
megszerezzék a gyermekek ellátásához, neveléséhez, gondozásához szükséges ismereteket;
megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat;
felkészüljenek a gyermekek napirendjének megtervezésére, szervezésére, napi szükségleteik kielégítésére;
megismerjék a bölcsődei szolgáltatás működésével kapcsolatos alapvető jogszabályi rendelkezéseket;
megismerjék az ellátást nyújtók és az ellátást igénybe vevők kapcsolatát (együttműködés, kompetenciahatárok);
valamint

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 149. szám

27423

7. képesek legyenek az ellátást igénybe vevő gyermekek családjával a gyermek fejlődését segítő kapcsolat
kialakítására (együttműködés, kompetenciahatárok, tájékoztatási kötelezettség).

II. Tantárgyak és tematika
1. Bölcsődei szolgáltatás megismerése
15 óra
1.1. A bölcsődei szolgáltatás helye és szerepe a kisgyermekek napközbeni ellátórendszerében.
1.2. A bölcsődei szolgáltatás létrehozását és működését meghatározó jogszabályi keretek.
1.3. A bölcsődei szolgáltatás működési formái, alap- és kiegészítő szolgáltatásai, a hálózati működés jellemzői.
1.4. A bölcsődei szolgáltatás kialakítása, kötelező helyiségek és felszerelés, biztonság, célszerűség, otthonosság.
1.5. Speciális ellátást igénylő gyermekek ellátásának tárgyi feltételei.
1.6. A bölcsődei szolgáltatás kapcsolatrendszere.
2. Pszichológiai és pedagógiai alapismeretek, játékfejlődés
20 óra
2.1. Bevezetés a pszichológiába, a személyiségfejlődés alapjai.
2.2. Fejlődéslélektani alapismeretek, fókuszálva a 0–3 éves gyermek fejlődésére.
2.3. A gyermek tevékenységének főbb formái, a megismerési folyamatok, a kisgyermekkori tanulás főbb formái,
segítése.
2.4. A sajátos nevelési igény meghatározása, típusai, a nem tipikus fejlődésmenet jellemzői.
2.5. A kisgyermeknevelés fontosabb témakörei, a gyermek kompetenciaigényének fejlődése és támogatása,
az önállósodás kérdései.
2.6. Az egyéni érdeklődés, az egyéni tulajdonságok számontartása, fejlesztési lehetőségei. Inkluzív nevelés
biztosítása (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek).
2.7. A játék szerepe és jelentősége kisgyermekkorban.
2.8. Közös tevékenység a felnőttel, a felnőtt jelenléte a gyermek tevékenységében. A felnőtt szerepe a játékban.
2.9. A szociális tanulás, a normaátadás mechanizmusai, a jutalmazás és a büntetés kérdése.
2.10. A gyermek alapvető lelki szükségletei. A szolgáltatást nyújtó személy feladata a lelki szükségletek
kielégítésében.
2.11. A korai társas kapcsolatok szerepe a fejlődésben. Az utánzás, az együttes élmény, a szolgáltatást nyújtó
személyhez való kötődés.
3. Gondozási ismeretek, elsősegélynyújtás
15 óra
3.1. A személyi gondozás fogalma, gondozási teendők kisgyermekkorban.
3.2. Higiéniai szokások kialakítása, testápolási módszerek.
3.3. Gyermekélelmezés, az egyes korcsoportok étkeztetése.
3.4. Étkezéskultúra, az étkezés higiénéje, ételek szakszerű tárolása, kezelése.
3.5. A speciális diétát igénylő gyermek ellátása.
3.6. Gyermekbetegségek jellemzői, fertőző betegségek, rovarcsípések, az ápolás, illetve az ellátás szabályai.
3.7. Az elsősegélynyújtás általános szabályai.
4. Szakmai készségfejlesztés, kommunikáció
10 óra
4.1. A szolgáltatást nyújtó személy személyisége, kompetenciája. A felnőtt és a gyermek a nevelés folyamatában.
4.2. A társas megismerés, a személyészlelés folyamata a nevelésben, benyomás alakulása, attribúciós folyamatok.
Az attitűdök, sztereotípiák, előítéletek.
4.3. A Pygmalion-hatás.
4.4. Kapcsolat a családokkal és a társintézményekkel. Együttműködési formák, kompetenciahatárok, etikai
vonatkozások.
4.5. A gyermekek és családok megismerésének pedagógiai és pszichológiai módszerei, anamnézis,
gyermekmegfigyelés.
4.6. A család mint rendszer, a családi rendszer működésének hatása a gyermekek személyiségfejlődésére.
4.7. Kommunikáció, segítő beszélgetés, kapcsolattartás.
4.8. Kapcsolatfelvétel a jelentkezésnél, és kapcsolattartás a családokkal.
4.9. Az emberi kommunikáció főbb jellemzői, speciális kommunikációs helyzetek hatékony kezelése.
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5. A bölcsődei szolgáltatás működtetése, adminisztráció
15 óra
5.1. A működési engedély megszerzésének feltételei és folyamata, az engedély visszavonása.
5.2. Szakmai program készítése, felépítése, tartalma.
5.3. A bölcsődei szolgáltatás éves működési terve, pénzügyi és szakmai működéstervezése.
5.4. Kötelezően vezetendő dokumentáció, nyilvántartások.
5.5. Bölcsődei szolgáltatást ellenőrző hatóságok, a jogszerű és szakszerű működés ismérvei.
5.6. A működés jó gyakorlatának bemutatása.
5.7. Érdekvédelmi és módszertani szakmai szervezetek megismertetése.
6. Szakmai gyakorlat
25 óra
6.1. A bölcsődei életbe történő aktív bekapcsolódás.
6.2. Tárgyi feltételek megfigyelése.
6.3. A gyermek játéktevékenységének megfigyelése.
6.4. A fürdőszobai tevékenység megfigyelése.
6.5. Étkezés megfigyelése.

III. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
1. Az írásbeli vizsga: vizsgateszt
2. Szóbeli vizsga: szóbeli gyakorlati feladat tételhúzással, továbbá (egyéni vagy csoportos) záróbeszélgetés

C) A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam célja,
tematikája és a tanfolyamot lezáró vizsga témái és időtartama
I. A tanfolyam célja
A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személyek részére szervezett tanfolyam célja a résztvevők
felkészítése a családban nevelkedő 20 hetes életkort betöltött, legfeljebb 14 éves korú, sajátos nevelési igényű
gyermek ellátása esetében 16 éves gyermekek – a tanév végéig szóló – megfelelő nappali felügyeletének,
nevelésének, gondozásának, foglalkoztatásának és étkezésének életkori sajátosságokhoz igazodó, balesetmentes
biztosítására.

II. A tanfolyam követelményei
1. Az elméleti órákon és konzultáción való (75 óra) aktív és konstruktív részvétel és a gyakorlat teljesítése (25 óra).
2. A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy köteles a képzés során szakmai gyakorlatot
tölteni egy bölcsődében, egy óvodában, valamint egy iskolai napköziben. A hospitálási helyek megtalálásában
a képzőintézmény segítséget nyújt.
3. Amennyiben a résztvevő rendelkezik a 2. pontban említett valamely intézménytípusban szakmai munkakör
betöltéséhez szükséges, külön jogszabályban előírt képesítési előírással, abban az esetben fel kell menteni az adott
intézménytípusban töltendő szakmai gyakorlat alól.
4. Írásbeli és szóbeli vizsga.

III. A képzés felépítése
A tanfolyam 3 modulból áll.
1. Modul: Személyi és tárgyi feltételek
1.1. A modul célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a szolgáltatás működtetéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételekről.
1.2. A modul követelményei, hogy a résztvevő
1.2.1.
ismerje, és munkájában képes legyen működtetni a napközbeni gyermekfelügyeletet, érvényesítse
az etikai elvárásokat,
1.2.2.
ismerje és rendelkezzen megfelelő önreflexióval és önfejlesztési igénnyel a napközbeni
gyermekfelügyeletet nyújtó személyre vonatkozó szakmai elvárásokkal kapcsolatban,
1.2.3.
képes legyen konstruktívan működtetni a napközbeni gyermekfelügyeleten belüli kapcsolatok
(szülők, munkatárs) rendszerét,
1.2.4.
ismerje a napközbeni gyermekfelügyelet működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának
és biztonságos működtetésének módjait.
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2. Modul: A napközbeni gyermekfelügyelet működtetéséhez szükséges nevelési, gondozási alapismeretek
2.1. A modul célja, hogy a résztvevők alapvető fejlődéslélektani, pedagógiai, egészségtani, gondozási
ismereteket szerezzenek a 20 hetes – 14 éves, sajátos nevelési igényű gyermekek esetén 16 éves korosztállyal
kapcsolatban, és felkészüljenek a gyermekekkel kapcsolatos felügyeleti, nevelési, gondozási, tanulási és
étkeztetési feladatokra.
2.2. A modul követelményei, hogy a résztvevő ismerje és a munkája során képes legyen alkalmazni
2.2.1.
a gyermekek 14 éves (sajátos nevelési igényű gyermek esetén 16 éves) korig tartó fejlődésének
jellemző feltételeit, menetét és ütemét, az egyes fejlődéslélektani periódusok jellemző sajátosságait,
a tanulás és a játék szerepét a gyermek fejlődésében,
2.2.2.
a 20 hetes – 14 éves (sajátos nevelési igényű gyermek esetén 16 éves) korú gyermekek
gondozásával, a beteg és fogyatékos gyermek ellátásával kapcsolatos gondozási ismereteket,
2.2.3.
az egyes korcsoportok étkeztetésével, a speciális diétát igénylő gyermekek ellátásával kapcsolatos
ismereteket,
2.2.4.
a nevelés alapkérdéseit, az előforduló nevelési nehézségek, konfliktusok megoldásának módjait,
2.2.5.
a szülőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás alapvető szempontjait, valamint
2.2.6.
a közvetlen emberi kommunikáció főbb jellemzőit, meg tudjon oldani olyan speciális
kommunikációs helyzeteket, amelyek az ellátás folyamán előfordulnak.
3. Modul: Szakmai gyakorlat
3.1. A modul célja, hogy a résztvevők a gyakorlat során megismerkedjenek a különböző korosztályokkal
foglalkozó ellátó intézmények, szolgáltatók tevékenységével. 20 hetes kortól 3 éves korig a bölcsődei
ellátással, 3 éves kortól 6 éves korig az óvodai neveléssel, 6 éves kortól 14 éves korig a tanórán kívüli iskolai
napközi rendszerével.
3.2. A modul követelményei, hogy a résztvevő:
3.2.1.
betekintést nyerjen az adott korosztályt ellátó intézmények működésébe,
3.2.2.
tájékozódjon az egyes korosztály fejlődési jellemzőiről, szükségleteiről,
3.2.3.
tanulmányozza
az
intézményekben
a
gyermekekkel
kapcsolatosan
alkalmazott
formanyomtatványokat, anonimizált dokumentumtípusokat.

IV. Tantárgyak és tematika
1. Pedagógiai-pszichológiai alapismeretek
40 óra
1.1. Fejlődéslélektani alapismeretek
1.2. A személyiség fejlődése
1.3. A sajátos nevelési igény meghatározása, típusai, a nem tipikus fejlődésmenet jellemzői
1.4. A 20 hetes – 14 éves gyermek tevékenységének főbb formái
1.5. A nevelés fogalma, jellemzői, módszerei
1.6. A gyermek tevékenységének főbb formái
1.7. A nevelés és tanulás színterei
1.8. Egyén, csoport, közösség a nevelés folyamatában
1.9. Kommunikációs ismeretek
2. Gondozási ismeretek
20 óra
2.1. A személyi gondozás fogalma
2.2. Gondozási teendők ellátása
2.3. Egészséges életmódra nevelés
2.4. Higiéniai szokások kialakítása, testápolási módszerek
2.5. Étel előkészítése és az étkezés higiénéje
2.6. Gyermekélelmezés, az ételek szakszerű tárolása, kezelése
3. Munkajog, munkavédelem, környezetvédelem
10 óra
3.1. Munkahelyre vonatkozó szabályok, képviseletek, kapcsolattartás
3.2. Biztonsági előírások (munkavédelem, tűzvédelem)
3.3. Foglalkozási balesetek
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4. Elsősegélynyújtás és betegápolás alapismeretek
5 óra
4.1. Az elsősegélynyújtás általános szabályai
4.2. Gyermekbetegségek jellemzői, ápolás, ellátás szabályai
4.3. Fertőző betegségek, rovarcsípések
5. Szakmai gyakorlat
25 óra
A bölcsődei ellátás életébe történő aktív bekapcsolódás
10 óra
Az óvodai nevelésben történő részvétel
10 óra
Az iskolai napközivel való ismerkedés
5 óra
5.1. Gondozási feladatok ellátása a higiénés szabályok betartásával
5.2. Játéktevékenységek biztosítása a gyermekcsoportban
5.3. Zavartalan tanulás feltételeinek biztosítása
5.4. A gyermekekkel kapcsolatos dokumentáció vezetése
5.5. Egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok betartása

V. A tanfolyam lezárása
A tanfolyam írásbeli és szóbeli vizsgával zárul.
1. Az írásbeli vizsga: vizsgateszt
2. Szóbeli vizsga: szóbeli gyakorlati feladat tételhúzással, valamint (egyéni vagy csoportos) záróbeszélgetés

2. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez
Nyilvántartási szám: ………BD/……-1

Tanúsítvány
Bölcsődei dajka munkakör ellátására szervezett tanfolyam elvégzéséről
………………………………… (név)
Születési név: ……………….………………….
Születési helye, ideje: ………………………….
Anyja neve: …………………………………….
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti, a bölcsődei dajka részére előírt tanfolyamot
elvégezte, és sikeres vizsgát tett.
…………………………
a vizsgabizottság tagja

…………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………………
a vizsgabizottság elnöke

Dátum: ……………………
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3. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez
Nyilvántartási szám: ………MB/……-1

Tanúsítvány
Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam elvégzéséről
………………………………… (név)
Születési név: ……………….………………….
Születési helye, ideje: ………………………….
Anyja neve: …………………………………….
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti, a munkahelyi bölcsődében, családi
bölcsődében szolgáltatást nyújtó személy részére előírt tanfolyamot elvégezte, és sikeres vizsgát tett.
…………………………
a vizsgabizottság tagja

…………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………………
a vizsgabizottság elnöke

Dátum: ……………………

4. melléklet a 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelethez
Nyilvántartási szám: ………NGYF/……-1

Tanúsítvány
Napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító személy részére szervezett tanfolyam elvégzéséről
………………………………… (név)
Születési név: ……………….………………….
Születési helye, ideje: ………………………….
Anyja neve: …………………………………….
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerinti, a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást
nyújtó személy részére előírt tanfolyamot elvégezte, és sikeres vizsgát tett.
…………………………
a vizsgabizottság tagja

…………………………
a vizsgabizottság tagja
………………………………
a vizsgabizottság elnöke

Dátum: ……………………
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A földművelésügyi miniszter 45/2017. (IX. 18.) FM rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában, valamint
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
állattartó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki vagy amely az állat ellátásáért és felügyeletéért
állandó vagy ideiglenes jelleggel felelős;
2.
baromfiállományból való hatósági mintavétel: zoonózist okozó egyes szalmonellák elleni gyérítési program
keretében a baromfiállomány környezetéből való hatóság általi mintavétel;
3.
számla: olyan számla vagy egyéb számviteli bizonylat, amely a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú
támogatási határozatban rögzített pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot megalapozó gazdasági
esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) alátámasztja;
4.
tárgyfélév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári féléve;
5.
tárgyhónap: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári hónapja;
6.
tárgyidőszak: az adott tárgyhónap, tárgynegyedév vagy tárgyfélév;
7.
tárgynegyedév: az adott tevékenység, szolgáltatás elvégzésének naptári negyedéve;
8.
végrehajtási időszak: a 2017. január 1-je és 2017. december 31-e közötti időszak;
9.
vizsgálat: kórokozó jelenlétének vagy hiányának, a patológiás folyamatnak vagy egy adott kórokozóra való
hajlamnak laboratóriumi körülmények között történő, egy mintán való kimutatása, diagnosztizálása, illetve
értékelése;
10.
zoonózis: állatról emberre vagy emberről állatra terjedő megbetegedés.

2. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének általános szabályai
2. §		
A 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási
határozatnak megfelelően az alábbi célterületeken vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás:
a)
a Gallus gallus tenyész-, tojó- és brojlercsirke-állományokban, valamint a pulykaállományokban (Meleagris
gallopavo) előforduló szalmonellózis (zoonózist okozó szalmonella),
b)
a klasszikus sertéspestis,
c)
az afrikai sertéspestis,
d)
a baromfiban és a vadon élő madarakban előforduló madárinfluenza,
e)
a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak (a továbbiakban: TSE), a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma
(a továbbiakban: BSE) és a súrlókór,
f)
a veszettség,
g)
a kéknyelv betegség
felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves nemzeti
programok.
3. §		
A pénzügyi hozzájárulás forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Európai uniós
fejlesztési programok alcím, 1. Uniós programok kiegészítő támogatása jogcímcsoport, 4. Egyes állatbetegségek
megelőzésének és felszámolásának támogatása jogcímen előirányzott összeg, valamint az Európai Unió általános
költségvetésének terhére a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási határozat alapján a 2. § szerinti
célterületek finanszírozására biztosított pénzösszeg.
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4. §

(1) Kizárólag az adott tárgyidőszakban vagy azt megelőzően – de a végrehajtási időszak alatt – elvégzett feladat
végrehajtásáról, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb költségekről kiállított számlák vagy az e rendeletben
meghatározott egyéb bizonylat, illetve – a 9. § (8) bekezdésében meghatározott esetben – nyilatkozat alapján
vehető igénybe pénzügyi hozzájárulás. A 11. §-ban meghatározott alcélterület tekintetében a 11. § (2) bekezdése
szerinti pénzügyi hozzájárulás kizárólag pénzügyileg is teljesített számla alapján folyósítható.
(2) A pénzügyi hozzájárulás kiszámításának alapja a számlán szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót
nem tartalmazó összege.

5. §

(1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és – a 11. § (2) bekezdésében
meghatározott alcélterület esetében – a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (a továbbiakban: MJKSZ)
negyedévente egy alkalommal, postai úton vagy személyesen, az 1. melléklet szerinti adattartalmú – a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és honlapján közzétett – nyomtatványon
a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, első alkalommal 2017 első, második és harmadik negyedévére
vonatkozóan – együttesen – 2017. október 31-ig nyújthatja be a Kincstárhoz.
(2) A 7. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei
kormányhivatal) havonta egy alkalommal, az egyes tárgyhónapokat követő hónap utolsó napjáig, 2017 első
félévére, július, augusztus és szeptember hónapokra vonatkozóan – együttesen – 2017. október 31-ig nyújthatja be
az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A 7. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott alcélterület esetében a kérelmet a megyei kormányhivatal és
a NÉBIH két alkalommal, 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 31-ig, 2017 második félévére vonatkozóan
2018. január 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(4) A 8. § (4) bekezdésében és a 9. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a kérelmet a megyei
kormányhivatal, a 10. § (4) bekezdésében meghatározott alcélterületek esetében a megyei kormányhivatal és
a NÉBIH két alkalommal, 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 31-ig, 2017 második félévére vonatkozóan
2018. január 31-ig nyújthatja be az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(5) A Kincstár a kérelmeket azok beérkezési sorrendje szerint bírálja el. A hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelmek
esetén az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített hiánypótlás Kincstárhoz történő beérkezése határozza
meg.
(6) Ha az adott célterületre az adott napon beérkezett támogatási igény meghaladja a még rendelkezésre álló keretet,
a Kincstár arányos csökkentést végez. Ennek során a Kincstár az adott napon beérkezett összes jogos igény
és a felosztható keret arányosításával kapott együttható alkalmazásával állapítja meg a folyósítható pénzügyi
hozzájárulás összegét. Az adott célterületre meghatározott keret kimerülését követően beérkezett kérelmeket
a Kincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(7) A Kincstár minden hónap utolsó napjáig tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban:
miniszter) és a NÉBIH-et, valamint elektronikus úton a megyei kormányhivatalokat a megelőző hónapban
megállapított pénzügyi hozzájárulás összegéről és a keret kihasználtságáról. A Kincstár haladéktalanul tájékoztatja
a minisztert a támogatási keret kimerüléséről.
(8) Az adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a korábban a keret kimerülése miatt meghozott,
elutasítást vagy arányos csökkentést tartalmazó döntéseket a keretösszeget módosító miniszteri rendelet
hatálybalépését követő 10 munkanapon belül a Kincstár hivatalból felülvizsgálja.

6. §

(1) A Kincstár a pénzügyi hozzájárulást a megállapításától számított harminc napon belül átutalja a kérelmezőnek
a Kincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési
számlájára. Ha a forrás nem áll rendelkezésre, a határidő azon a napon kezdődik, amikor a forrás a Kincstárnál
rendelkezésre áll.
(2) Az euróban meghatározott pénzügyi hozzájárulást a Kincstár forintban fizeti ki. Az euró-forint átváltás az Európai
Központi Bank által közzétett, e rendelet hatálybalépésének napján érvényes középárfolyamon történik.

3. A pénzügyi hozzájárulás igénybevételének részletes szabályai
7. §

(1) A szalmonellózis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási
határozat 3. cikk 3. pont e) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti baromfiállományokból történő
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(2)

(3)

(4)

(5)

hatósági mintavétel költségeire, az ennek keretében elvégzett bakteriológiai vizsgálatok, antimikrobiális gátló
hatásra irányuló vizsgálatok és a szerotipizálás költségeire, a felszámolásra került állatok és tojások értékéért
az állattartó részére fizetendő kárenyhítésre, az oltóanyagok beszerzésére, valamint a fertőtlenítés hatékonyságának
ellenőrzésére végzett hatósági laboratóriumi vizsgálatok költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási
időszakra összesen 4 028 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 88 000 eurónak megfelelő forint keretösszegig
a)
a hatósági mintavétel keretében végzett bakteriológiai vizsgálatok és szerotipizálások,
b)
a hatósági mintavétel keretében a fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett bakteriológiai
vizsgálatok, valamint
c)
a szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben
antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok
költségei tekintetében.
A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg
a)
bakteriológiai vizsgálat esetén vizsgálatonként a 18,19 eurónak,
b)
szerotipizálás esetén vizsgálatonként a 38,38 eurónak,
c)
fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére végzett vizsgálatra vizsgálatonként a 16,72 eurónak,
d)
a szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált állományokból származó madarak szöveteiben
antimikrobiális anyagok kimutatására végzett vizsgálatok esetén vizsgálatonként a 3,43 eurónak
megfelelő forintösszeget.
A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az a) és b) pont esetében a megyei kormányhivatal, a c) pont esetében
a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult 3 940 000 eurónak megfelelő forint keretösszegig
a)
az állattartónak a megyei kormányhivatal által, a fertőzött tojó- vagy tenyészállomány felszámolása
érdekében elrendelt állatleölés (leöletés) vagy elkülönített vágás, tojásártalmatlanítás vagy nem keltetett
tenyésztojás hőkezelése következtében keletkezett kára enyhítéséhez,
b)
az állattartónak a tenyész- és tojóállományokban történő, a hatóság által jóváhagyott járványügyi
intézkedési terve szerinti immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek állományonként,
szerotípusonként maximálisan kétszeri – összesen négy – vakcina költségének megtérítéséhez, illetve
c)
a baromfiállományból való hatósági mintavételhez.
A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt
átutalását követően haladéktalanul intézkedik annak azon állattartó fizetési számlájára történő továbbításáról,
aki vagy amely a 2. melléklet szerinti adattartalmú – a NÉBIH honlapján közzétett nyomtatványon benyújtandó –
kérelmet benyújtotta a telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, és
a)
eleget tett
aa)
a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszeréről szóló miniszteri rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségének,
ab)
a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt
kötelezettségeinek,
ac)
valamennyi állategészségügyi nyilvántartásba vételi, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási
kötelezettségének,
b)
a kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy természetes személy
esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, és
bb)
nem terheli adók módjára behajtandó köztartozás vagy lejárt esedékességű adótartozás – kivéve,
ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett –, valamint nem
terheli a NÉBIH laboratóriumaival és jogelődjeivel szemben a számla fizetési határidejének lejártától
számított 30 napnál régebbi tartozás,
c)
az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek való megfelelésről a kérelem benyújtásával egyidejűleg
nyilatkozik,
d)
a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott alcélterület esetében nyilatkozik arról, hogy a beszerzett
oltóanyagot az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványügyi intézkedési tervben foglaltak szerint
használja fel, továbbá
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e)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

8. §

csatolja az adott naptári hónapra vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap
15. napjáig – 2017 első félévére, július, augusztus és szeptember hónapra vonatkozóan együttesen
2017. október 15-ig – az oltóanyag beszerzésének költségeit igazoló számláknak a számlák kiállítója vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányát és az oltóanyag felhasználását igazoló bizonylatok másolati
példányát.
Az állattartónak a levágott vagy leselejtezett állatok, illetve az ártalmatlanított vagy hőkezelt, nem keltetett tojások
után járó összeg nem haladhatja meg az állatnak a levágás vagy leselejtezés időpontját közvetlenül megelőző piaci
értékét, illetve a tojásoknak az ártalmatlanítás vagy a nem keltetett tojásoknak a hőkezelés időpontját közvetlenül
megelőző piaci értékét. Az összegből le kell vonni a levágott állatok, illetve a hőkezelt, nem keltetett tojások
maradványértékét.
A megyei kormányhivatal a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti pénzügyi hozzájárulást olyan állattartónak történő
kifizetésre tekintettel igényelheti, akire vagy amelyre vonatkozóan az (5) és (6) bekezdés alapján a kárenyhítés,
illetve a költségtérítés összegét a (9) bekezdésben foglaltakra tekintettel megállapította.
A (4) bekezdés c) pontjában foglalt hatósági mintavétel esetén a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére
a)
a megyei kormányhivatal jogosult, ha a mintavételt hatósági állatorvos végzi,
b)
a NÉBIH jogosult, ha a mintát az arra jogosult állatorvos veszi, aki a NÉBIH részére számlát állít ki a mintavétel
költségéről.
A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege átlagosan
nem haladhatja meg
a)
felszámolt Gallus gallus tenyészállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 8 eurónak,
b)
felszámolt Gallus gallus tojóállományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként a 4,40 eurónak,
c)
felszámolt Meleagris gallopavo tenyészpulyka-állományokért nyújtott kárenyhítésre madaranként
a 24 eurónak,
d)
Gallus gallus tenyészbaromfi keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott kárenyhítésre
keltető tojásonként a 0,40 eurónak,
e)
Gallus gallus étkezési tojásainak ártalmatlanításáért nyújtott kárenyhítésre étkezési tojásonként
a 0,08 eurónak,
f)
Meleagris gallopavo tenyészpulykák keltető tojásainak ártalmatlanításáért vagy hőkezeléséért nyújtott
kárenyhítésre keltető tojásonként a 0,80 eurónak,
g)
oltóanyag beszerzésére adagonként a 0,1 eurónak,
h)
baromfiállományokból való mintavételre állományonként és mintavételenként az 5,97 eurónak
megfelelő forintösszeget.
E § alkalmazásában az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma
a)
a (9) bekezdés a)–f ) pontja tekintetében a felszámolás, az ártalmatlanítás vagy a hőkezelés időpontja,
b)
a (9) bekezdés g) pontja tekintetében az oltóanyag beadásának, illetve felhasználásának időpontja,
c)
a (9) bekezdés h) pontja tekintetében a mintavétel időpontja.
Ha a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesítésének helyszíni ellenőrzése során
az állattartónál a NÉBIH vagy a megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás kifizetését követően megállapítja,
hogy az állattartó a feltételeket nem teljesítette, akkor az állattartó részére a végrehajtási időszakban az adott
célterületre vonatkozóan kifizetett teljes összeg a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: Támogatási törvény) szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
Ha az e rendelet alapján történt kifizetések ellenőrzése során az ellenőrzésre jogosult szerv megállapítja, hogy
az állattartó nem az (5) bekezdés e) pontjának megfelelően küldte meg a jogosultságot igazoló dokumentumokat
a megyei kormányhivatalnak, az állattartót kötelezi a jogosulatlanul igénybe vett összeg megyei kormányhivatal
részére történő visszatérítésére, a megyei kormányhivatal pedig ezt követően haladéktalanul intézkedik az összeg
Kincstár részére történő visszautalásáról.

(1) A klasszikus sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási
határozat 3. cikk 3. pont c) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, a vaddisznók virológiai és szerológiai
vizsgálatainak költségeire, valamint a vaddisznókból történő mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg
a végrehajtási időszakra 72 900 eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 19 500 euró keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok
költségei tekintetében.
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(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg
a)
ELISA tesztenként a 3,38 eurónak,
b)
PCR tesztenként a 19,01 eurónak
megfelelő forintösszeget.
(4) A vadászatra jogosultak által a célzott surveillance (monitoring) program keretében végrehajtott, kilőtt
vaddisznókból történő mintavétel esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal
jogosult 53 400 eurónak megfelelő forint keretösszegig.
(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg a megmintázott állatonként 10 eurónak megfelelő forintösszeget, amelyről a vadászatra
jogosultnak bizonylatot kell kiállítania. A bizonylatot sorszámmal kell ellátni, és abban szerepelnie kell
a)
a vadászatra jogosult nevének, címének és kódszámának,
b)
a vadászatra jogosult adószámának és fizetési számlája számának,
c)
az egy vaddisznóból történő mintavételért járó nettó forintösszegnek,
d)
a naptári félévben vadászatra jogosult területén megmintázott összes vaddisznó számának és a mintavételért
összesen járó nettó forintösszegnek.
(6) A vadászatra jogosultnak az (5) bekezdés szerinti bizonylathoz csatolnia kell
a)
annak a határozatnak a másolatát, amely meghatározza a vadászatra jogosultra vonatkozó minimális
vizsgálati számot a 2017/2018. vadászati évben, valamint
b)
a NÉBIH által kiadott éves klasszikus sertéspestis monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt
minta-azonosítólapok másolati példányát.
(7) A vadászatra jogosultnak az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15.
napjáig – 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 15-ig, 2017 második félévére vonatkozóan 2018. január
15-ig – kell benyújtania a megyei kormányhivatalhoz az (5) bekezdés szerinti bizonylatot és annak mellékleteit. A két
naptári félévről szóló bizonylatban vadászatra jogosultanként összesen annyi megmintázott vaddisznó szerepelhet,
amennyi a 2017/2018. vadászati évre vonatkozóan határozatban kiadott minimális vizsgálati szám. A megyei
kormányhivatal a bizonylatot és annak mellékleteit csatolja az 5. § szerinti pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez,
ha az abban szereplő valamennyi vaddisznó esetében a vadászatra jogosult leadta a véralvadék- és mandulamintát
is, ellenkező esetben felszólítja a vadászatra jogosultat a bizonylat kijavítására. A megyei kormányhivatal
a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását követően haladéktalanul intézkedik
az összegnek a mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról.
9. §

(1) Az afrikai sertéspestis tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási
határozat 3. cikk 3. pont a) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, az elhullott vaddisznók bejelentésének
ösztönzésére, a vaddisznók virológiai vizsgálatainak költségeire, a házi sertések virológiai vizsgálatainak költségeire,
az országhatáron elkobzott élelmiszerek virológiai vizsgálatainak költségeire, a vaddisznókból és házi sertésekből
történő mintavétel költségeire, az országhatáron történő fertőtlenítés, továbbá a betegségről szóló tájékoztató
anyagok elkészítésének költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 393 061 eurónak
megfelelő forintösszeg.
(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 148 713 euró keretösszegig a laboratóriumi vizsgálatok
költségei tekintetében, valamint 218 000 euró keretösszegig a fertőtlenítőszerek és felszerelések vásárlása, illetve
a betegségről szóló tájékoztató nyomtatványok készíttetése tekintetében.
(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg
a)
PCR tesztenként a 19,01 eurónak,
b)
vírusizolálás esetén vizsgálatonként a 24,95 eurónak
megfelelő forintösszeget.
(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére 898 eurónak megfelelő forint keretösszegig a megyei kormányhivatal
jogosult a hatósági vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvosnak a megerősített passzív surveillance
program keretében házi sertésből történő mintavétel során keletkezett költségeinek megtérítéséhez. A pénzügyi
hozzájárulás nem vehető igénybe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az Országos Főállatorvos 2/2017. számú
határozatában megjelölt településein elhullott házi sertések esetében.
(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg házi sertés esetében állatonként a 0,55 eurónak megfelelő forintösszeget.
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(6) Az elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzésével kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás igénybevételére
25 450 eurónak megfelelő forint keretösszegig a megyei kormányhivatal jogosult a (7)–(9) bekezdésben részletezett
szabályoknak megfelelően.
(7) A vaddisznóhullát – a megyei kormányhivatal által megadott módon – írásban bejelentő vadászatra jogosult
vagy a hulla fellelési helyéről tudomással bíró természetes személy 50 eurónak megfelelő forintösszegre jogosult
elhullott egyedenként, ha a bejelentés alapján a mintavétellel megbízott személy a hullát megtalálta. Ha ugyanazt
az elhullott vaddisznót többen is bejelentik, akkor az a bejelentő jogosult az 50 eurós összegre, akinek bejelentése
korábban érkezett.
(8) A megyei kormányhivatal a bejelentést követő 5 munkanapon belül elektronikus levélben tájékoztatja a bejelentőt,
hogy jogosult-e a támogatási összegre. A támogatásra jogosult bejelentőnek az elmúlt naptári félévre vonatkozóan
bizonylatot, illetve bizonylat kiállítására nem jogosult természetes személynek nyilatkozatot kell kiállítania,
amelyben szerepelnie kell a bejelentő nevének, címének, adószámának vagy adóazonosítójának, fizetési
számlaszámának, a vadászatra jogosultak esetében kódszámának, továbbá az egy vaddisznó bejelentésért járó
nettó forintösszegnek, a naptári félévben bejelentett összes elhullott vaddisznó számának és a bejelentésekért
összesen járó nettó forintösszegnek. A vadászatra jogosult által kiállított bizonylatot sorszámmal is el kell látni.
(9) A támogatásra jogosult bejelentőnek az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő
hónap 15. napjáig – 2017 első félévére vonatkozóan 2017. október 15-ig, 2017 második félévére vonatkozóan
2018. január 15-ig – kell benyújtania a megyei kormányhivatalhoz a (8) bekezdés szerinti bizonylatot, amelyhez
mellékelnie kell a bizonylatban szereplő írásbeli bejelentések másolati példányait is. A megyei kormányhivatal
a bizonylatot és annak mellékleteit csatolja az 5. § szerinti pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez, ha az abban
szereplő valamennyi bejelentett vaddisznóhullát a mintavétellel megbízott személy megtalálta, ellenkező esetben
felszólítja a bejelentőt a bizonylat kijavítására. A megyei kormányhivatal a pénzügyi hozzájárulás számlájára történt
átutalását követően haladéktalanul intézkedik az összegnek az elhullott vaddisznót bejelentő fizetési számlájára
történő továbbításáról.
10. §

(1) A madárinfluenza tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási
határozat 3. cikk 3. pont b) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti felmérési programok laboratóriumi
vizsgálatainak költségeire, valamint a tenyésztett baromfiból és vadon élő madarakból történő mintavétel
költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 328 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 297 637 eurónak megfelelő forint keretösszegig.
(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg
a)
H5/H7 altípusokra-HAG-próbára vizsgálatonként a 9,64 eurónak,
b)
vírusizolációs próbára vizsgálatonként a 37,88 eurónak, valamint
c)
PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 19,74 eurónak
megfelelő forintösszeget.
(4) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a megyei kormányhivatal és a NÉBIH jogosult 30 363 eurónak megfelelő
forint keretösszegig
a)
a hatósági vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos tenyésztett baromfiból való mintavétel során
keletkezett költségeinek megtérítéséhez,
b)
a vadászatra jogosult megbízottja, más szerv megbízottja – kivéve a hatósági szolgálat munkatársait – vagy
a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos vadmadárból történő mintavétel során keletkezett költségeinek
megtérítéséhez.
(5) A (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg
a)
tenyésztett baromfiból történő mintavétel esetén mintánként az 1,19 eurónak,
b)
vadmadarakból történő mintavétel esetén állatonként a 10 eurónak
megfelelő forintösszeget.
(6) Költségként a tenyésztett baromfiból levett mintáknak a hatóság részére történő átadásáért, valamint az elhullott
vadmadarak tetemének összegyűjtéséért vagy az azokból levett mintáknak a hatóság részére történő átadásáért
fizetett költség akkor számolható el, ha
a)
a vadászatra jogosult vagy a feladattal megbízott szolgáltató állatorvos a megyei kormányhivatalnak,
b)
vadmadarak esetén más szervezet a NÉBIH-nek
benyújtja a mintavétellel kapcsolatos költségeket igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.
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(7) A megyei kormányhivatal és a NÉBIH a (4) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás számlájára történt átutalását
követően haladéktalanul intézkedik annak azon mintavevő fizetési számlájára történő továbbításáról, aki vagy
amely esetében a NÉBIH vizsgálatra alkalmasnak minősítette a levett mintákat, valamint a mintavevő benyújtotta
az adott naptári félévre vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyfélévet követő hónap 15. napjáig – 2017 első félévére
vonatkozóan 2017. október 15-ig, 2017 második félévére vonatkozóan 2018. január 15-ig – a mintavétel költségeit
igazoló számlák másolati példányát a megyei kormányhivatalnak vagy a NÉBIH-nek. A vadászatra jogosultnak,
a szolgáltató állatorvosnak vagy más szervezetnek a számlákhoz csatolnia kell a NÉBIH által kiadott éves
madárinfluenza monitoring programban előírt, a mintavevő által aláírt minta-azonosító lapok másolati példányát.
11. §

(1) A TSE (BSE és súrlókór) tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási
határozat 3. cikk 4. pontjával elfogadott nemzeti programok szerinti gyorstesztek, megerősítő- és diszkriminatív
elsődleges molekuláris vizsgálatok költségeire, valamint a genotípus vizsgálatok költségeire vehető igénybe.
A keretösszeg a végrehajtási időszakra 451 234 eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A genotípus vizsgálatok esetében a pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MJKSZ jogosult 159 000 eurónak
megfelelő forint keretösszegig.
(3) A gyorstesztek, a megerősítő- és a diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok esetében a pénzügyi
hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult 292 234 eurónak megfelelő forint keretösszegig.
(4) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de a maximális átalányösszeg
nem haladhatja meg
a)
az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 12. cikk (2) bekezdésében
és III. melléklet A. fejezet I. rész 2.1. és 3. pontjában meghatározott követelmények teljesítése érdekében
a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 eurónak,
b)
a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet A. fejezet I. rész 2.2. pontjában
meghatározott követelmények teljesítése érdekében az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik
felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat
mellékletében nem szereplő tagállamokból vagy harmadik országokból származó szarvasmarhafélékre
vonatkozó programok keretében a szarvasmarhafélék esetében elvégzett gyorstesztekre gyorstesztenként
a 7,40 eurónak,
c)
juh- és kecskefélék esetében a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (2) bekezdésében,
III. melléklet A. fejezet II. rész 5. pontjában és VII. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő
gyorstesztekre, és III. melléklet A. fejezet II. rész 2. és 3. pontjában meghatározott minimumkövetelmények
teljesítéséhez szükséges mennyiségben gyorstesztekre gyorstesztenként a 7,40 eurónak,
d)
a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklet C. fejezet 3.2. bekezdés c) pont
i. alpontjának megfelelően végzett elsődleges molekuláris megkülönböztető vizsgálatokra vizsgálatonként
a 194 eurónak,
e)
a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklet C. fejezetében említett megerősítő
tesztekre – gyorstesztek kivételével – tesztenként átlagosan legfeljebb az 50 eurónak,
f)
genotipizálási vizsgálatokra vizsgálatonként átlagosan legfeljebb a 15 eurónak
megfelelő forintösszeget.

12. §

(1) A veszettség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási határozat
3. cikk 3. pont d) alpontjával elfogadott nemzeti program szerinti, a veszettség antigénjének vagy antitestjeinek
kimutatására végzett, illetve biomarker kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatok költségeire, a vakcinát
tartalmazó csalétkek titrálásának költségeire, az oltóanyag beszerzési és kihelyezési költségeire, valamint
figyelemfelhívó kampány költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 2 824 451 eurónak
megfelelő forintösszeg.
(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege
átlagosan nem haladhatja meg
a)
szerológiai vizsgálatonként a 15,24 eurónak,
b)
fluoreszkáló ellenanyagpróbára (FAT) vizsgálatonként a 13,09 eurónak,
c)
orális csalétekvakcina beszerzése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,28 eurónak,
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d)
e)

orális csalétekvakcina kihelyezése esetében csalétkenként legfeljebb a 0,47 eurónak,
vadon élő állatoknak a hatóság részére laboratóriumi vizsgálatok végzése céljából történő átadása esetében
állatonként legfeljebb a 23,33 eurónak,
f)
biomarker (tetraciklin csontból való) kimutatására szolgáló tesztek esetében tesztenként legfeljebb
a 10 eurónak,
g)
vírust tartalmazó csalétekvakcina-minták titrálása esetében vizsgált csalétekvakcina-mintánként legfeljebb
a 100 eurónak,
h)
figyelemfelhívó kampány esetében a 160 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
13. §

(1) A kéknyelv betegség tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861. számú támogatási
határozat 3. cikk 2. pontjával elfogadott nemzeti program szerinti virológiai és szerológiai vizsgálatok költségeire,
valamint a mintavétel költségeire vehető igénybe. A keretösszeg a végrehajtási időszakra 59 453 eurónak megfelelő
forintösszeg.
(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére a NÉBIH jogosult.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás mértéke az igazolt költségek 100%-a, de maximális összege
átlagosan nem haladhatja meg
a)
ELISA vizsgálatra vizsgálatonként az 1,69 eurónak,
b)
PCR vizsgálatra vizsgálatonként a 25,08 eurónak,
c)
mintavételre háziállatonként a 0,55 eurónak
megfelelő forintösszeget.

14. §		
A kérelemhez valamennyi alcélterület esetében csatolni kell a tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket
igazoló számlákról készült, 3. melléklet szerinti adattartalmú – a Kincstár által rendszeresített és a honlapján
közzétett – összesítő kimutatást. A 11. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a kérelemhez
csatolni kell a támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló pénzügyi
dokumentumok másolatát is. A 8. § (4) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a kérelemhez csatolni kell
a 8. § (5) bekezdése szerinti bizonylatot és annak mellékleteit is. A 9. § (6) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás
esetében a kérelemhez csatolni kell a 9. § (8) bekezdése szerinti bizonylatot és annak mellékleteit is.

4. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 18. § 2018. március 1-jén lép hatályba.

16. §		
Ez a rendelet
a)
az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi
szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK,
a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK
tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet, valamint
b)
a tagállamok által 2017-re és az azt követő évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok
felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves
programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2017.
február 1-jei SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási határozat végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
17. §		
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre
irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet
a)
7. § (1) bekezdésében a „3 484 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „4 004 000 EUR-nak” szöveg,
b)
7. § (4) bekezdésében a „3 397 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „3 917 000 EUR-nak” szöveg,
c)
8. § (2) bekezdésében a „32 860 EUR” szövegrész helyébe a „32 960 EUR” szöveg,
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d)
e)
lép.

8. § (4) bekezdésében a „87 140 EUR-nak” szövegrész helyébe a „87 040 EUR-nak” szöveg,
12. § (1) bekezdésében a „2 954 840 EUR-nak” szövegrész helyébe a „2 434 840 EUR-nak” szöveg

18. §		
Hatályát veszti az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel
kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.)
FM rendelet.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelethez
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM adattartalma az egyes állatbetegségek és zoonózisok
felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok
2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2017. (IX. 18.) FM rendelet alapján igényelhető
pénzügyi hozzájáruláshoz
1. Az ügyfél azonosító adatai
1.1. Név
1.2. Ügyfél-azonosító
2. Az igényelt pénzügyi hozzájárulás megjelölése az alábbi táblázat szerint:
A

B

C
Igényelt pénzügyi

Célterületek

Alcélterületek

hozzájárulás összege
(Ft)

a Gallus gallus
tenyészállományokban
előforduló szalmonellózis

1.

1.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti
immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei
1.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére
1.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett leselejtezett állatok utáni kár enyhítésére
1.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett ártalmatlanított keltető tojások utáni kár enyhítésére
1.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett hőkezelt keltető tojások utáni kár enyhítésére
1.3. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének
laboratóriumi költségei
1.4. szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált
állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális
anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei
1.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei
1.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének
költségei
1.7. mintavétel költségei állományonként
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2.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti
immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei
2.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére
2.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett leselejtezett állatok utáni kár enyhítésére
2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett ártalmatlanított étkezési tojások utáni kár enyhítésére
2.3. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének
laboratóriumi költségei
2.4. szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált
állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális
anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei
2.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei
2.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének
költségei
2.7. mintavétel költségei állományonként
a Gallus gallus brojlercsirke 3.1. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének
állományokban előforduló laboratóriumi költségei
3.2. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei
szalmonellózis
3.3. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének
költségei
3.4. mintavétel költségei állományonként
4.1. az állattartó állategészségügyi programja szerinti
a Meleagris gallopavo
immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzésének költségei
tenyészállományokban
4.2.1.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
előforduló szalmonellózis
keletkezett leölt és ártalmatlanított állatok utáni kár enyhítésére
4.2.1.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett leselejtezett állatok utáni kár enyhítésére
4.2.2.1. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett ártalmatlanított keltető tojások utáni kár enyhítésére
4.2.2.2. az állattartónál a fertőzött állomány felszámolása miatt
keletkezett hőkezelt keltető tojások utáni kár enyhítésére
4.3. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének
laboratóriumi költségei
4.4. szalmonella-fertőzöttség szempontjából vizsgált
állományokból származó madarak szöveteiben antimikrobiális
anyagok kimutatására végzett vizsgálatok költségei
4.5. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei
4.6. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének
költségei
4.7. mintavétel költségei állományonként
5.1. a fertőtlenítés hatékonysága hatósági ellenőrzésének
a Meleagris gallopavo
hízópulyka-állományokban laboratóriumi költségei
5.2. bakteriológiai laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei
előforduló szalmonellózis
5.3. szerotipizálási laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének
költségei
5.4. mintavétel költségei állományonként
a klasszikus sertéspestis
6.1. vaddisznókból származó minták ELISA vizsgálatainak költségei
6.2. vaddisznókból származó minták PCR vizsgálatainak költségei
6.3. vaddisznó mintavétel költségei

a Gallus gallus
tojóállományokban
előforduló szalmonellózis

2.

3.

4.

5.

6.
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az afrikai sertéspestis

7.

8.

9.

10.

11.
12.

7.1. vaddisznókból származó minták PCR vizsgálatainak költségei
7.2. vaddisznókból származó minták egyéb virológiai vizsgálatainak
költségei
7.3. elhullott vaddisznók bejelentésének ösztönzése
7.4. házi sertésből származó minták PCR vizsgálatainak költségei
7.5. házi sertés mintavétel költségei
7.6. az országhatáron elkobzott élelmiszerminták PCR
vizsgálatainak költségei
7.7. az országhatáron történő fertőtlenítés költsége
7.8. tájékoztató nyomtatványok készíttetése
8.1.1. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (HAG)
a baromfikban és a vadon
élő madarakban előforduló 8.1.2. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei
(vírusizoláció)
madárinfluenza
8.1.3. laboratóriumi vizsgálatok elvégzésének költségei (PCR)
8.2.1. mintavétel költségei tenyésztett házi madarak esetén
8.2.2. vadmadár eljuttatása a hatóságnak (mintavétel költségei)
9.1. szarvasmarhafélék esetén gyorstesztek költségei elhullott,
a fertőző szivacsos
kényszervágott vagy klinikai tünetek miatt elkülönítetten levágott
agyvelőbántalmak (TSE):
24 hónaposnál idősebb egyedek esetén, valamint a 30 hónaposnál
szarvasmarhák szivacsos
idősebb Romániából, Bulgáriából, Horvátországból vagy harmadik
agyvelőbántalma (BSE) és
országból származó rendes vágott szarvasmarhafélék esetén
surlókór
9.2. gyorstesztek költségei 18 hónaposnál idősebb juhok és
kecskék esetén
9.3. megerősítő vizsgálatok költségei
9.4. diszkriminatív elsődleges molekuláris vizsgálatok költségei
9.5. genotípus vizsgálatok költségei
a veszettség
10.1. orális vakcina beszerzési költségei
10.2. orális vakcina kihelyezési költségei
10.3. szerológiai vizsgálatok költségei
10.4. biomarker (tetraciklin) csontban való kimutatására szolgáló
vizsgálatok költségei
10.5. fluoreszkáló ellenanyagpróba (FAT) vizsgálatok költségei
10.6. vakcinát tartalmazó csalétkek titrálása
10.7. vadon élő állatok eljuttatása a hatóságnak (mintavétel
költségei)
10.8. figyelemfelhívó kampány
a kéknyelv betegség
11.1. laboratóriumi ELISA vizsgálatok elvégzésének költségei
11.2. laboratóriumi PCR vizsgálatok elvégzésének költségei
11.3. háziállatok esetén a mintavétel költségei
Összesen:
3. Az MJKSZ esetében nyilatkozat arról, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás alatt.
4. Ügyfél nyilatkozatai
4.1. Nyilatkozat arról, hogy tudomásul veszi, hogy
a)
a Kincstárral a kapcsolattartás a Támogatási törvény 28. § (1) bekezdése szerinti Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett adatok alapján történik;
b)
az adatok megváltozása esetében a Támogatási törvény 29. § (1) bekezdése alapján a változást
köteles a Kincstár felé tizenöt napon belül bejelenteni, és amennyiben ezen bejelentési
kötelezettséget elmulasztja, az ebből adódó – a Támogatási törvény 29. § (5) bekezdésében,
valamint 30/A. §-ában foglalt – jogkövetkezmények terhelik;
c)
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és az egyéb fizetési kötelezettség adók módjára
behajtandó köztartozásnak minősül, melyet az állami adóhatóság hajt be;
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d)

amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatban lejárt tartozása áll fenn, a Támogatási törvény 38. §
(9) bekezdése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási
megbízását a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató végrehajtható okirat csatolása
nélkül köteles teljesíteni, továbbá e nyilatkozat hiányában a kérelem a Támogatási törvény alapján
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
4.2. Nyilatkozat arról, hogy:
a)
a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben és mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek;
b)
a költségek ténylegesen felmerültek és a SANTE/VP/2017/HU/SI2.749861 számú támogatási
határozat rendelkezései alapján támogatásra jogosultak;
c)
a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésére állnak;
d)
a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi
rendelkezéseket az ügyfél megismerte és azokat betartja;
e)
a felmerült költségeket igazoló pénzügyileg teljesített számlák rendelkezésre állnak;
f)
az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás
esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt:
a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
g)
vállalja, hogy a Támogatási törvény 69. §-a szerinti esetekben a Kincstár által megállapított
jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a törvényben foglaltak szerint
visszafizeti.
5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
6. Csatolandó mellékletek: a tárgyidőszakban felmerült kapcsolódó költségeket igazoló számlákról készült összesítő
kimutatás. A 11. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a kérelemhez csatolni kell továbbá
a támogatási jogosultságot alátámasztó számlák és a pénzügyi teljesítést igazoló pénzügyi dokumentumok
másolatát, a 8. § (4) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében pedig a 8. § (5) bekezdése szerinti
bizonylatot és annak mellékleteit, a 9. § (6) bekezdése szerinti pénzügyi hozzájárulás esetében a 9. § (8) bekezdése
szerinti bizonylatot és annak mellékleteit.

2. melléklet a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelethez
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM adattartalma és a csatolandó mellékletek az egyes állatbetegségek
és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló
nemzeti programok 2017. évi finanszírozásának szabályairól szóló 45/2017. (IX. 18.) FM rendelet
alapján a baromfiállományokban előforduló szalmonellózis ellen való védekezésre irányuló nemzeti
programokhoz igényelhető költségtérítéshez
1. Az ügyfél azonosító adatai
1.1. Név
1.2. Ügyfél-azonosító
2. Az állatállomány adatai
2.1. Tenyészetkód
2.2. Faj megjelölése (házityúk vagy pulyka)
2.3. Hasznosítási irány megjelölése (tenyész-, tojóállomány)
2.4. Immunizálás esetén a felhasznált vakcina adatai (megnevezése, mennyisége, gyártási száma)
2.5. Az állomány felszámolása vagy elkülönített vágása esetén
2.5.1.
Levágatott vagy leölt egyedszám (db), megsemmisített tojás (db)
2.5.2.
A levágást végző vágóhíd tenyészetkódja vagy a leölést végző adatai, tojások ártalmatlanítását
végző üzem adatai
2.5.3.
A megsemmisítést, felszámolást vagy az elkülönített vágást megelőző forgalmi korlátozást elrendelő
határozat száma
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3. Nyilatkozat a 7. § (5) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakról
4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása
5. Csatolandó mellékletek:
5.1. A vágóhíd telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatal igazolása az állomány felszámolása vagy
elkülönített vágása esetén arról, hogy a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db
állatot és mikor vágtak le (BIR szállítólevél kódja),
5.2. A tojások ártalmatlanítását végző üzem telephelye szerinti illetékes megyei kormányhivatal igazolása, hogy
a 2. pont szerinti szalmonellózissal fertőzött állományból hány db tojást ártalmatlanítottak.

3. melléklet a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelethez
Összesítő kimutatás adatai a kapcsolódó költségeket igazoló számlákról*
Tárgyidőszak: ....................... év .................... félév ................... negyedév/hónap**
A

Alcélterület
megnevezése

Számla azonosító száma

B
Az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma***

C
A számla által igazolt
nettó költség (Ft)****

* „Számla” a 45/2017. (IX. 18.) FM rendelet 1. § 3. pontjában foglaltak értelmében a jogosultságot alátámasztó számla vagy egyéb számviteli bizonylat.
** A megfelelő rész aláhúzandó.
*** A „szalmonellózis elleni védekezés – oltóanyagok beszerzési költségei” alcélterület esetében az elvégzett feladat végrehajtásának dátuma
az oltóanyag beadásának, illetve felhasználásának időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – felszámolás miatt keletkezett kár enyhítése”
alcélterület tekintetében a felszámolás, az ártalmatlanítás, vagy a hőkezelés időpontja, a „szalmonellózis elleni védekezés – hatósági mintavétel
költségei” alcélterület tekintetében pedig a mintavétel időpontja.
**** Pénzügyi hozzájárulás csak a számlán és az egyéb bizonylaton szereplő költségek általános forgalmi adót és egyéb adót nem tartalmazó összege
után igényelhető.
Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása

A külgazdasági és külügyminiszter 12/2017. (IX. 18.) KKM rendelete
a külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló
1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A külgazdasági és külügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2014. (VII. 30.) KKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Miniszteri elismerésként)
„f ) Balassi műfordítói nagydíj”
(adományozható.)
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2. §		
Az R. 2. alcíme a következő 12/B. §-sal egészül ki:
„12/B. § (1) A Balassi műfordítói nagydíj azoknak a személyeknek adományozható, akik tevékenységükkel
kiemelkedő módon hozzájárultak a magyar irodalom külföldi népszerűsítéséhez műfordítások létrehozásának
formájában.
(2) A díj évente egy magyar vagy külföldi állampolgár részére adományozható.
(3) A díj átadására minden év szeptember 30-án, a fordítók világnapján kerül sor.
(4) A díjazottak az adományozást igazoló oklevelet kapnak.
(5) A díjhoz 3500 euró összegű pénzjutalom jár, mely összeg a minisztérium mindenkori éves költségvetéséből kerül
finanszírozásra.”
3. §		
Az R. 2. § (2) bekezdése
a)
d) pontjában az „Oklevél, valamint” szövegrész helyébe az „Oklevél,” szöveg,
b)
e) pontjában az „Oklevél” szövegrész helyébe az „Oklevél, valamint” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 13/2017. (IX. 18.) KKM rendelete
a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére
nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára
nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló 4/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés m) és n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére nyújtható
kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön
részletes szabályairól szóló 4/2017. (II. 28.) KKM rendelet (a továbbiakban: KKM rendelet) 16. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az illetményelőleg és a költségtérítés-előleg folyósítása a minisztérium belföldi állományában felkészülését
töltő, 45 napon belül kihelyezésre kerülő esetében forintban, az állomáshelyén tartós külszolgálatát töltő kihelyezett
részére választása szerint forintban, euróban vagy USA dollárban történik. Az igényelt forint euróra vagy USA
dollárra történő átváltása a folyósítás hónapját megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank
által közzétett árfolyamon (a továbbiakban: MNB árfolyamon) történik. A gépkocsivásárlási kölcsön igénylése,
jóváhagyása és utalása forintban történik az alapértelmezett bankszámlára. Az igényelt forint euróra vagy USA
dollárra történő átváltása a terhelés napján érvényes MNB árfolyamon történik.
(2) Az illetményelőleg és a költségtérítés-előleg a minisztérium belföldi állományában felkészülését töltő, 45 napon
belül kihelyezésre kerülő esetében a kérelemben feltüntetett, Magyarországon vezetett forint bankszámlára,
az illetményelőleg, a költségtérítés-előleg és a gépkocsivásárlási kölcsön az állomáshelyén tartós külszolgálatát
töltő kihelyezettek alapértelmezett bankszámlájára, a kérelem elbírálását követő 15 napon belül, egy összegben,
átutalással kerül folyósításra.”
2. §

(1) A KKM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A KKM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A KKM rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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3. §		
A KKM rendelet
a)
8. §-ában és 15. §-ában a „külképviselet részére” szövegrész helyébe a „kihelyező szerv által megadott fizetési
számlaszámra”,
b)
20. § (1), (2) és (3) bekezdésében az „a felvétel pénznemében köteles a külképviselet házipénztárába
készpénzben vagy banki átutalással a külképviselet bankszámlájára” szövegrész helyébe a „forintban köteles
banki átutalással a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra”
szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 13/2017. (IX. 18.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 4/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

Illetményelőleg iránti kérelem
Alulírott .................................................. (név), .................................................. (születési hely, idő), ..................................................
(adóazonosító jel) kérem, hogy részemre a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és
kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag
gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló KKM rendelet szerinti ........................................
(előleg összege) összegű illetményelőleget szíveskedjenek folyósítani, az alábbi indokok miatt:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy tájékoztatásukat a döntésről a következő e-mail-címre továbbítsák:
.................................................. (e-mail-cím)
Kérem, hogy a megítélt illetményelőleg összegét szíveskedjenek (kérjük a megfelelőt bekarikázni)
a)
a kihelyezésem előtt a következő magyarországi forint bankszámlámra átutalni:
Bank: .................................................. Bankszámlaszám: ..................................................
b)
a kihelyezésemet követően az alapértelmezett bankszámlámra átutalni/készpénzben
a házipénztárból1 (a megfelelő aláhúzandó).
		
		

kifizetni

............................................................
Kérelmező

Alulírott .................................................. (név) hozzájárulok, hogy .............................. hónap (törlesztés időtartama) alatt
az illetményelőleg aktuális törlesztőrészletét a folyósító szerv a havi devizailletményemből levonja.
		
		

............................................................
Kérelmező

Készpénzes kifizetés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az állomáshely rendelkezik a juttatások készpénzben való kifizetésének
engedélyével.”

1
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2. melléklet a 13/2017. (IX. 18.) KKM rendelethez
„2. melléklet a 4/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

Költségtérítés-előleg iránti kérelem
Alulírott .................................................. (név), .................................................. (születési hely, idő), ..................................................
(adóazonosító jel) kérem, hogy részemre a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és
kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag
gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló KKM rendelet szerinti ........................................
(hónapok száma) havi költségtérítés-előleget szíveskedjenek folyósítani, a következő indokok miatt:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Kérem, hogy tájékoztatásukat a döntésről a következő e-mail-címre továbbítsák:
.................................................. (e-mail-cím)
Kérem, hogy a megítélt költségtérítés-előleg összegét szíveskedjenek (kérjük a megfelelőt bekarikázni)
a)
a kihelyezésem előtt a következő magyarországi forint bankszámlámra átutalni:
Bank: .................................................. Bankszámlaszám: ..................................................
b)
a kihelyezésemet követően az alapértelmezett bankszámlámra átutalni/készpénzben
a házipénztárból1 (a megfelelő aláhúzandó).
		
		

kifizetni

............................................................
Kérelmező

A kérelemben megjelölt indokok a fogadó állam körülményeit figyelembe véve (megfelelő aláhúzandó):
–
megfelelnek a valóságnak és pénzügyi szempontból megalapozottak
–
nem felelnek meg a valóságnak és pénzügyileg nem megalapozottak.
		
		

............................................................
Külképviselet-vezető

Tudomásul veszem, hogy pozitív elbírálás esetén a folyósítást követő első bérszámfejtéstől kezdve
a költségtérítés-előleg iránti kérelemben érintett időszakban költségtérítésre nem vagyok jogosult.
Tudomásul veszem, hogy ha a költségtérítés-előleg folyósítását követően bebizonyosodik, hogy a kérelemben
megjelölt indok nem felelt meg a valóságnak, vagy az összeget rendeltetésétől eltérően használtam fel, köteles
vagyok a folyósított összegnek az összeg odaítélésétől kezdve az odaítéléssel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamattal megnövelt összegét az azt folyósító szerv hivatalos
felszólítását követő öt munkanapon belül a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra visszautalni.
		
		

............................................................
Kérelmező

Készpénzes kifizetés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az állomáshely rendelkezik a juttatások készpénzben való kifizetésének
engedélyével.”

1
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3. melléklet a 13/2017. (IX. 18.) KKM rendelethez
„3. melléklet a 4/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

Gépkocsivásárlási kölcsön iránti kérelem
Alulírott .................................................. (név), .................................................. (születési hely, idő), ..................................................
(adóazonosító jel) kérem, hogy részemre a külképviseletre tartós külszolgálatra kihelyezett kormánytisztviselők és
kormányzati ügykezelők részére nyújtható kamatmentes illetmény- és költségtérítés-előleg, valamint kizárólag
gépkocsivásárlás céljára nyújtható kölcsön részletes szabályairól szóló KKM rendelet szerinti ........................................
(előleg összege) összegű, kizárólag gépkocsivásárlás céljára felhasználható kölcsönt szíveskedjenek folyósítani.
Kérem, hogy a megítélt gépkocsivásárlási kölcsön összegét szíveskedjenek az alapértelmezett bankszámlámra
átutalni/készpénzben kifizetni a házipénztárból1 (a megfelelő aláhúzandó).
		
		

............................................................
Kérelmező

Alulírott .................................................. (név) hozzájárulok, hogy .............................. hónap (törlesztés időtartama) alatt
a gépkocsivásárlási kölcsön aktuális törlesztőrészletét a folyósító szerv a havi devizailletményemből levonja.
Tudomásul veszem, hogy a gépkocsivásárlás céljára nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a gépkocsi
vételárát. Vállalom, hogy a gépkocsi megvásárlását számla bemutatásával igazolom. Vállalom, hogy
a megvásárolni kívánt gépkocsi vételára a jelen kérelem mellékleteként csatolt árajánlatban szereplő összegnél
[.................................................. (összeg devizában)] nem lesz kisebb.
Vállalom, hogy a munkáltatói kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsira – a gépkocsivásárlási kölcsön
törlesztésének időtartamára – a vásárlással egyidejűleg casco vagy annak megfelelő egyéb biztosítást kötök, és azt
a kötvény bemutatásával igazolom.
Tudomásul veszem, hogy a munkáltatói kölcsön felhasználásával vásárolt gépkocsit – amennyiben hivatali
gépjármű nem áll rendelkezésre, vagy igénybevétele ésszerűségi vagy gazdaságossági szempontból nem
célszerű – jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében a külszolgálat teljes időtartama alatt köteles vagyok
a munkakörömmel összefüggő feladatok ellátására is használni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gépkocsivásárlási kölcsön folyósítását követően bebizonyosodik, hogy
az összeget nem a munkáltatóval kötött szerződéses feltételek szerint használtam fel, köteles vagyok a folyósított
összegnek az összeg odaítélésétől kezdve az odaítéléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű kamattal megnövelt összegét az azt folyósító szerv hivatalos felszólítását követő
öt munkanapon belül a kihelyező szerv által megadott fizetési számlaszámra visszautalni.
Jelen kérelemhez mellékelten csatolom az elbírálásához szükséges alábbi dokumentumokat:
a)
Kihelyező okirat
b)
Gépjárművezetői engedély
c)
Árajánlat
		
		

............................................................
Kérelmező

Készpénzes kifizetés kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az állomáshely rendelkezik a juttatások készpénzben való kifizetésének
engedélyével.”

1
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A nemzeti fejlesztési miniszter 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelete
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 30. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,
a 31. § és a 6. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
21. § 10. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet tárgyi hatálya a megengedett össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet
meghaladó jármű és járműszerelvény (a továbbiakban együtt: túlsúlyos, illetve túlméretes jármű) országos közúton,
helyi közúton, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt
magánúton (a továbbiakban együtt: közút) való közlekedésére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya a jármű üzembentartójára, tulajdonosára, a jármű vezetőjére, valamint a közút
kezelőjére terjed ki.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában túlsúlyos, illetve túlméretes járműnek minősül az a jármű vagy járműszerelvény, amely
a)
össztömeg vonatkozásában
aa)
kéttengelyes jármű esetén a 20 tonnát,
ab)
háromtengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 26 tonnát,
ac)
négy- vagy ennél több tengelyes jármű vagy csuklós jármű esetén a 32 tonnát,
ad)
háromtengelyes járműszerelvény esetén a 28 tonnát,
ae)
négytengelyes járműszerelvény esetén a 38 tonnát,
af )
öt- vagy ennél több tengelyes járműszerelvény esetén a 40 tonnát,
b)
tengelyterhelés vonatkozásában
ba)
a jármű bármely tengelye, valamint
bb)
azon két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ahol a szomszédos tengelyek egymástól mért
távolsága kisebb, mint 1,00 méter,
a 11,5 tonnát,
c)
tengelycsoport-terhelés vonatkozásában
ca)
két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
legalább 1,00 méter, de 1,30 méternél kisebb, a 16,0 tonnát,
cb)
két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 19,0 tonnát,
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cc)

(2)
(3)

(4)

(5)

három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
1,30 méternél kisebb, a 22,0 tonnát,
cd)
három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 24,0 tonnát,
d)
méret vonatkozásában
da)
a 4,00 méter magasságot,
db)
a 2,6 méter szélességet,
dc)
szóló jármű esetén a 12,0 méter hosszúságot, a c) pont cd) alpontja kivételével,
dd)
a df ) alpontba nem tartozó autóbusz esetén a 15,0 méter hosszúságot,
de)
nyergesvontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén a 16,50 méter hosszúságot,
df )
a de) alpontba nem tartozó járműszerelvény vagy csuklós autóbusz esetén a 18,75 méter
hosszúságot
meghaladja.
A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járműnek minősül a jármű abban az esetben is, ha
a tengelycsoportba tartozó bármely tengely terhelése meghaladja a 11,5 tonnát.
A jármű az eltérés mértéke szerint lehet
a)
kis mértékben
aa)
ha az eltérés 5%-nál kisebb,
ab)
ha az eltérés 5% vagy annál nagyobb és 10%-nál kisebb,
b)
nagy mértékben – ha az eltérés 10% vagy annál nagyobb és 20%-nál kisebb –,
c)
rendkívüli mértékben,
ca)
ha az eltérés 20% vagy annál nagyobb és 30%-nál kisebb,
cb)
ha az eltérés 30% vagy annál nagyobb és 40%-nál kisebb,
d)
különösen nagy mértékben – ha az eltérés 40% vagy annál nagyobb –
túlsúlyos, illetve túlméretes jármű.
Háromnál több tengelyből álló tengelycsoportot ellenőrzési szempontból kettes és hármas tengelycsoportokra kell
felosztani úgy, hogy
a)
páros számú tengelyből álló tengelycsoport esetén kettes tengelycsoportokat,
b)
páratlan számú tengelyből álló tengelycsoport esetén pedig a tengelycsoport utolsó három tengelyéből
hármas tengelycsoportot, ezt megelőző tengelyeiből pedig kettes tengelycsoportokat
kell képezni.
Az (1) és a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a járműnek kizárólag azt a tengelyét kell tengelyként
számításba venni, amelynek kerekei a mérés időpontjában az úttesttel érintkeznek.

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott járművek – az e rendeletben meghatározott kivételekkel – kizárólag közútkezelői
hozzájárulással (a továbbiakban: hozzájárulás) közlekedhetnek.
(2) A hozzájárulás megadása történhet
a)
egyszerűsített eljárás keretében vagy
b)
egyedi elbírálás alapján.
(3) Egyedi elbírálás alapján kell a hozzájárulásról dönteni, ha a megengedetthez képest
a)
az össztömeg vonatkozásában 20%,
b)
a tengelyterhelés és a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 5%, a 15. § (1) bekezdés d) és e) pontjában és
a 15. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel,
c)
a magasság vonatkozásában 10%,
d)
a szélesség vonatkozásában 20%,
e)
a hosszúság vonatkozásában 20%
vagy annál nagyobb az eltérés mértéke.

4. §

(1) A hozzájárulás kiadására jogosult közútkezelő a hozzájárulásban a jármű üzembentartója részére meghatározza
a)
azt az útvonalat, amelyen a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedhet,
b)
azokat a feltételeket, amelyek a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedése során biztosítják a közút és
tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását, és
c)
a túlsúlyos, illetve túlméretes járművön a hozzájárulás időbeli hatálya alatt alkalmazható tengelykiosztást.
(2) A hozzájárulás egy útra (a továbbiakban: eseti hozzájárulás) vagy határozott időre szól.
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(3) Az eseti hozzájárulás a kérelmező által megjelölt napon és további két napon – összesen három egymást követő
naptári napon – hatályos, és az abban megjelölt útvonalon történő egyszeri közlekedésre jogosít.
(4) A határozott időre szóló hozzájárulás lehet
a)
napi hozzájárulás: a kérelmező által megjelölt napra,
b)
heti hozzájárulás: a kérelmező által megjelölt kezdőnapra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő
naptári napra),
c)
havi hozzájárulás: a kérelmező által megjelölt kezdőnaptól számított egy hónapra,
d)
negyedéves hozzájárulás: a hozzájárulást kérelmező által megjelölt kezdőnaptól számított három hónapra,
e)
féléves hozzájárulás: a hozzájárulást kérelmező által megjelölt kezdőnaptól számított hat hónapra,
f)
éves hozzájárulás: a hozzájárulást kérelmező által megjelölt kezdőnaptól számított egy évre.
(5) A (4) bekezdés c)–f ) pontja szerinti hozzájárulás a megjelölt időtartam végén, a kezdőnapnak megfelelő számú
napon 24 órakor jár le. Ha ez a nap hiányzik a lejárat hónapjában, a hozzájárulás e hónap utolsó napján 24 órakor jár
le.
(6) A határozott időre szóló hozzájárulás korlátlan számú közlekedésre jogosít fel
a)
túlsúlyos járművel a hozzájárulásban megjelölt útvonalon,
b)
legfeljebb kis mértékben magas vagy nagy mértékben széles, illetve hosszú túlméretes járművel
a közúthálózaton, kivéve a magassági, szélességi és hosszúsági korlátozásokat elrendelő jelzőtáblákkal
korlátozott útszakaszokon.
(7) A (2) bekezdés szerint kiadott hozzájárulásban, egy vontatóból és egy pótkocsiból vagy egy nyergesvontatóból
és félpótkocsiból álló járműszerelvény esetén, egy vontató vagy nyergesvontató és legfeljebb öt pótkocsi vagy
félpótkocsi szerepelhet.
5. §

(1) A jármű össztömegét, tengelyterhelését, tengelycsoport-terhelését és méretét a közúti közlekedésről szóló
törvényben meghatározott ellenőrző hatóság és a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben kijelölt közútkezelő
a)
nem automatikus működésű berendezéssel megvalósított mérés vagy
b)
automatikus működésű berendezéssel megvalósított mérés
útján ellenőrizheti.
(2) Az ellenőrzés történhet
a)
statikus méréssel vagy
b)
dinamikus méréssel.
(3) Méréseket csak erre hitelesített vagy kalibrált mérőberendezésekkel lehet végezni.

6. §

(1) A mérések lebonyolítására alkalmas mérőhely lehet:
a)
állandó üzemű kijelölt mérőhely,
b)
időszakos üzemű kijelölt mérőhely,
c)
időszakos üzemű eseti mérőhely vagy
d)
állandó üzemű mérési pont.
(2) Az össztömeg meghatározása történhet
a)
méréssel
aa)
össztömegmérleggel,
ab)
a jármű összes kereke alá helyezett kerékterhelés-mérővel,
ac)
a jármű összes tengelye alá helyezett tengelyterhelés-mérővel vagy
b)
számítással
ba)
a jármű mért kerékterhelései adataiból vagy
bb)
a jármű mért tengelyterhelési adataiból.

2. Értelmező rendelkezések
7. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
csuklós jármű: M2 vagy M3 kategóriájú, három- vagy ennél több tengelyes csuklós autóbusz,
2.
dinamikus mérés: a jármű megállítása nélkül, a jármű mozgása közben elvégzett mérés,
3.
kommunális jármű: az a jármű, amely jellegében, műszaki felépítésénél fogva csak a mentőszolgálatban,
tűzoltószolgálatban, halottszállításra, úttisztításra, valamint kommunálishulladék-szállításra használható,
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közlekedési közszolgáltatást végző jármű: az 1370/2007/EK rendelet 2. cikk i) pontja szerinti közszolgáltatási
szerződéssel rendelkező szolgáltató által üzemeltetett, a közszolgáltatás teljesítésében részt vevő
személyszállító jármű,
mérőhely: a jármű megállítására, valamint a kerékterhelés vagy tengelyterhelés vagy össztömeg vagy ezek
közül több mérésére alkalmas útterület,
mérőpont: a jármű megállítása nélküli kerékterhelés- vagy tengelyterhelés-mérésre alkalmas
útkeresztmetszet,
mezőgazdasági jármű: a mezőgazdasági vontató, a mezőgazdasági erőgép, az erdő- vagy mezőgazdasági
jelleggel rendelkező lassú jármű, valamint az általuk vontatott pótkocsi vagy munkagép,
statikus mérés: a jármű megállításával, nyugalmi helyzetben elvégzett mérés,
TSM mérőpont: a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer részét képező, a járművek tengelyterhelésének
dinamikus mérésére és az össztömegének számítással történő meghatározására alkalmas, automatikus
működésű berendezés.

II. FEJEZET
TÚLSÚLYOS, ILLETVE TÚLMÉRETES JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉRE VONATKOZÓ HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSA
3. A hozzájárulást megadó szerv
8. §

(1) A túlsúlyos, illetve túlméretes járművek közlekedéséhez a hozzájárulás megadására
a)
az országos közutat vagy több önkormányzat közigazgatási területén helyi közutat érintő közlekedés esetén
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MK NZrt.),
b)
kizárólag helyi közutat érintő közlekedés esetén a közút kezelője,
c)
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) által
üzemben tartott, továbbá a honvédség érdekében más üzembentartó által üzemben tartott járművek
közlekedése esetén a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi
járművek közúti közlekedéséről szóló miniszteri rendelet által meghatározott szerv
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a hozzájárulást megadó szerv
a)
egyszerűsített eljárás keretében megadott hozzájárulás esetén a hozzájárulás megadását követően
tájékoztatni köteles a további közútkezelőt,
b)
egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás esetén előzetesen megkéri a további közútkezelő
egyetértését.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerint olyan útra vonatkozóan nem adható hozzájárulás, amelynek kezelője a hozzájárulás
megadásával előzetesen nem értett egyet.
(4) A hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor a hozzájárulást kérelmező eljárási díjat köteles megfizetni a közútkezelő
részére.
(5) Az eljárási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
(6) A hozzájárulás iránti kérelmet
a)
az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben
aa)
személyesen történő ügyintézés esetén az MK NZrt. által készített nyomtatványon vagy
ab)
az MK NZrt. honlapján keresztül elektronikus úton,
b)
egyéb esetben a hozzájárulást megadó szerv által meghatározottak szerint
kell benyújtani.

4. A hozzájárulás megadásának általános feltételei
9. §

(1) A hozzájárulást megadó szervnek a hozzájárulás megadását megelőzően meg kell győződnie arról, hogy
a jármű műszakilag alkalmas a kérelemben megjelölt mértékű túlsúly-, illetve túlméret-paraméterekkel történő
közlekedésre. Ennek megállapítása érdekében a hozzájárulást kérelmezőnek be kell mutatnia vagy elektronikus
eljárás keretében be kell csatolnia
a)
a jármű érvényes forgalmi engedélyét vagy elektronikus eljárás esetén annak elektronikus másolatát,
b)
a járműhöz tartozó egyéb iratot, amellyel igazolni tudja az előírttól eltérő túlsúly-, illetve túlméretparaméterekkel történő közlekedéshez szükséges műszaki feltételek meglétét.
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(2) A 16. § (1) bekezdésében meghatározott egyszerűsített eljárásban a hozzájárulás igénylése során a hozzájárulást
kérelmezőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a jármű alkalmas a hozzájárulás iránti kérelemben megjelölt
paraméterekkel történő közlekedésre. Ebben az esetben a közúti közlekedéshez szükséges műszaki feltételek
betartásáért a jármű üzembentartója felelős.
(3) A hozzájárulás az (1) vagy a (2) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetén adható ki.
(4) A hozzájárulást megadó szerv a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedését
a)
az általa meghatározott útvonalhoz,
b)
a 4. melléklet szerinti kísérethez, rendőri kísérethez (a továbbiakban együtt: kíséret), valamint
c)
a hozzájárulás kiadása előtt vagy a közlekedés során teljesítendő egyéb feltételhez
kötheti.
(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak teljesítésének költségét a hozzájárulást kérelmező köteles viselni.
(6) A kíséret feltételeit a hozzájárulást megadó szerv határozza meg a hozzájárulásában, figyelemmel a 4. mellékletben
foglaltakra.
10. §

(1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést
meghaladó járművek közlekedése esetén túlsúlydíjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díj megállapítása során külön-külön meg kell határozni a
a)
megengedett legnagyobb össztömeg,
b)
megengedett legnagyobb tengelyterhelés,
c)
megengedett legnagyobb tengelycsoport-terhelés,
d)
megengedett legnagyobb méret
túllépése miatt fizetendő díjat.
(3) A megengedett legnagyobb tengelyterhelés túllépése miatt fizetendő túlsúlydíj meghatározása során, ha a jármű
több – tengelycsoportba nem sorolható – tengelyének terhelése is meghaladja a 2. § (1) bekezdés b) pontjában
előírt értéket, csak a legnagyobb eltérésű tengelyét kell figyelembe venni.
(4) A megengedett legnagyobb tengelycsoport-terhelés túllépése miatt fizetendő túlsúlydíj meghatározása során,
ha a jármű több tengelycsoportjának terhelése is meghaladja a 2. § (1) bekezdés c) pontjában előírt értéket, csak
a legnagyobb eltérésű tengelycsoportot kell figyelembe venni.
(5) Ha a jármű egy tengelycsoportjában lévő valamely tengelynek a terhelése meghaladja a 2. § (1) bekezdés
b) pontjában előírt értéket, a tengelycsoport után túlsúlydíjat kell fizetni.
(6) Ha a jármű egy tengelycsoportjának és a tengelycsoportban lévő valamely tengelynek a terhelése is meghaladja
a 2. § (1) bekezdésében előírt értéket, csak a legnagyobb eltérésűt kell figyelembe venni a túlsúlydíj meghatározása
során.
(7) A megengedett legnagyobb méret túllépése miatt fizetendő túlméretdíj meghatározása során, ha egy jármű több
mérete is meghaladja a 2. § (1) bekezdés d) pontjában előírt értéket, csak a legnagyobb eltérésű mérettúllépést kell
figyelembe venni.
(8) Ha egy túlsúlyos, illetve túlméretes jármű a (2) bekezdés több pontja szerint is díj megfizetésére kötelezett, a díjak
összeadódnak.
(9) A túlsúlydíj mértékét és számításának módját eseti hozzájárulás esetén – az igénybe vett útvonal hossza alapján –
a 2. melléklet tartalmazza.
(10) A határozott időre szóló hozzájárulás megadása során
a)
a megadott útvonalra szóló túlsúlyos járművek közlekedése esetén a túlsúlydíjat a 2. melléklet,
b)
a minden közútra szóló túlméretes járművek közlekedése esetén a túlméretdíjat a 3. melléklet
szerint kell kiszámolni a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(11) A túlsúlydíj mértéke határozott időre szóló hozzájárulás megadása során
a)
napi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának kétszerese,
b)
heti hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának négyszerese,
c)
havi hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának tízszerese,
d)
negyedéves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának húszszorosa,
e)
féléves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának harmincszorosa,
f)
éves hozzájárulás esetén az eseti hozzájárulás díjának ötvenszerese.
(12) Az MK NZrt. az általa a tárgynegyedévben beszedett, a különböző közútkezelők között szétosztásra nem került
díjból származó tényleges bevételt negyedévente a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napjáig
a „Közúthálózat fenntartás és működtetés” fejezeti kezelésű előirányzat javára köteles átutalni.
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(1) A hozzájárulás a túlsúlydíj megfizetését követően hatályosul, ha annak megfizetése kötelező. Ha díjfizetési
kötelezettség nem keletkezik, a hozzájárulás a kérelem elbírálását követően hatályosul.
(2) A hozzájárulást megadó MK NZrt. a hozzájárulás adatait közvetlen rendszerkapcsolaton keresztül a hozzájárulás
kiadását követően azonnal megküldi a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszernek.
(3) A határozott időre szóló hozzájárulás esetén a hozzájárulást kérelmező meghatározhatja a hatálybalépés napját.
A kezdőnap – a kezdőnapot megelőző nap 24. órájáig, további túlsúlydíj, valamint eljárási díj megfizetése nélkül –
egy alkalommal díjmentesen módosítható.
(4) A hozzájárulás a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedésének megkezdése előtt eljárási díj megfizetése
esetén módosítható. Ha a módosított hozzájárulásban szereplő túlsúlydíj összege nagyobb, mint a módosítás előtt
megfizetett túlsúlydíj mértéke, a módosítás azon a napon lép hatályba, amikor a különbözet megfizetésre kerül.
Az eljárási díj összege megegyezik az azonos feltételekkel megadott új hozzájárulás eljárási díjával.
(5) Tengelykiosztás meghatározása esetén a hozzájárulás csak az abban meghatározott tengelykiosztással történő
közlekedésre jogosít. Ha a jármű a hozzájárulás időbeli hatálya alatt eltérő tengelykiosztással közlekedik, azt
hozzájárulás nélküli közlekedésnek kell tekinteni.
(6) A túlsúlyos, illetve túlméretes jármű hozzájárulás nélküli vagy attól eltérő közlekedése miatt a közigazgatási
bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendeletben vagy a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és
a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletben
meghatározott közigazgatási bírság kiszabása nem mentesít a túlsúlydíj, valamint az eljárási díj megfizetése alól.
(7) A rendőrség a határátkelőhelyen a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű be- és kiléptetését megtagadja a hozzájárulás
megszerzéséig.

12. §		
A hozzájárulás kiadására jogosult szerv a hozzájárulás iránti igényt elutasítja, ha
a)
a megengedett össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, a megengedett legnagyobb
tengelycsoport-terhelést túllépő vagy a túlméretet okozó szállítmány más közlekedési eszközzel a szállítás
költségének és idejének aránytalan megnövekedése nélkül is továbbítható,
b)
a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget,
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést vagy méretet meghaladó jármű azon közlekedjék,
c)
más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő vagy más létesítménykezelő nem adja egyetértését a hozzájárulás
kiadásához, vagy
d)
a közút alatt elhelyezett nyomvonal jellegű létesítmények vagy a közút feletti és melletti szabad tér mérete
a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedését nem teszi lehetővé.
13. §		
A megengedett össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést és a megengedett legnagyobb
tengelycsoport-terhelést meghaladó jármű közlekedéséhez megadott hozzájárulás magában foglalja a jármű
útvonala által érintett, jelzőtáblával elrendelt „Súlykorlátozás” és „Tengelyterhelés-korlátozás” alóli felmentést is, ha
a hozzájárulás tartalmazza a jármű számára előírt útvonalat.

5. A túlsúlydíj, valamint az eljárási díj megfizetése alóli mentességek
14. §

(1) Mentesül a hozzájárulás beszerzése alól
a)
a kommunális jármű,
b)
az autómentő jelleggel rendelkező jármű,
c)
a katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a tűzoltásban és a műszaki
mentésben alkalmazott jármű,
d)
a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű által felvezetett, zárt konvojban haladó
jármű,
e)
a nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó jármű,
f)
a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben lévő vállalkozó által üzemben tartott,
kezelői feladatokat ellátó jármű,
g)
a közforgalmú személyszállító jármű,
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h)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
15. §

a mezőgazdasági jármű a szélességi méretére vonatkozóan
ha)
legfeljebb 4,5 méter szélességi értékig, ha a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól
látható sárga villogót használ,
hb)
4,5 méter szélességi érték fölött, ha a sárga villogó használata mellett legalább egy kísérőjármű
biztosítja a közlekedését, és a legnagyobb szélességet jobb és bal oldalon korlátozott látási
viszonyok esetén is jól láthatóan megjelölték,
i)
a mezőgazdasági jármű, ha
ia)
kéttengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 25 tonnát,
ib)
háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 32 tonnát,
ic)
a jármű bármely tengelye esetén a tengelyterhelése a 13 tonnát,
id)
két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 22 tonnát,
ie)
három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága
legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 32 tonnát
nem haladja meg,
j)
a csuklós jármű, ha
ja)
háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 28 tonnát,
jb)
négytengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 38 tonnát,
jc)
öt- vagy ennél több tengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 40 tonnát
nem haladja meg.
Az (1) bekezdés szerinti mentesség a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba
történő bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásával jön létre, és a benyújtás napjától számított egy évig hatályos.
A (2) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott mentesség nyilvántartásba vétel nélkül
a forgalomba helyezéssel vagy az ideiglenes forgalomban tartás engedélyezésével jön létre, és a jármű forgalomból
történő végleges kivonásáig hatályos.
Mezőgazdasági vontató vagy lassú jármű által vontatott, az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott pótkocsi
mentessége abban az esetben áll fenn a közlekedés időtartamára nézve, ha a vontató jármű a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló törvény szerinti nyilvántartásba bejelentésre került.
Az (1) bekezdés szerinti bejelentés nélküli közlekedés esetén a jármű üzembentartója vagy vezetője a túlsúlydíj,
valamint az eljárási díj megfizetése alóli mentességre utólagosan nem jogosult.
Az (1) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott túlsúlyos, illetve túlméretes járművek az ott meghatározott értékek
túllépése esetén hozzájárulás beszerzésére kötelezettek.
Az e §-ban meghatározott mentesség kizárólag a megjelölt célból történő közlekedésre jogosít.

(1) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni
a)
egy vagy több, együttesen legfeljebb 45 láb legnagyobb teljes hosszúságú konténert vagy cserefelépítményt
szállító, kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival, intermodális szállítási műveletek keretében
közlekedő járművek esetén a 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában foglalt érték 5%-át meg nem haladó
mértékű túllépése esetén,
b)
egy vagy több, együttesen legfeljebb 45 láb legnagyobb teljes hosszúságú konténert vagy cserefelépítményt
szállító, háromtengelyes gépjármű két- vagy háromtengelyes félpótkocsival, intermodális szállítási művelet
keretében közlekedő járművek esetén a 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában foglalt érték 10%-át meg
nem haladó mértékű túllépése esetén,
c)
alternatív üzemanyaggal hajtott járművek esetén a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) és ad) alpontjában foglalt
értékek 1 tonnánál nem nagyobb túllépése esetén,
d)
élőállatot szállító járművek esetén a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek 1 tonnánál nem
nagyobb túllépése esetén,
e)
az ömlesztett árut vagy folyadékot szállító járművek esetén, ha a jármű erre a célra kialakított felépítménnyel
rendelkezik, a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek 1 tonnánál nem nagyobb túllépése esetén,
f)
a 2. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontjában foglalt esetekre vonatkozóan 40 tonnát meg nem haladó
jármű esetén,
ha a kérelmet a jármű közlekedését megelőzően egyszerűsített eljárásban benyújtották.
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(2) Nem kell túlsúlydíjat fizetni
a)
az egy tengelyvonalban két független felfüggesztésű kerékkel vagy kerékcsoporttal rendelkező jármű esetén
a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt értékek
legfeljebb 20%-kal történő túllépése esetén,
b)
az egy tengelyvonalban három vagy több független felfüggesztésű kerékkel vagy kerékcsoporttal rendelkező
jármű esetén a 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában
foglalt értékek legfeljebb 20%-kal történő túllépése esetén,
ha a kérelmet a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedését megelőzően egyedi elbírálásra benyújtották.
(3) Az (1) bekezdés a) és c), valamint az (1) bekezdés b) és c) pontjának együttes fennállása esetén a kedvezmények
összeadódnak.
(4) Az (1) bekezdés d) és e), valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kedvezmények nem alkalmazhatók,
ha az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltak fennállnak. Az (1) bekezdés d) és e), valamint a (2) bekezdés a) és
b) pontjában foglalt kedvezmények közül egyidejűleg csak egyet lehet figyelembe venni.
(5) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni a honvédség által üzemben tartott, továbbá a honvédség érdekében más
által üzemben tartott járművek után, ha a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű közlekedését megelőzően a jármű
adatait az MK NZrt. által működtetett rendszeren keresztül a honvédség rögzítette.
(6) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a hozzájárulás a közúthálózatra a 4. § (4) bekezdése szerinti határozott időre is
megadható, ha azt a hozzájárulást kérelmező kéri.

6. Egyszerűsített eljárásban megadott hozzájárulás
16. §

(1) Egyszerűsített eljárás csak a 3. § (3) bekezdésében megadott értékeknél kisebb eltérés esetén alkalmazható.
(2) Az egyszerűsített eljárásban megadott hozzájárulás
a)
a 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben
aa)
az MK NZrt. erre a célra létesített ügyfélszolgálati irodájában ügyfélfogadási időben,
ab)
az MK NZrt. vagy más közútkezelő által üzemeltetett mérőállomáson,
ac)
az MK NZrt. honlapján keresztül elektronikus úton,
ad)
az MK NZrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló megbízotton (a továbbiakban: megbízott) keresztül
vagy
ae)
erre a célra létesített berendezés igénybevételével,
b)
egyéb esetben a hozzájárulást megadó szerv által meghatározottak szerint
igényelhető.
(3) A (2) bekezdés szerint igényelt hozzájárulás a kérelem benyújtását követően azonnal létrejön.

17. §		
A megbízott jogosult kényelmi díjat kérni az általa nyújtott szolgáltatás után, amelynek összege nem lehet több,
mint a közvetítésével megadott hozzájárulásban foglalt díj (eljárási díj, túlsúlydíj) összegének 5%-a.

7. Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás
18. §

(1) Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás a 16. § (2) bekezdés a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában
meghatározott helyeken igényelhető.
(2) Az egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás kiadásának határideje az előírt paraméterektől
a)
nagy mértékben eltérő jármű esetén 5 nap,
b)
rendkívüli mértékben eltérő jármű esetén 10 nap, és
c)
különösen nagy mértékben eltérő jármű esetén 15 nap.
(3) A legfeljebb
a)
a tengelyterhelés vagy tengelycsoport-terhelés vonatkozásában kis mértékben túlsúlyos vagy
b)
az össztömeg vonatkozásában rendkívüli mértékben túlsúlyos
járművek esetében a hozzájárulás azonnali megadással is kérhető, amelyet 6 órán belül ki kell adni. Az azonnali díj
mértéke megegyezik az eljárási díj négyszeresével.
(4) Ha az azonnali megadással kért hozzájárulás 6 órán belül nem adható meg, a hozzájárulást megadó szerv
a kérelmezőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és részére a díjat visszafizeti.
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(5) Ha a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű valamely paramétere a 2. § (1) bekezdésében meghatározott paraméterektől
legalább 50%-ban eltér, a hozzájárulást megadó szerv a hozzájárulás kiadásának határidejét 10 nappal
meghosszabbíthatja.
19. §

(1) A hozzájárulás a vasút vagy más létesítmény kezelőjének egyetértésével vagy az általuk meghatározott feltételekkel
adható meg, ha a hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal
a)
vasúti átjárón vezet keresztül, vagy
b)
az út területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.
(2) A hozzájárulási kérelmet elbíráló szervezet által megkeresett más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő vagy más
létesítménykezelő az egyetértését 5 napon belül köteles megadni.
(3) Ha a megkeresett más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő vagy más létesítménykezelő 5 napon belül választ nem ad,
az egyetértés megadottnak tekintendő.
(4) Ha a hozzájárulás megadásához más közútkezelő, vasútiátjáró-kezelő vagy más létesítménykezelő megkeresése
szükséges, a 18. § (2) bekezdésében szereplő határidők 5 nappal meghosszabbíthatók.

20. §		
Ha az egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás több közútkezelő által kezelt közutat érint – és a túlsúlyos,
illetve túlméretes jármű közlekedése túlsúlydíj megfizetéséhez kötött –, a túlsúlydíjat az érintett közútkezelők között
meg kell osztani a megtett út arányában.

III. FEJEZET
A TÚLSÚLYOS, ILLETVE TÚLMÉRETES JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉNEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE
21. §

(1) A közlekedési hatósági jogkörben eljáró ellenőr jelzésére a jármű vezetője köteles a járművet megállítani, a jármű
és a rakomány okmányait átadni, a járművet a helyszíni mérésnek alávetni, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos
felhívást teljesíteni.
(2) Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét kizárólag a mérés befejezése után, a mérést végző ellenőr
engedélyével szabad elhagyni. Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható az össztömeg-,
tengelyterhelés-, tengelycsoport-terhelés és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány átrendezésével
vagy átrakodással.

22. §		
Az átrendezés vagy átrakodás nem mentesít az azt megelőzően elkövetett jogsértés következményeként
az eljárásidíj-, a túlsúlydíj- és a bírságfizetési kötelezettség alól.
23. §

(1) Ha a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően
vesz részt a közlekedésben, erről az ellenőrzést végző ellenőr jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az ellenőr és
a jármű vezetője írja alá.
(2) A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött jármű vezetőjének át kell adni. Ha az ellenőrzött jármű vezetője
a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a helyszínen a jegyzőkönyvbe észrevételt tehet. Erre a lehetőségre
az ellenőr a jármű vezetőjét figyelmeztetni köteles. Ha a jármű vezetője a jegyzőkönyv aláírását vagy átvételét
megtagadja, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(3) Az ellenőrzött jármű vezetője a jegyzőkönyvbe bármilyen, az adott méréssel kapcsolatos tényt érintő észrevételt
megtehet, amely vonatkozhat különösen a mérés körülményeire, műszaki megvalósítására, valamint a mérést végző
személy eljárására.

24. §		
Ha az MK NZrt. ellenőrzés során megállapítja, hogy a túlsúlyos, illetve túlméretes jármű hozzájárulás nélkül vagy
a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően közlekedik, jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az ellenőrzést követően
– ha az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv helyszíni intézkedésére nem kerül sor – közvetlen
rendszerkapcsolaton keresztül megküld a közlekedési hatóság részére a bírság kiszabása céljából.
25. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20/A. §-a szerinti kezelői ellenőrök rendszeres képzését
a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.
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IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. Hatálybaléptető rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. szeptember 19-én lép hatályba.
(2) A 28. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
(3) A 10. § (2) bekezdés d) pontja, a 10. § (7) bekezdése, a 10. § (10) bekezdés b) pontja, a 28. § (1) bekezdése és
(3)–(12) bekezdése, a 3. melléklet és az 5. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések
27. §

(1) Az 1–25. § tekintetében ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt megadott, legfeljebb a hatálybalépést
követő 30. nap végéig hatályos hozzájárulások időbeli hatályát.
(2) Az 1–25. § tekintetében e rendelet hatálybalépése előtt megadott, e rendelet hatálybalépését követően legalább 31
napig hatályos közútkezelői hozzájárulások 2017. október 19-én hatályukat vesztik.
(3) A (2) bekezdés szerinti hozzájárulások helyett a közútkezelő 2017. december 31-ig benyújtott kérelem esetén
hatályát vesztett hozzájárulásonként egy hozzájárulást eljárásidíj-mentesen ad ki.
(4) 2017. december 31-ig kizárólag túlméretes járműre vonatkozóan határozott időre szóló hozzájárulás a 4. §
(4) bekezdés e)–f ) pontja szerinti időtartamra nem adható.

10. Módosító rendelkezések
28. §

(1) A 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést
meghaladó járművek közlekedése esetén túlsúlydíjat, míg a megengedett legnagyobb méretet meghaladó
járművek közlekedése után túlméretdíjat kell fizetni.”
(2) A 14. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentesül a hozzájárulás beszerzése alól)
„g) a közlekedési közszolgáltatást végző jármű,”
(3) A 2. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.
(4) A 10. § (9) bekezdésében a „túlsúlydíj mértékét” szövegrész helyébe a „túlsúlydíj és túlméretdíj mértékét” szöveg lép.
(5) A 10. § (10) bekezdés a) pontjában a „túlsúlydíjat” szövegrész helyébe a „túlsúlydíjat és túlméretdíjat” szöveg lép.
(6) A 10. § (11) bekezdésében a „túlsúlydíj” szövegrész helyébe a „túlsúlydíj és a túlméretdíj” szöveg lép.
(7) A 11. § (1) bekezdésében és a 22. §-ban a „túlsúlydíj” szövegrész helyébe a „túlsúlydíj, illetve a túlméretdíj” szöveg
lép.
(8) A 11. § (4) bekezdésében és a 20. §-ban a „túlsúlydíj” szövegrészek helyébe a „túlsúlydíj, illetve túlméretdíj” szöveg
lép.
(9) A 11. § (3) bekezdésében és (6) bekezdésében a „túlsúlydíj,” szövegrész helyébe a „túlsúlydíj, illetve túlméretdíj,”
szöveg lép.
(10) Az 5. alcím címében és a 14. § (5) bekezdésében a „túlsúlydíj,” szövegrész helyébe a „túlsúlydíj, illetve a túlméretdíj,”
szöveg lép.
(11) A 15. § (1) bekezdésében és (5) bekezdésében, valamint a 20. §-ban a „túlsúlydíjat” szövegrész helyébe a „túlsúlydíjat,
illetve túlméretdíjat” szöveg lép.
(12) A 17. §-ban a „túlsúlydíj” szövegrész helyébe a „túlsúlydíj, illetve túlméretdíj” szöveg lép.

29. §		
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 14. §-a a következő
(14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E § rendelkezései alapján a közúti ellenőrzés keretében meghozandó döntéseket a közlekedési hatóság eljáró
tagja hozza meg.”
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30. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet 3. §
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerződés alapján közvetlen hozzáféréssel teljesített adatszolgáltatás esetén)
„a) az 1. § (2) bekezdése szerinti adatigénylő – a Kknyt. 19. § (1) bekezdés a), c), j) és k) pontjában, továbbá a Kknyt.
19. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában megjelölt szervek kivételével – rendszerhasználati költséget köteles
fizetni; a rendszerhasználati költség a Melléklet I. pont a) alpontjában meghatározott díjtétel 10%-a,”
31. §

(1) Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont ab) és b) pont bc) alpontjai alapján ellenőrzésre jogosult közút kezelője
ellenőrzési jegyzőkönyvének adatai alapján a 2. § a) pontban, továbbá a b) pont bb) és bd) alpontjában kijelölt
hatóság jogosult a közigazgatási eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására.”
(2) Az R. 3. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A Kkt. 20. § (1) bekezdés m) pontja alapján kiszabott bírság összegét a bírságot kiszabó határozat jogerőre
emelkedésétől, vagy a határozathozatal nélkül alkalmazott közigazgatási bírság esetében a közléstől számított 30
napon belül, továbbá a Kkt. 20. § (16) bekezdése szerinti visszatartás során elrendelt pénzkövetelést
a) az Országos Rendőr-főkapitányság 1. mellékletben meghatározott, Magyar Államkincstár által vezetett
központosított beszedési,
b) ha az eljáró hatóság a közlekedési hatóság, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott
számlára kell befizetni.”
(3) Az R. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(4) Az R. 9. § (3) bekezdésében a „számlaszámára” szövegrész helyébe a „szerinti megfelelő, 1. mellékletben
meghatározott, Magyar Államkincstár által vezetett számlaszámra” szöveg lép.

11. Hatályon kívül helyező rendelkezések
32. §		
Hatályát veszti a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez
Az eljárási díj mértéke

1.

2.

A

B

Az eljárás

Eljárási díj (Ft)

Egyszerűsített eljárás keretében megadott hozzájárulás esetében az alábbi
össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és mérettúllépések alatt
(elektronikus úton, ügyintéző közreműködése nélkül):
– az össztömeg vonatkozásában 20%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 5%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 5%
– a magasság vonatkozásában 10%
– a szélesség vonatkozásában 20%
– a hosszúság vonatkozásában 20%

6000
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3.

4.

5.

6.

Egyszerűsített eljárás keretében megadott hozzájárulás esetében az alábbi
össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és mérettúllépések alatt
(személyesen, ügyintéző közreműködésével):
– az össztömeg vonatkozásában 20%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 5%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 5%
– a magasság vonatkozásában 10%
– a szélesség vonatkozásában 20%
– a hosszúság vonatkozásában 20%
Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás esetében az alábbi össztömeg,
tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és mérettúllépések alatt:
– az össztömeg vonatkozásában 100%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 10%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 10%
– a magasság vonatkozásában 20%
– a szélesség vonatkozásában 70%
– a hosszúság vonatkozásában 80%
Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás esetében az alábbi össztömeg,
tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és mérettúllépések alatt:
– az össztömeg vonatkozásában 150%
– a tengelyterhelés vonatkozásában 20%
– a tengelycsoport-terhelés vonatkozásában 20%
– a magasság vonatkozásában 30%
– a szélesség vonatkozásában 100%
– a hosszúság vonatkozásában 100%
Egyedi elbírálás alapján megadott hozzájárulás esetében a 4. sorban szereplő
össztömeg, tengelyterhelés, tengelycsoport-terhelés és mérettúllépések esetén
vagy afölött

10 000

12 000

15 000

30 000

2. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez
A túlsúlydíj mértéke az egyedi elbírálás alapján kiadott hozzájárulással közlekedő túlsúlyos, illetve
túlméretes járművek, valamint az egyszerűsített eljárás keretében megadott hozzájárulással
közlekedő túlsúlyos, illetve túlméretes járművek esetén
1. táblázat: 0% ≤ … < 30% között
A

B

C

D

E

… < 5%
(Ft/km)

5% ≤ … < 10%
(Ft/km)

10% ≤ … < 20%
(Ft/km)

20% ≤ … < 30%
(Ft/km)

1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

2.

Össztömeg (t)

100

140

200

230

3.

Tengelyterhelés (t)

60

130

380

760

4.

Tengelycsoport (t)

100

190

440

830

27458
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2. táblázat: 30% ≤ … < 70% között
A

B

C

D

E

30% ≤ … < 40%
(Ft/km)

40% ≤ … < 50%
(Ft/km)

50% ≤ … < 60%
(Ft/km)

60% ≤ … < 70%
(Ft/km)

1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

2.

Össztömeg (t)

250

280

380

440

3.

Tengelyterhelés (t)

1520

2030

2790

3050

4.

Tengelycsoport (t)

1210

1900

2160

2410

3. táblázat: 70% ≤ … < 100% között, valamint 100% ≤ … (10%-onként)
A

B

C

D

E

70% ≤ … < 80%
(Ft/km)

80% ≤ … < 90%
(Ft/km)

90% ≤ … < 100%
(Ft/km)

megelőző határ
≤ … < +10%
(Ft/km)

1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

2.

Össztömeg (t)

570

630

890

250

3.

Tengelyterhelés (t)

3300

3560

3810

250

4.

Tengelycsoport (t)

2670

2920

3175

250

3. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez
A túlméretdíj mértéke az egyszerűsített eljárás keretében megadott (időszakra szóló) túlméretes
járművek közlekedéséhez
A

B

C

D

E

… < 5%
(Ft/km)

5% ≤ … < 10%
(Ft/km)

10% ≤ … < 20%
(Ft/km)

20% ≤ … < 30%
(Ft/km)

1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

2.

Magasság (m)

650

900

–

–

3.

Szélesség (m)

650

750

1000

–

4.

Hosszúság (m)

650

750

1000

–

4. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez
A megengedett össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és mérethatárt meghaladó
járművek kíséretéhez előírt személyi és tárgyi feltételek
1. A szakkíséretre vonatkozó személyi feltételek
1.1. Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki a közlekedésért felelős minisztertől szakkísérői képesítést
kapott.
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1.2.

1.3.

27459

Szakkísérői képesítést az a „C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlattal
rendelkező személy kaphat, aki a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vizsgabizottsága
előtt az 1.3. pontban előírt témakörökből szakkísérővizsgát tett, illetve szakirányú képesítései alapján
a közlekedésért felelős miniszter a vizsga alól felmentette.
A szakkísérőnek a következő témakörökből kell vizsgát tennie:
1.3.1.
Közlekedésbiztonsági ismeretek (szóbeli)
1.3.2.
Közúti műszaki ismeretek (szóbeli)
1.3.3.
Árufuvarozási ismeretek (szóbeli)
1.3.3.1.
Rakodás, rakománykezelés, rakomány elhelyezés-rögzítés
1.3.3.2.
Fuvarozáshoz szükséges dokumentumok és azok használata
1.3.4.
Esettanulmány (összevont járműkísérői feladat) megoldása

2. A szakkíséret ellátásához előírt tárgyi feltételek
2.1. Kísérő jármű, amely alkalmas a 2.3. pontban foglalt berendezés előírt módon történő üzemeltetésére, és
amelynek szerkezeti magassága legalább 1800 mm.
2.2. 2 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.
2.3. Külön jogszabályban meghatározott: „előzni tilos” és „tehergépkocsival előzni tilos” jelzőtáblák jelzését
a mögöttes forgalom, valamint „egyéb veszély” jelzőtábla jelzését a szembejövő és a mögöttes forgalom
számára mutató, változtatható jelzésképű, legkevesebb 1250×1050 mm méretű, piros-fehér sávozású,
lehajtható kivitelű berendezés, amely a kísérő jármű tetején van elhelyezve.
2.4. A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen
megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára
szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.
2.5. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, legkevesebb 1200×300 mm méretű
tábla a kísért járműre történő elhelyezés céljából.
2.6. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, 900×450 mm méretű tábla a kísérő
járműre történő elhelyezés céljából.
2.7. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.
2.8. Rádiótelefon.
2.9. Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű
vezetőjének, illetve a szakkísérethez tartozó személynek viselnie kell.
2.10. Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa és piros fényű lámpa.
2.11. Legkevesebb 2 db, legalább 400×400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.
2.12. Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.
2.13. A rakomány és az út feletti akadály magasságának ellenőrzésére alkalmas teleszkópos magasságmérő rúd.
2.14. Munkavégzés helyét megvilágító lámpa.
2.15. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:
2.15.1. terelőkúp, legkevesebb 4 db,
2.15.2. kihelyezhető, villogó, borostyánsárga fényt adó lámpa, legkevesebb 2 db,
2.15.3. jelzőszalag.
2.16. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.
2.17. A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.
3. Az egyéb kíséretre vonatkozó személyi feltételek
Egyéb kíséretet csak olyan személy láthat el, aki legalább „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 2 év
vezetési gyakorlattal rendelkezik.
4. Az egyéb kíséret ellátásához előírt tárgyi feltételek
4.1. Legalább 1 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.
4.2. A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen
megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára
szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.
4.3. „Túlméretes jármű” feliratú, kitűzhető, 600×300 mm méretű tábla a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.
4.4. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.

27460
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4.5. Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetében a kísérő jármű
személyzetének viselnie kell.
4.6. Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa (fényvisszavető fóliával vagy fénykibocsátó eszközzel ellátva).
4.7. Legkevesebb 2 db, legalább 400×400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.
4.8. Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.
4.9. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:
4.9.1.
terelőkúp, legkevesebb 4 db,
4.9.2.
jelzőszalag.
4.10. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.
4.11. A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.

5. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez

A túlsúlydíj, illetve túlméretdíj mértéke az egyedi elbírálás alapján kiadott hozzájárulással közlekedő
túlsúlyos, illetve túlméretes járművek, valamint az egyszerűsített eljárás keretében megadott
hozzájárulással közlekedő túlsúlyos, illetve túlméretes járművek esetén
1. táblázat: 0% ≤ … < 30% között
A

B

C

D

E

1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

… < 5%
(Ft/km)

5% ≤ … < 10%
(Ft/km)

10% ≤ … < 20%
(Ft/km)

20% ≤ … < 30%
(Ft/km)

2.

Össztömeg (t)

100

140

200

230

3.

Tengelyterhelés (t)

60

130

380

760

4.

Tengelycsoport (t)

100

190

440

830

5.

Magasság (m)

4

6

8

10

6.

Szélesség (m)

4

6

8

10

7.

Hosszúság (m)

4

6

8

10

B

C

D

E

30% ≤ … < 40%
(Ft/km)

40% ≤ … < 50%
(Ft/km)

50% ≤ … < 60%
(Ft/km)

60% ≤ … < 70%
(Ft/km)

2. táblázat: 30% ≤ … < 70% között
A

1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

2.

Össztömeg (t)

250

280

380

440

3.

Tengelyterhelés (t)

1520

2030

2790

3050

4.

Tengelycsoport (t)

1210

1900

2160

2410

5.

Magasság (m)

14

18

20

25

6.

Szélesség (m)

14

18

20

25

7.

Hosszúság (m)

14

18

20

25

27461

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 149. szám

3. táblázat: 70% ≤ … < 100% között, valamint 100% ≤ … (10%-onként)
A

B

C

D

E

70% ≤ … < 80%
(Ft/km)

80% ≤ … < 90%
(Ft/km)

90% ≤ … <
100%
(Ft/km)

megelőző határ
≤ … < +10%
(Ft/km)

1.

A megengedett értéktől
történő eltérés mértéke [%]

2.

Össztömeg (t)

570

630

890

250

3.

Tengelyterhelés (t)

3300

3560

3810

250

4.

Tengelycsoport (t)

2670

2920

3175

250

5.

Magasság (m)

30

35

40

20

6.

Szélesség (m)

30

35

40

20

7.

Hosszúság (m)

30

35

40

20
”

6. melléklet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központosított bírságbeszedési számlaszámai:
A
1.

Név

B
Magyar Államkincstár számlaszáma

2.

BRFK Központosított bírságbevételek

10023002-01040298-00000000

3.

Baranya MRFK Központosított bírságbevételek

10024003-01040023-00000000

4.

Bács-Kiskun MRFK Központosított bírságbevételek

10025004-01040023-00000000

5.

Békés MRFK Központosított bírságbevételek

10026005-01040023-00000000

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK Központosított bírságbevételek

10027006-01040023-00000000

7.

Csongrád MRFK Központosított bírságbevételek

10028007-01040023-00000000

8.

Fejér MRFK Központosított bírságbevételek

10029008-01040023-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron MRFK Központosított bírságbevételek

10033001-01040023-00000000

10.

Hajdú-Bihar MRFK Központosított bírságbevételek

10034002-01040023-00000000

11.

Heves MRFK Központosított bírságbevételek

10035003-01040023-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok MRFK Központosított bírságbevételek

10045002-01040023-00000000

13.

Komárom-Esztergom MRFK Központosított bírságbevételek

10036004-01040023-00000000

14.

Nógrád MRFK Központosított bírságbevételek

10037005-01040023-00000000

15.

Pest MRFK Központosított bírságbevételek

10023002-01040023-00000000

16.

Somogy MRFK Központosított bírságbevételek

10039007-01040023-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK Központosított bírságbevételek

10044001-01040023-00000000

18.

Tolna MRFK Központosított bírságbevételek

10046003-01040023-00000000

19.

Vas MRFK Központosított bírságbevételek

10047004-01040023-00000000

20.

Veszprém MRFK Központosított bírságbevételek

10048005-01040023-00000000

21.

Zala MRFK Központosított bírságbevételek

10049006-01040023-00000000

22.

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Központosított bírságbevételek

10023002-01040308-00000000

23.

ORFK Objektív felelősségen alapuló központosított bírságbevételek

10032000-01040061-00000000
”

27462
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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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

