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Kormányrendeletek

A Kormány 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés j) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés g) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), c), k), n) pontjában, továbbá a (3) bekezdés f )–i), k) és m) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény 105. § (3) bekezdés f )–i) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2/B. §-a.

2. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)
„o) a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,”
(2) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4/A. § nyitó szövegrészében a „szolgáltatáshoz” szövegrész helyébe
a „szolgáltatásához” szöveg lép.

3. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter kezeli a központi címregiszter adatállományát, ennek keretében)
„ad) gondoskodik a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkező, a címképzésért felelős szerv
hatáskörébe nem tartozó változásokat igazoló okiratok őrzéséről,”
(2) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő
feladatokat és gondoskodik e feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban bekövetkezett
változásokat igazoló okiratok őrzéséről.”
(3) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A központi címregiszterben nyilvántartott cím a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelő szerv, az ingatlan-nyilvántartás központi, területi és helyi szervei mint címadatot tartalmazó állami és
önkormányzati nyilvántartást vezető szervek, valamint az állami középület-kataszter működtetéséért felelős
szervezet és az állami adóhatóság számára továbbítható, a cím megismerése és kezelése céljából, automatikus
adatátvétellel, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat.”
(4) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a több közterülettel határos telken létesült legalább kettő
vagy több, önálló elhelyezkedésű és különböző közterületekre nyíló főbejárattal rendelkező épületekből álló
épületegyüttes címképzése, amely során legalább egy épületnek a telek címével megegyező, a többi épületnek
attól eltérő cím is megállapítható.”
(5) A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és
bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz
kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 137/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel –]
„a) az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására használható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz
kapcsolódó tanúsítvány alanyára, valamint az annak képviseletében eljáró személyre,”
(terjed ki.)
(2) A 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltatót igazoló bélyegző-létrehozó adat előállítását, másolását,
megsemmisítését, valamint elektronikus bélyegző létrehozását a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató
szabályzatában arra feljogosított személyek együttes részvételével, jogosultsággal nem rendelkező személyek
kizárásával kell végezni.”
(3) A 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 9. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az eIDAS rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a regisztráció során a természetes személy
tanúsítvány alany személyazonosságát az általa bemutatott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány
alapján az E-ügyintézési tv. 82. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartásban ellenőrizni kell.
(2) A regisztráció és a személyazonosság ellenőrzése alapjául szolgáló, rögzítendő adatok helyességét a tanúsítvány
alany – nem természetes személy esetében képviselője – nyilatkozatban, saját kezű aláírásával ellátva igazolja.
(3) Nem természetes személy tanúsítvány alany esetén a nem természetes személy képviselőjét a bizalmi szolgáltató
azonosítja, valamint a képviseleti jogosultságát ellenőrzi.
(4) Ügyintézési célra felhasználható tanúsítvány kizárólag akkor adható ki, valamint aláírás-létrehozó adat kizárólag
akkor hozható létre, ha a (2)–(3) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményes volt.
(5) A regisztrációt végző szervezet ügyintézője aláírásával igazolja, hogy a hatósági igazolványon szereplő arckép
megfeleltethető a természetes személy tanúsítvány alany arcának és az igazolványban szereplő aláírás azonos
a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot igazoló aláírásával.”

5. §		
A 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a)
5. § (1) és (2) bekezdésében az „alkalmazhat” szövegrész helyébe a „használhat” szöveg,
b)
9. § (6) bekezdésében az „az igénylőnek” szövegrész helyébe az „a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének”
szöveg,
c)
10. § (2) bekezdésében az „az igénylő” szövegrész helyébe az „a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének”
szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
a)
7. §-ában a „tanúsítványon alapul”,
b)
8. §-ában a „nem minősített”,
c)
13. § (8) bekezdésében az „a minősített tanúsítványok esetén”
szövegrész.
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5. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
a következő 16. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„16. adat- és iratmegnevezések jegyzékének szerkesztőbizottsága: az adat- és iratmegnevezések jegyzékének
összeállítását és folyamatos aktualizálását végző, az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten belül működő testület.”
(2) Az R. „KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely” alcíme a következő 88/A. §-sal egészül ki:
„88/A. § Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított
tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba.”
(3) Az R. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A cégnyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmének beküldése
és a kérelmének a nyilvántartást vezető szerv által történő visszaigazolása után, a visszaigazolásban a nyilvántartást
vezető szerv által megadott egyedi azonosító birtokában is igényelhet cégkaput.”
(4) Az R. 116. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szolgáltató az azonosítás során megismert, valamint az űrlapon megadott adatok alapján – az ügyfél
hozzájárulása esetén – az elektronikusan hozzáférhető nyilvántartásokból az űrlapadatokkal történő kiegészítését
biztosíthatja. Az űrlap automatikus kitöltésű adatainál az űrlapot rendszeresítő, az adott űrlapra a szolgáltatás
nyújtását igénylő elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatokra vonatkozó adatkezelési jogát az igénye
bejelentésekor igazolja.
(6) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani, hogy az űrlap automatikus kitöltésű rovatai csak
olyan adatokat tartalmazzanak, amelyekre az adatkezelési jogosultsága fennáll.”
(5) Az R. „Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás” alcíme a következő 116/A. §-sal egészül ki:
„116/A. § (1) Az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatást az elektronikus ügyintézést biztosító szerv mind
ügyindításkor, mind az ügyintézés további lépéseiben igénybe veheti. A szolgáltató – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – külön megállapodás alapján ezt a szolgáltatást az ügyintézést biztosító szerv által alkalmazott
szakrendszerhez illesztve is nyújthatja.
(2) A szolgáltató az elektronikus űrlapkitöltés-támogatást az ügyfelek részére a 128. § (1) bekezdése szerinti
szolgáltatáson elérhetővé teszi.”
(6) Az R. 121. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A papíralapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása során
a) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv saját feladatkörében,
b) a központi érkeztető rendszer az E-ügyintézési tv. 74. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében,
valamint
c) a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása KEÜSZ kijelölt szolgáltatója a III. Fejezetben foglaltak szerint
jár el az e §-ban foglalt eltérésekkel.”
(7) Az R. IV. fejezete a 134. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz
134/A. § A 134/A–134/J. § alkalmazásában
1. autentikációs token: valamely csatlakozott szerv részére a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz
(a továbbiakban: KKSZB) Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartása által generált webtoken, amely biztosítja a KKSZB-n
elérhető valamely szolgáltatásnak a szolgáltatást nyújtó csatlakozott szerv által engedélyezett célból és jogalapon
történő igénybevételét az adott csatlakozott szerv hitelesítése útján;
2. Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartás: a KKSZB azonosítási, jogosultság- és szolgáltatáskezelési rendszere,
amely ellátja a csatlakozott szervekkel, azok KKSZB-n nyújtott szolgáltatásaival, továbbá a KKSZB működtetésével
kapcsolatos jogosultság- és szolgáltatáskezelési, valamint azonosítási feladatokat;
3. szolgáltatáskatalógus: az egyes, a KKSZB-hez csatlakozó nyilvántartások, SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök és szakrendszerek
elektronikusan nyújtott szolgáltatásainak információátadási leírásait és a kapcsolódásra vonatkozó egyéb technikai
információkat tartalmazó adatbázis.
134/B. § (1) A KKSZB szolgáltatója biztosítja az E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti informatikai együttműködés
biztonságos feltételeit, a jogszabályban megjelölt SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök elérhetőségét (a 134/B–134/H. §-ok
alkalmazásában a továbbiakban együtt: KKSZB szolgáltatás) azon együttműködő szervek részére, amelyek
megfelelnek a csatlakozás műszaki és adminisztratív feltételeinek és megállapodást kötnek a szolgáltatóval
(a továbbiakban: csatlakozott szervek). A csatlakozás műszaki és adminisztratív feltételeit a KKSZB szolgáltató által
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közzétett szolgáltatási szabályzat, a KKSZB szolgáltatásra vonatkozó csatlakozási megállapodás, illetve az általános
szerződési feltételek tartalmazzák.
(2) A KKSZB a csatlakozott szervek által a KKSZB szolgáltatáson keresztül zajló információátadásban tanúsítvány
alapú titkosított adatforgalmat biztosít, a KKSZB igénybevételével továbbított üzenetek tartalmát nem ismeri meg,
azokat kizárólag továbbítja. Az átadott adatok tartalmáért és az átadás címzett jogosultságának ellenőrzéséért
a csatlakozott szerv a felelős. A KKSZB szolgáltatás keretében továbbított üzenetek e rendelet előírásának megfelelő
hitelesítéséért és titkosításáért az automatikus információátadásra köteles csatlakozott szerv felelős.
(3) A KKSZB igénybevételére csak az igénylő KKSZB által elvégzett azonosítását, valamint a KKSZB elérési
jogosultsága ellenőrzését követően kerülhet sor.
(4) Az együttműködő szerv és a KKSZB szolgáltatója a csatlakozásról csatlakozási megállapodást köt. A csatlakozásra
vonatkozó dokumentumokat a KKSZB szolgáltató a honlapján közzéteszi.
(5) A csatlakozott szerv az alábbi szerepkörök ellátására köteles természetes személyt kijelölni:
a) információátadás esetén:
aa) szolgáltatásfelelős,
ab) szolgáltatáskatalógus-kezelő,
b) információ fogadása esetén kapcsolattartó.
134/C. § (1) A csatlakozott szerv a KKSZB-n keresztül történő információátadás (a továbbiakban: KKSZB-n keresztül
nyújtott szolgáltatás) esetén vállalja a szolgáltatási szabályzatban, valamint az általános szerződési feltételekben
meghatározott, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adminisztratív és technikai feltételek teljesülését. A KKSZB
szolgáltatója a csatlakozást akkor biztosítja, ha ellenőrizte, hogy a csatlakozott szerv a feltételeket teljesítette.
(2) A KKSZB szolgáltatója a jóváhagyott KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatásokról szolgáltatáskatalógust vezet.
A KKSZB-n csak a szolgáltatáskatalógusba bejegyzett KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás nyújtható.
134/D. § Ha a csatlakozott szerv a szolgáltatáskatalógusban szereplő valamely KKSZB-n keresztül nyújtott
szolgáltatást kívánja igénybe venni, akkor a csatlakozási megállapodást követően az adott KKSZB-n keresztül
nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet nyújt be a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás
szolgáltatója részére. A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatást nyújtó csatlakozott szerv a kérelem elfogadása
esetén azt a Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartásban rögzíti.
134/E. § (1) A 150. §-ban foglalt esetek kivételével a KKSZB szolgáltatáshoz való csatlakozás megszüntethető
a csatlakozott szerv indokolt kérelmére, valamint megszüntetendő a felügyelet E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdés
d) pontja szerinti döntése alapján.
(2) Ha a csatlakozott szerv KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatást is nyújt a KKSZB-n, kizárólag abban az esetben
szüntethető meg kérelem alapján a csatlakozása, ha a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás további nyújtásáról
más csatlakozott szerv útján gondoskodik, vagy ha az általa nyújtott KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás
jogszabályi előírás alapján a továbbiakban nem nyújtható. A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás nyújtásának
megszüntetésére vonatkozó kérelmet a csatlakozott szerv a megszüntetés tervezett időpontját legalább 3 hónappal
megelőzően köteles benyújtani a KKSZB szolgáltatás szolgáltatója számára. Ha a KKSZB-n keresztül nyújtott
szolgáltatás jogszabályi előírás alapján történő korlátozása vagy megszűnése kihirdetésének időpontja 3 hónapnál
rövidebb, a csatlakozott szerv a bejelentését a jogszabály kihirdetését követő napon megteszi.
(3) Ha a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás jogszabállyal ellentétes információkat továbbít és a jogsértő
tevékenység másként nem hárítható el, a felügyelet kötelezi a KKSZB szolgáltatóját az adott KKSZB-n keresztül
nyújtott szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére vagy a csatlakozott szerv csatlakozásának szüneteltetésére.
A felfüggesztés vagy szüneteltetés csak a jogsértő állapot megszüntetését követően szüntethető meg.
134/F. § (1) A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás szolgáltatója biztosítja a KKSZB-n keresztül nyújtott
szolgáltatásának keretében megvalósuló valamennyi műveletnek olyan megoldással történő naplózását, amely
az utólagos észlelhetetlen módosítás lehetőségét kizárja.
(2) A naplónak tartalmaznia kell legalább
a) a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás keretében kért, valamint továbbított üzenetek megjelölését,
az információátadást igénylő megjelölésével,
b) az információátadást igénylő azonosításának, valamint elérési jogosultsága ellenőrzésének az eredményét,
c) a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás nyújtásának vagy elutasításának az időpontját, valamint
d) a KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételével lezajlott információátadásra vonatkozó információkat.
(3) A KKSZB-n keresztül nyújtott szolgáltatás szolgáltatója a naplónyilvántartásban szereplő adatokat történeti
nyilvántartásban kezeli.
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134/G. § (1) A KKSZB Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartás a KKSZB azonosítási, jogosultság- és szolgáltatáskezelési
rendszere, amely a csatlakozott szervekkel kapcsolatban legalább az alábbi, a KKSZB működéséhez technikailag
szükséges adatokat kezeli:
a) csatlakozott szerv azonosító adatai,
b) az adott csatlakozott szerv által nyújtott vagy igénybe vett elektronikus ügyintézési szolgáltatásra/információs
rendszerre vonatkozó adatok,
c) az elektronikus információs rendszernek az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvény előírásainak megfelelően meghatározott biztonsági osztálya,
d) az E-ügyintézési tv. 38. § (4) és 36. § (2) bekezdésére figyelemmel a csatlakozott szerv képviseletére kijelölt
személy azonosítását szolgáló személy neve, beosztása, szerepköre, munkahelyi elektronikus elérhetősége,
felhasználóneve és jelszava,
e) az adott csatlakozott szerv által igénybe vett szolgáltatás használatának célja és jogalapja,
f ) a csatlakozási, a szolgáltatás elérési jogosultság és a szolgáltatás nyújtás iránti kérelem adatai és a kérelem
státuszára vonatkozó információk,
g) információátadási szolgáltatást igénybe vevő szerv részére kiállított autentikációs token adatai.
(2) A KKSZB szolgáltatója a Rendszerfelhatalmazási Nyilvántartásban történő műveletekről naplónyilvántartást
vezet. A műveleti napló legalább az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a tevékenységet végző személy azonosító/regisztrációs adatai,
b) elvégzett tevékenység megnevezése, időpontja,
c) egyéb, a műveletre vonatkozó releváns információ.
(3) A (2) bekezdés szerinti napló nem tartalmazza a KKSZB szolgáltatáson keresztül továbbított üzeneteket.
134/H. § A KKSZB-hez SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltató is csatlakozhat. Csatlakozására a 134/A–134/G. §-okat alkalmazni
kell azzal, hogy csatlakozott szerv alatt SZEÜSZ vagy KEÜSZ szolgáltatót kell érteni. A SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltató
a KKSZB-hez történő csatlakozását a csatlakozási megállapodást követően 3 napon belül a felügyeletnek bejelenti.”
(8) Az R. 26. alcíme a következő 136/A. §-sal egészül ki:
„136/A. § (1) Az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdése szerinti esetben a felügyelet – a jogsértés mértékétől függően,
a jogsértés által okozott kár és joghátrány figyelembevételével – a bírság mértékét a következők szerint állapíthatja
meg:
a) a bírság mértéke tízezertől ötszázezer forintig terjedhet, ha a jogsértés csak egy ügyfelet érintett, akinek
a jogsértésből jelentős hátránya nem származott;
b) a bírság mértéke ötszázezertől ötmillió forintig terjedhet, ha a jogsértés
ba) több ügyfelet érintett,
bb) az érintett ügyfélnek a jogsértésből jelentős hátránya származott, vagy
bc) a felügyelet az elektronikus ügyintézést biztosító szervet az a) pont szerinti jogsértés miatt egy éven belül már
megbírságolta;
c) a bírság mértéke ötmillió forinttól ötvenmillió forintig terjedhet, ha
ca) a felügyelet az elektronikus ügyintézést biztosító szervet a b) pont szerinti jogsértés miatt egy éven belül már
megbírságolta,
cb) a jogsértés miatt az ügyfél személyes adatait arra jogosulatlan szerv vagy személy megszerezte, vagy
cc) a jogsértés több ügyfélnek jelentős hátrányt okozott.
(2) A felügyelet az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása esetében
– az E-ügyintézési tv. 48. § (2) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével – ismételt ellenőrzéssel köteles
meggyőződni az intézkedés eredményességéről, a jogszabálysértésnek az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
általi megszüntetéséről.”
(9) Az R. a következő 138/A. §-sal egészül ki:
„138/A. § A szolgáltató által benyújtott szolgáltatási szabályzat legalább a 64. § (3) bekezdése szerinti információkat
tartalmazza.”
(10) Az R. 36. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. Az információátadási szabályzat és az információátadási megállapodás adattartalma
151. § (1) Az információátadási szabályzat az E-ügyintézési tv.-ben és a 148. § (2) bekezdésében meghatározottakon
túlmenően tartalmazza
a) az együttműködő szerv
aa) nevét,
ab) adószámát,
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b) az E-ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdése szerinti információk, valamint azon információk tekintetében, amelyek
vonatkozásában az együttműködő szerv elektronikus információátadásra köteles
ba) az információ nyilvántartását, illetve az irat kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés tételes megjelölését,
bb) az információ jogszabályban meghatározott megnevezését,
bc) azt, hogy az információ az együttműködő szervnek elsődleges vagy másodlagos információforrásként áll
rendelkezésére,
bd) ha az információ másodlagos információforrásként áll rendelkezésre, az elsődleges információforrás
megjelölését,
be) azt, hogy az információ egyszerű vagy automatikus információátadás útján vehető át az együttműködő szervtől,
bf ) az együttműködő szerv által vezetett nyilvántartásokat, azok jogszabályi megjelölését, valamint azt, hogy
az adott nyilvántartásban mely információ közhiteles és a nyilvántartás mely egyéb információt tartalmaz,
c) ha az együttműködő szerv egységes információátadási szabályzat hatálya alatt áll, az egységes információátadási
szabályzat megjelölését,
d) az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét biztosító ügyviteli, ellenőrzési és
adattisztítási megoldások összefoglaló leírását,
e) ha az információátadási szabályzat egyes részeinek nyilvános közzététele veszélyeztetné az információ
biztonságot, e részek indokolással ellátott megjelölését,
f ) az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárást, valamint ezen belül az információátadási
szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának a rendjét, valamint
g) az egyes információátadási szolgáltatások megszüntetésének a rendjét.
(2) Az egységes információátadási szabályzat az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat az egységes
információátadási szabályzatot kiadó együttműködő szerv, valamint az egységes információátadási szabályzat
hatálya alá tartozó valamennyi együttműködő szerv tekintetében tartalmazza, a b)–g) pont szerinti adatokat
az egységes információátadási szabályzat hatálya alá tartozó szervek tekintetében tartalmazza.
(3) Az olyan együttműködő szerv információátadási szabályzata, amely egységes információátadási szabályzat
hatálya alá tartozik, az (1) bekezdés b)–g) pontjának csak azokat az adatait tartalmazza, amelyben az egységes
információátadási szabályzattól eltér.
(4) Az információátadási megállapodás
a) tartalmazza a megállapodást megkötő együttműködő szervek mindegyikének az (1) bekezdés a) pontja szerinti
adatait,
b) az (1) bekezdés b)–g) pontjának csak azokat az adatait tartalmazza, a megállapodásban részes együttműködő
szervenként, amelyekben az információátadási vagy az egységes információátadási szabályzattól eltér,
c) valamennyi a megállapodásban részes együttműködő szerv tekintetében tartalmazza annak az információátadási
és egységes információátadási szabályzatnak a megjelölését, amelynek a hatálya alatt áll.”
(11) Az R. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„152. § (1) Az információátadási szabályzatot az együttműködő szerv – a 151. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
információk kivételével – honlapján, valamint a 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon közzéteszi.
(2) A felügyelet támogató informatikai rendszert működtet az információátadási szabályzatok, megállapodások és
ezek módosításai elkészítéséhez, benyújtásához. A felügyelet a 152/A. §-ban meghatározott információforrások
regiszterét, valamint a 152/B. §-ban meghatározott adat- és iratmegnevezések jegyzékét ezen informatikai
rendszerben vezeti.
(3) A (2) bekezdés szerinti informatikai rendszerhez történő hozzáférést, valamint az adatok módosítását – ide nem
értve a bárki számára hozzáférhető internetes felületen történő hozzáférést – a felügyelet rendszere naplózza.
Az együttműködő szerv az elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történő azonosítást követően fér hozzá
a (2) bekezdés szerinti informatikai rendszerhez.
(4) Az együttműködő szerv az információátadási szabályzatot a felügyelet által a 151. § szerinti adattartalommal
rendszeresített elektronikus űrlapon köteles előterjeszteni. A felügyelet az elektronikus űrlapokat a honlapján,
valamint a 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon – a közzététel, módosítás időpontjának
megjelölésével, valamint kitöltési útmutatóval – közzéteszi. Az elektronikus űrlap és módosításának alkalmazása
a közzététel napját követő tizenötödik naptól kötelező.
(5) A felügyelet az információátadási szabályzatot, illetve módosítását a kézhezvételét követően haladéktalanul
elektronikus úton megküldi az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős
hatóságnak, aki az információbiztonságot érintő kérdések tekintetében a szabályzattal kapcsolatos álláspontjáról
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a kézhezvételtől számított nyolc, egységes információátadási szabályzat esetén tizenöt napon belül tájékoztatja
a felügyeletet.
(6) A felügyelet az információátadási szabályzat és módosítása adatait a szabályzat – ha az információbiztonságot
érintő kérdések tekintetében az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletéért felelős
hatóság megkeresése szükséges, a hatóság állásfoglalásának – kézhezvételétől számított tizenöt – egységes
információátadási szabályzat esetében harminc – napon belül megvizsgálja, és ha
a) megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, az információforrások regiszterén átvezeti,
b) nem felel meg az E-ügyintézési tv. rendelkezéseinek, kifogással él az információátadási szabályzattal szemben,
c) az információforrások regisztere naprakész vezetéséhez szükséges információk rendelkezésre állása másképp nem
biztosítható, felügyeleti vizsgálatot indít.
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti kifogás előterjesztése esetén az együttműködő szerv köteles a szabályzatot
30 napon belül a kifogásban foglaltaknak megfelelően módosítani.
(8) Ha az információátadási szabályzatban név-, adat-, szám- vagy más elírás van, a felügyelet a hibát – szükség
esetén az együttműködést biztosító szervvel egyeztetve, de legalább egyidejű értesítése mellett – kijavítja.
(9) Ha az információátadási szabályzatban kizárólag az irat- és adatmegjelölések jegyzéke szerinti megjelölés
tekintetében szükséges változtatást végrehajtani, a felügyelet a változtatást – szükség esetén az együttműködést
biztosító szervvel egyeztetve, de legalább egyidejű értesítése mellett – végrehajtja.
(10) A (8) és (9) bekezdés szerinti esetben az együttműködő szerv a kijavított, illetve módosított információátadási
szabályzat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kifogással élhet a felügyeletnél, vagy a kijavított illetve
módosított információátadási szabályzatot közzéteszi.
(11) E § rendelkezéseit az egységes információátadási szabályzat és az információátadási megállapodás bejelentése,
valamint az információátadási szabályzat, az egységes információátadási szabályzat és az információátadási
megállapodás módosításának bejelentése során is alkalmazni kell azzal, hogy az információátadási megállapodást
bármely abban részes együttműködő szerv bejelentheti.”
(12) Az R. VI. Fejezete a következő 37/A–37/C. alcímmel egészül ki:

„37/A. Az információforrások regisztere
152/A. § (1) Az információforrások regisztere az E-ügyintézési tv. 65. § (3) bekezdése szerinti információk, valamint
azon információk tekintetében, amelyek vonatkozásában az együttműködő szerv elektronikus információátadásra
köteles, tartalmazza
a) annak az együttműködő szervnek a 151. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatait, amelynél az információ
rendelkezésre áll,
b) az információra vonatkozó, a 151. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat.
(2) Az információforrások regisztere az (1) bekezdés szerinti adatokat – az adatok első rögzítését követően öt évig –
visszakereshető formában tartalmazza.
(3) A felügyelet az információforrások regiszterét a 34. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon közzéteszi.

37/B. Adat- és iratmegnevezések jegyzéke
152/B. § (1) Az adat- és iratmegnevezések jegyzéke tartalmazza
a) az információforrásoknál rendelkezésre álló leggyakoribb azonos típusú adatok és iratok terminológiailag
egységes megjelölését,
b) az információforrásoknál rendelkezésre álló leggyakoribb azonos típusú adatok és iratok olyan definícióját vagy
tartalmi körülírását, amely alapján az a) pont szerint megjelölt információ egyértelműen beazonosítható mind
az információforrás, mind az információ átvételére jogosult együttműködő szerv számára,
c) szükség szerint az adat továbbításának javasolt formátumát,
d) szükség szerint az információk kezelését elősegítő egyéb információkat, valamint
e) annak a megjelölését, hogy az adat- és iratmegnevezés mely időponttól és – megszűnése esetén – meddig
alkalmazandó.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti időpont nem lehet korábbi, mint az adat- és iratmegnevezés közzétételét
követő harmincadik nap.
(3) Az adat- és iratmegnevezések jegyzékét szerkesztőbizottság állítja össze és aktualizálja. A szerkesztőbizottság
a jegyzék összeállításába a Központi Statisztikai Hivatalt bevonja és véleményét figyelembe veszi. Véleményeltérés
esetén a felügyelet egyeztetést követően hozza meg döntését.
(4) Az adat- és iratmegnevezések jegyzékét a felügyelet honlapján közzéteszi.
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(5) Bármely együttműködő szerv indoklással ellátott javaslatot tehet a felügyeletnek valamely adat- vagy
iratmegnevezésnek a jegyzékbe történő bejegyzésére, módosítására vagy a jegyzékből történő törlésére.
A szerkesztőbizottság álláspontjának kialakításához írásbeli állásfoglalást kérhet az információforrás és az információ
átvételére jogosult együttműködő szervek képviselőitől.

37/C. Az informatikai együttműködés felügyeleti vizsgálata
152/C. § A felügyelet E-ügyintézési tv. 76. §-a szerinti felügyeleti vizsgálata különösen az alábbiakra terjed ki:
a) az együttműködés alapelveinek érvényesülése,
b) az adattovábbítási nyilvántartás vezetésének megfelelősége,
c) az informatikai együttműködés technikai alapkövetelményeinek történő megfelelés,
d) a biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség, valamint elektronikus levélcím megfelelősége,
elérhetősége és jogszabályi követelményeknek megfelelő működése,
e) elsődleges és másodlagos információforrásból rendelkezésre álló információk beszerzése és ellenőrzése,
f ) automatikus információátadási felület rendelkezésre állása és működése, összerendelési nyilvántartás
alkalmazása,
g) központi és elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevétele,
h) a döntéshozatal és a nyilatkozattétel területén megvalósuló együttműködés,
i) a címadatot tartalmazó nyilvántartások együttműködése,
j) az információátadási szabályzat tartalmára, közzétételére, módosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartása, az információátadási szabályzatban foglaltak gyakorlati megvalósulása,
k) az információátadási megállapodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása és az információátadási
megállapodásban foglaltak gyakorlati érvényesülése.”
(13) Az R. 155. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ahol jogszabály tudástárat említ, ott a 38. és 39. § szerinti tudástárfejlesztés elkészüléséig és beüzemeléséig
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2016. december 31-én hatályos 3. alcíme szerinti
tudástárat kell érteni. A 38. és 39. § szerinti tudástárfejlesztés elkészülését és beüzemelését közigazgatás
szervezéséért felelős miniszter – az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével – a beüzemelés naptári
napjának megjelölésével, azt megelőző legalább 15 nappal korábban a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.”
(14) Az R. 155. §-a a következő (17)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az információforrások regiszterét, valamint az információátadási szabályzatokat legkésőbb 2018. január 1-ig
kell közzétenni. A felügyelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 3 napon belül minta információátadási szabályzatot
tesz közzé.
(18) A felügyelet az adat- és iratmegnevezések jegyzékének kiinduló adattartalmát a központi címregiszter,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, az ingatlan-nyilvántartás, az elektronikus anyakönyvi
nyilvántartás és az egészségbiztosítási nyilvántartás adatai alapján állapítja meg.
(19) E rendeletnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelettel megállapított 152. § (2) és (3) bekezdését 2018. július 1-jétől kell alkalmazni.”
8. §		
Az R.
a)
84. § (1) bekezdésében, 84. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 84. § (3) és (4) bekezdésében, 85. § (1) bekezdés
b) és c) pontjában, 85. § (3) és (6) bekezdésében, 86. § a) pontjában, 87. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
valamint (2) bekezdésében az „elektronikus ügyintézést biztosító” szövegrész helyébe az „együttműködő”
szöveg,
b)
86. § b) pontjában az „elektronikus ügyintézést biztosító” szövegrészek helyébe az „együttműködő” szöveg,
c)
85. § (1) bekezdés a) pontjában a „bekezdés a) vagy b) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg,
d)
90. § (2) bekezdésében a „60. napon” szövegrész helyébe a „90. napon” szöveg,
e)
93. § (4) bekezdésében az „ügynöki” szövegrész helyébe az „a 134. § szerinti ügynöki” szöveg,
f)
110. § (1) bekezdésében az „a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe
az „az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
g)
127. § (3) bekezdés d) pontjában az „a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő
szerv” szövegrész helyébe az „az összerendelési nyilvántartás szolgáltatója” szöveg,
h)
138. § (1) bekezdésében a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltató” szöveg,
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i)

j)
lép.

150. § nyitó szövegrészében a „kötelesek automatikus” szövegrész helyébe az „a KKSZB KEÜSZ útján
kötelesek automatikus” szöveg, a „központi szolgáltatásként” szövegrész helyébe a „központi szolgáltatásként
a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától” szöveg,
155. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „36. alcímben” szöveg

9. §		
Hatályát veszti az R.
a)
89. § (6) bekezdésében a „vagy a gazdálkodó szervezetnek a cégkapuhoz csatlakozott informatikai rendszere”
szövegrész,
b)
121. § (2) bekezdés a) és b) pontja,
c)
141. §-a,
d)
155. § (2) bekezdése.
10. §		
Nem lép hatályba az R. 158. § (1) bekezdés c) pontja.

6. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló
2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül
helyezése
11. §		
Hatályát veszti az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló
2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet.

7. Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól
szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
28/2015. (VI. 15.) BM rendelet hatályon kívül helyezése
12. §		
Hatályát veszti az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló
2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 28/2015. (VI. 15.) BM rendelet.

8. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelethez
1. A 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 70. sorral egészül ki:
(1.

A

B

2.

Egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő kód

közterületjelleg)

„70.

64

bokor”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelete
az anyakönyvi szakvizsgáról
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 17. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
Az anyakönyvezési feladatok ellátásához jogszabályban előírt anyakönyvi szakvizsgát a polgármester, közszolgálati
tisztviselő, állami tisztviselő (a továbbiakban együtt: jelölt) az e rendeletben foglalt szabályok szerint tehet.
2. §

(1) Anyakönyvi szakvizsgának (a továbbiakban: szakvizsga) minősül:
a)
az általános anyakönyvi szakvizsga,
b)
a konzuli anyakönyvi szakvizsga I.,
c)
a konzuli anyakönyvi szakvizsga II.
(2) Szakvizsgát
a)
a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal), valamint
b)
az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium
(a továbbiakban együtt: szervező) szervezhet.
(3) A szakvizsga részei a felkészítő tanfolyam, valamint a gyakorlati és szóbeli vizsgarészből álló vizsga.
(4) Szakvizsgán az a jelölt vehet részt, aki az 1. melléklet szerinti jelentkezési lapot – a felkészítő tanfolyam megkezdése
előtt – a szervező által meghatározott határidőig megküldi a szervező részére.
(5) Szakvizsgára az a jelölt bocsátható, aki mind a gyakorlati, mind az elméleti tanfolyami órák több mint 80%-án részt
vett.
(6) Gyakorlati és szóbeli vizsga céljából a vizsganapot úgy kell kijelölni, hogy a kijelölt vizsganapok legkorábban
a felkészítő tanfolyam utolsó napjától számított harmadik napot követő munkanapra essenek.
(7) A szakvizsga eredményes, ha a jelölt a gyakorlati és a szóbeli vizsgát is sikeresen teljesítette. Szóbeli vizsgát
az a jelölt tehet, aki a gyakorlati vizsgát sikeresen teljesítette.
(8) A jelölt a vizsga napjától számított harmadik nap elteltével, de legfeljebb kilencven napon belül a sikertelen vizsgát
megismételheti. Ha a megismételt vizsga is sikertelen, a jelölt további vizsgára nem bocsátható. Ez a rendelkezés
nem akadálya újabb szakvizsgára történő jelentkezésnek.
(9) A szakvizsga szabályzatát a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A gyakorlati vizsgát 2 tagú, a szóbeli vizsgát 3 tagú közszolgálati tisztviselőkből vagy állami tisztviselőből álló
bizottság előtt kell teljesíteni. A gyakorlati és szóbeli vizsgabizottság legalább egyik tagjának általános anyakönyvi
szakvizsgával is rendelkeznie kell.
(2) A szervező a gyakorlati és szóbeli vizsgabizottság tagjairól tájékoztatja az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert.
A szóbeli vizsgabizottság elnökét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter jelöli ki.
(3) A szóbeli vizsgabizottság elnöke és a szóbeli vagy gyakorlati vizsgabizottság tagja nem lehet
a)
a jelölt Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,
b)
a jelölt felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető, valamint
c)
az, akitől a jelölt elfogulatlan vizsgáztatása nem várható el.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti összeférhetetlenséget és a (3) bekezdés c) pontja szerinti elfogultságot
a szóbeli vizsgabizottság elnöke, a szóbeli vagy gyakorlati vizsgabizottság tagja, és a jelölt is bejelentheti.
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(5) Ha a szakvizsga szervező vezetője az összeférhetetlenséget vagy az elfogultságot megállapítja, a jelölt
vizsgáztatására – attól függően, hogy az összeférhetetlenség mely vizsgabizottság tagjával szemben állt fenn –
másik szóbeli vagy gyakorlati vizsgabizottságot jelöl ki.
(6) A jelölt a szóbeli és a gyakorlati vizsgára külön részosztályzatot kap. A szóbeli vizsga részosztályzatát a tagokkal
történt egyeztetés alapján a vizsgabizottság elnöke állapítja meg.
(7) A szakvizsga eredménye az összesített osztályzat, amit a szóbeli és a gyakorlati vizsga részosztályzatának átlaga
ad ki. Az összesített osztályzat megállapítása során a 2. mellékletben foglalt vizsgaszabályzatban meghatározott
kerekítési szabályok szerint kell eljárni.
(8) A sikeres szakvizsgákról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: anyakönyvi szakvizsga
nyilvántartó) a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal anyakönyvi szakvizsga nyilvántartást vezet.
(9) A szakvizsga szervező:
a)
összegyűjti és nyilvántartja a jelöltek jelentkezési lapjait,
b)
értesítést küld a felkészítő tanfolyam és a vizsga helyéről, valamint időpontjáról,
c)
gondoskodik a felkészítő tanfolyam és a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekről,
d)
biztosítja a felkészítő tanfolyam és a vizsga lebonyolításához, valamint a vizsgára való felkészüléshez
szükséges kellékeket és segédleteket,
e)
összeállítja a vizsgabizottságot,
f)
a szóbeli vizsga eredményes letételéig őrzi az írásbeli vizsgadolgozatot, és biztosítja a jelölt részére
az értékelést követő betekintést,
g)
gondoskodik a 4. mellékletben foglalt minta szerinti vizsgajegyzőkönyv vezetéséről, valamint a szakvizsga
bizonyítványok kitöltéséről,
h)
értesíti az anyakönyvi szakvizsga nyilvántartót a sikeres szakvizsgát tett jelölt 3. mellékletben meghatározott
adatairól, és megküldi elektronikus úton a szakvizsga bizonyítvány másolatát.
(10) A vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető közokirat, megőrzéséről az iratkezelési szabályoknak megfelelően a szervező
gondoskodik.
(11) A szakvizsga bizonyítvány elvesztése vagy megsemmisülése esetén az anyakönyvi szakvizsga nyilvántartó
az érvényes szakvizsga meglétéről díjmentesen igazolást állít ki.
(12) A szakvizsga bizonyítvány sorszáma tartalmazza:
a)
a szervező megnevezésének hivatalos rövidítését,
b)
azt a számot, hogy az adott évben a jelölt hányadikként tett eredményes vizsgát a szervezőnél és
c)
a bizonyítvány kiállításának évét.

2. Általános anyakönyvi szakvizsga
4. §

(1) A felkészítő tanfolyam időtartama – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 160 óra, ezen belül 100 óra a gyakorlati
foglalkozások, 60 óra az elméleti felkészítés időtartama.
(2) A felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettséggel vagy állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettséggel és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal rendelkező jelölt írásbeli kérelmére az általános
anyakönyvi szakvizsga szervező vezetője engedélyezheti, hogy a felkészítő tanfolyam időtartama 120 óra legyen.
Ebben az esetben jelenléthez kötötten 24 óra gyakorlati foglalkozásra és 16 óra elméleti felkészítésre kerül sor.
A további 80 óra gyakorlati foglalkozást a jelölt a munkahelyén végzi el, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója
igazol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szervező a jelölt számára egyéni tanrendet állít össze.
(4) A gyakorlati és szóbeli vizsga témaköreit az 5. melléklet határozza meg.
(5) Az eredményes szakvizsgát tett jelölt a 6. mellékletben meghatározott „Általános anyakönyvi szakvizsga
bizonyítvány”-t kap.

5. §

(1) Az általános anyakönyvi szakvizsga díját – a munkáltató és a jelölt eltérő megállapodása hiányában – a munkáltató
viseli. A megismételt vizsga díja a jelöltet terheli.
(2) A jelölt felkészítő tanfolyamon és a vizsgán való megjelenésével összefüggésben felmerült, számlával igazolt
indokolt utazási és szállásköltséget a munkáltató megtéríti. Nem kell megtéríteni azt a költséget, amely
a megismételt vizsgával kapcsolatban merült fel.
(3) Az általános anyakönyvi szakvizsga díja a felkészítő tanfolyam díja és a vizsgadíj együttes összege.
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(4) Az általános anyakönyvi szakvizsga díja a felkészítő tanfolyam, valamint a vizsga szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos költségek bruttó összegének a jelöltre jutó része, amely nem haladhatja meg a mindenkori
közszolgálati tisztviselői illetményalap háromszorosát. A vizsgadíj jelöltenként a mindenkori közszolgálati tisztviselői
illetményalap 15%-a.
(5) Az ismétlő vizsga díját az általános anyakönyvi szakvizsga díján felül kell megfizetni, mértéke a vizsgadíjjal
megegyezik.
(6) Az általános anyakönyvi szakvizsga díját – legkésőbb a jelentkezéssel egyidejűleg – a Kormányhivatal
részére kell megfizetni. Az ismétlő vizsga díját a jelölt legkésőbb a vizsga napját megelőző napig fizeti meg
a Kormányhivatalnak.
(7) A szóbeli vizsgabizottság elnökét jelöltenként a vizsgadíj, valamint az ismétlő vizsga díjának 30%-a, tagjait
15-15%-a, a gyakorlati vizsga bizottságának tagjait 15-15%-a, a jegyzőkönyvvezetőket 5-5%-a illeti meg.

3. Konzuli anyakönyvi szakvizsga I.
6. §

(1) Hazai anyakönyvezési tevékenységet az a hivatásos konzuli tisztviselő láthat el, aki általános anyakönyvi
szakvizsgával vagy konzuli anyakönyvi szakvizsga I. képesítéssel rendelkezik.
(2) A felkészítő tanfolyam időtartama 40 óra, ezen belül 16 óra a gyakorlati foglalkozások, 24 óra az elméleti felkészítés
időtartama. A jelölt a felkészítő tanfolyam alóli indokolt távollétet igazolni köteles.
(3) A konzuli anyakönyvi szakvizsga I. felkészítő tanfolyamra az jelentkezhet, aki a konzuli anyakönyvi szakvizsga II.
felkészítő tanfolyamon részt vesz.
(4) A gyakorlati és szóbeli vizsga témaköreit a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az eredményes szakvizsgát tett jelölt a 8. mellékletben meghatározott „Konzuli anyakönyvi szakvizsga I.
bizonyítvány”-t kap.
(6) A konzuli anyakönyvi szakvizsga I. bizonyítvány határozott ideig, a tartós külszolgálat időtartamának lejártát követő
6 hónapig érvényes. A bizonyítvány érvényességi idejének lejártáról a szervező annak bekövetkezését követő
15 napon belül értesíti az anyakönyvi szakvizsga nyilvántartót, és ezzel egyidejűleg intézkedik a bizonyítvány
bevonásáról és érvénytelenítéséről.

4. Konzuli anyakönyvi szakvizsga II.
7. §

(1) Anyakönyvvezetői feladatokat az a hivatásos konzuli tisztviselő láthat el, aki e rendelet szerinti szakvizsgával
rendelkezik.
(2) A konzuli anyakönyvi szakvizsga II. felkészítő tanfolyamának időtartama 20 óra, ezen belül 8 óra a gyakorlati
foglalkozások, 12 óra az elméleti felkészítés időtartama. A jelölt a felkészítő tanfolyam alóli indokolt távollétet
igazolni köteles.
(3) A gyakorlati vizsga témaköreit a 7. melléklet A) pont a)–d) alpontja, a szóbeli vizsga témaköreit a 7. melléklet B) pont
1–10. alpontja tartalmazza.
(4) Az eredményes szakvizsgát tett jelölt a 8. mellékletben meghatározott „Konzuli anyakönyvi szakvizsga II.
bizonyítvány”-t kap.
(5) A konzuli anyakönyvi szakvizsga II. bizonyítvány határozott ideig, a tartós külszolgálat időtartamának lejártát követő
6 hónapig érvényes. A bizonyítvány érvényességi idejének lejártáról a szervező annak bekövetkezését követő
15 napon belül értesíti az anyakönyvi szakvizsga nyilvántartót, és ezzel egyidejűleg intézkedik a bizonyítvány
bevonásáról és érvénytelenítéséről.

5. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §

(1) Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet szerint kiállított anyakönyvi szakvizsga bizonyítvány
az e rendelet szerinti általános anyakönyvi szakvizsga bizonyítványnak felel meg.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiállított anyakönyvi szakvizsga bizonyítvány elvesztése vagy megsemmisülése
esetén – kérelemre – a vizsganyilvántartó-könyv alapján a szervező díjmentesen bizonyítvány másodlatot állít ki.
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10. §		
Hatályát veszti az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
JELENTKEZÉSI LAP
anyakönyvi tanfolyamra és szakvizsgára
1. Közigazgatási szerv neve és címe:
2. A jelölt
2.1. neve:
2.2. születési neve:
2.3. születési helye és ideje:
2.4. anyja születési neve:
2.5. lakcíme:
2.6. munkaköre:
2.7. besorolása:
2.8. legmagasabb iskolai végzettsége:
3. Vizsga típusa: általános anyakönyvi szakvizsga/konzuli anyakönyvi szakvizsga I./konzuli anyakönyvi szakvizsga II.*
A szakvizsga teljesítése esetén kérem adataimnak az anyakönyvi szakvizsga nyilvántartásba történő felvételét.
Kelt: ........................................, ............ év ......................... hónap ...... nap

........................................
munkáltató

........................................
jelölt

* A megfelelő rész aláhúzandó.

2. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
Szakvizsga vizsgaszabályzata
1. Egy-egy tanfolyami csoportba legfeljebb 50 főt, a szakvizsgára vizsgabizottságonként legfeljebb 25 főt lehet
beosztani.
2. A szóbeli vizsgabizottság munkáját az elnök vezeti, aki gondoskodik a szóbeli vizsga jogszerűségéről és
zavartalan lebonyolításáról. A vizsgabizottság elnöke kizárja a vizsgából azt, aki a vizsga rendjét megzavarja,
vagy szabálytalanságot, illetve visszaélést követ el. A vizsgából történt kizárást jegyzőkönyvezni kell. A gyakorlati
vizsgán a tagok gondoskodnak a vizsga jogszerűségéről és zavartalan lebonyolításáról. A gyakorlati vizsgabizottság
tagja kizárja a vizsgából azt, aki a vizsga rendjét megzavarja, vagy szabálytalanságot, illetve visszaélést követ el.
A vizsgából történt kizárást jegyzőkönyvezni kell.
3. A vizsgabizottság mellett jegyzőkönyvvezető működik, aki vezeti a jegyzőkönyvet, és a vizsgával járó
adminisztrációs feladatokat végzi.
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4. A gyakorlati vizsgafeladatok megoldására
a)
általános anyakönyvi szakvizsga esetén legfeljebb 240 percet,
b)
konzuli anyakönyvi szakvizsga I. és II. esetén legfeljebb 30 percet
kell biztosítani, amelybe a feladatok ismertetésének ideje nem számít bele.
A gyakorlati vizsgát a vizsgabizottság két tagja jelenlétében kell teljesíteni az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás
informatikai rendszerének (a továbbiakban: EAK) oktatórendszerében. A gyakorlati vizsgán elvégzett feladatokat
az EAK oktatórendszerben a szóbeli vizsgán közölt döntésnek a jelölt részéről történő tudomásul vételéig
meg kell őrizni, azt papírra ki kell nyomtatni és a jelölttel alá kell íratni. Az oktatórendszert a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. működteti.
5. A szóbeli vizsgán a jelöltnek egy tételt kell húznia. Egy tétel három kérdésből áll. A jelölt részére a felkészüléshez
legalább húsz percet kell biztosítani. A bizottság a kihúzott tételhez közvetlenül nem kapcsolódó, de a szakvizsga
tételei között szereplő további kérdések feltevésével is tájékozódhat a jelölt felkészültségéről.
6. A vizsgabizottságok a gyakorlati és szóbeli vizsgát egy-egy érdemjeggyel – jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2),
elégtelen (1) – értékelik, és a szakvizsga bizonyítvány minősítését a két érdemjegy átlagával határozzák meg.
A szakvizsga bizonyítvány minősítése:
kiválóan megfelelt

4,51–5,00

jól megfelelt

3,51–4,50

közepesen megfelelt

2,51–3,50

megfelelt
2,00–2,50
7. A jelölt azt a vizsgarészt ismételheti meg, amelyből elégtelen osztályzatot kapott.
8. A vizsgát meg kell ismételni, ha a jelölt a vizsgáját megszakította, vagy szabálytalanság miatt a gyakorlati
vizsgabizottság vagy a szóbeli vizsgabizottság elnöke a vizsgán való részvételből kizárta.
9. A vizsga lebonyolításával kapcsolatos kifogásokat a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A kifogásról a gyakorlati vizsgán
a tagok, a szóbeli vizsgán pedig a vizsgabizottság elnöke azonnal dönt. A döntést és a döntésnek a jelölt részéről
történő tudomásulvételét a jegyzőkönyv tartalmazza.
10. A gyakorlati vizsga eredményének megállapítása elleni kifogást az eredmény közlésétől számított három napon
belül a gyakorlati vizsgabizottság tagjainál, a szóbeli vizsga eredményének megállapítása elleni kifogást pedig
a vizsgabizottság elnökénél lehet benyújtani, aki arról három munkanapon belül dönt, és erről a jelöltet írásban
tájékoztatja.

3. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
Az anyakönyvi szakvizsga nyilvántartás adattartalma
1. Sorszám
2. A vizsga teljesítésének dátuma
3. A jelölt
a)
neve, születési neve
b)
születési helye, ideje
c)
anyja neve
d)
munkáltatója
4. A szakvizsga eredménye
5. A vizsga típusa
6. Érvénytelenné válás időpontja
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4. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
Iktatószám:

JEGYZŐKÖNYV
1. Készült a ........................................................, 20.......... év ................... hó ...... napján az anyakönyvi szakvizsgáról szóló
23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet által szabályozott anyakönyvi szakvizsga gyakorlati vizsgáján.
2. A jelölt
2.1. neve:
2.2. születési helye, ideje:
2.3. anyja születési neve:
2.4. lakcíme:
2.5. munkáltatójának neve és címe:
3. A jelölt személyazonosságát ellenőriztem.
4. A jelölt bemutatott személyazonosító okmányának száma, típusa, érvényességi ideje, kiállító hatóság megnevezése:
5. A gyakorlati vizsga osztályzata:
6. Megjegyzések:
Kelt: .................................................., .......... év .............................. hónap .......... nap
P. H.

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

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

7. Készült a ..................................................., 20...... év ................. hó ...... napján az anyakönyvi szakvizsgáról szóló
23/2017. (VIII. 7.) MvM rendeletben szabályozott anyakönyvi szakvizsga szóbeli vizsgáján.
8. A szóbeli vizsga osztályzata:
9. A vizsga átlageredménye:
10. A jelölt a szakvizsgáról .......................... sorszám alatt .................................................. minősítéssel általános anyakönyvi
szakvizsga/konzuli anyakönyvi szakvizsga I./konzuli anyakönyvi szakvizsga II.* bizonyítványt kapott.
11. Megjegyzések:
Kelt: .................................................., .......... év .............................. hónap .......... nap
P. H.
..................................................
vizsgabizottság elnöke
..................................................
vizsgabizottság tagja

* A megfelelő rész aláhúzandó.

..................................................
vizsgabizottság tagja
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5. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
Az általános anyakönyvi szakvizsga témakörei
A) A gyakorlati vizsgához
A vizsga gyakorlati részében a jelölt
a)
a születés anyakönyvezésével,
b)
a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésével,
c)
a haláleset anyakönyvezésével,
d)
anyakönyvi adatváltozások anyakönyvezésével,
e)
anyakönyvi kivonat és hatósági bizonyítvány kiállításával,
f)
okmány modulban végezhető egyéb műveletekkel,
g)
papíralapú anyakönyvi bejegyzések rögzítésével, valamint
h)
az anyakönyvezést követő adatszolgáltatással
kapcsolatos gyakorlati feladatokat old meg.
B) A szóbeli vizsgához
1.
Az anyakönyvezés története
2.
A hatályon kívül helyezett anyakönyvi jogszabályok
3.
Az anyakönyvi nyilvántartás jellege, személyi és tárgyi hatálya
4.
Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmező rendelkezései
5.
Az anyakönyvi eljárások köre
6.
Az anyakönyvi bejegyzésre jogosultak feladatai, helyettesítése, kizárása, összeférhetetlenségi szabályok
7.
Hatásköri szabályok
8.
Illetékességi szabályok
9.
Szakmai irányítás és felügyelet
10.
Az anyakönyvi szerv feladatai
11.
Az anyakönyvezés helye, ideje
12.
Anyakönyvezés hiányos adatokkal, az anyakönyvezés elhalasztása
13.
Az anyakönyvvezető hivatali felszerelése
14.
Helységnevek, külföldi helységnevek anyakönyvezése
15.
A családi állapot igazolásának és anyakönyvezésének szabályai
16.
Az állampolgárság vizsgálata, igazolása és anyakönyvezése
17.
Az anyakönyvbe bejegyzendő adatok igazolása
18.
Okirat és személyes nyilatkozat az anyakönyvi eljárásokban, külföldi okiratok elfogadhatósága (hiteles
fordítások, Apostille és diplomáciai felülhitelesítés), hamis okmányok felismerése
19.
A biztonsági okmány fogalma, személyazonosító okmányok, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által
külföldiek és hontalanok részére kiállított okmányok
20.
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban
21.
Jogképesség, cselekvőképesség, törvényes képviselet, gyámság, gondnokság
22.
Születés bejelentése és anyakönyvezése (az intézeten kívüli születés bejelentése, képzelt apa megállapítása)
23.
Az apasági vélelem, emberi reprodukciós eljárások
24.
Apai elismerő nyilatkozat felvétele
25.
Apaság, anyaság bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése
26.
A béranyaság intézménye, családjogi vonatkozásai
27.
Ismeretlen szülőktől származó gyermek anyakönyvezése, képzelt szülő megállapítása
28.
Örökbefogadás (örökbefogadás tényének feljegyzése és a vér szerinti örökbefogadás), az örökbefogadás
megszűnése, a származás megismeréséhez való jog
29.
Házasságkötést megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható házassági akadályok, a házasság
érvénytelensége és nemlétezése
30.
Külföldiek házasságkötése Magyarországon, a házassági tanúsítvány, felmentés
31.
Magyar állampolgár házasságkötése külföldön
32.
A házasság megkötése és anyakönyvezése (házasságkötő termen kívül és munkaidőn túl megkötött
házasság)
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Házasságkötés közeli halállal fenyegető állapot esetén
A házasság megszűnésének esetei
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, elhárítható és el nem hárítható akadályok,
a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelensége és nemlétezése
Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolata
Magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése külföldön
A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása és anyakönyvezése
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése közeli halállal fenyegető állapot esetén
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnésének esetei
Haláleset bejelentése és anyakönyvezése
Ismeretlen és talált holttest anyakönyvezésére vonatkozó szabályok
Holtnak nyilvánítás, halál tényének bírói megállapítása
A halottvizsgálati bizonyítvány
Hazai anyakönyvezés (története, a kérelem átvétele, felterjesztése, csatolandó mellékletek, hatásköri
szabályok)
Névviselés, névváltoztatás (anyakönyvezhető utónevek, születési és házassági név, a születési és a házassági
név megváltoztatása, házassági névviselési forma módosítása, eltérő névviselés)
Transzszexualizmus, a nem és az utónév megváltozása
Nemzetiségi névviselés
Anyakönyvi okiratok típusai, a kiállításra vonatkozó szabályok
Anyakönyvi okiratok beszerzése külföldről
Az elektronikus és a papíralapú anyakönyvbejegyzés az elektronikus anyakönyvbe, a korábbi papíralapú
bejegyzések rögzítése, a papíralapú bejegyzések lezárása
Az anyakönyvbe bejegyzett adatok megváltozásának rögzítése
A külföldön történt változások rögzítése (külföldön történt örökbefogadás, házasságfelbontás stb.)
Az anyakönyvi nyilvántartások rendszere (EAK, apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartása,
az okirat-nyilvántartás, a jogosultsági nyilvántartás, a papíralapú anyakönyvek nyilvántartása)
A közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel és a betekintés szabályai
Az anyakönyvi adattovábbítások módja és tartalma
Az adatigénylés alapján történő adattovábbítás
Értesítés
Adattovábbítási nyilvántartás
Az anyakönyv kutathatósága
Hozzáférési jogosultság
Népmozgalmi statisztikai adatszolgáltatás
Anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése, anyakönyvi irattár, iratselejtezés, iratok kiadása az anyakönyvi
irattárból
A papíralapú anyakönyv pótlása
Külföldiek anyakönyvezésére vonatkozó speciális szabályok (külföldi állampolgárok Magyarországon történt
anyakönyvi eseményeinek rögzítése: személynév, településnév anyakönyvezése)
A nemzetközi magánjogi szabályok alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban (a nemzetközi magánjog
fogalma, személyes jog fogalma, a többes állampolgárokra, a menekültekre és hontalanokra vonatkozó
rendelkezések, a külföldi elemet tartalmazó házasságkötésekre vonatkozó szabályok, a külföldön történt
örökbefogadások magyarországi elismerésére vonatkozó szabályok, egyéb, magyar állampolgárokat érintő
külföldi határozatok elismerésére vonatkozó szabályok)
A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése
A magyar állampolgárság megszűnése
Az állampolgársági eljárásban részt vevő szervek és feladataik
Az anyakönyvvezető állampolgársági esküvel/fogadalommal kapcsolatos feladatai, az állampolgársági
ügyekkel kapcsolatos adatszolgáltatások
Névmódosítási kérelem a honosítási eljárásban (családi név, utónév, házassági név, anyja születési neve)
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (a nyilvántartás személyi hatálya, adatforrások,
az anyakönyvvezető feladatai a nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan)
Személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága
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74.

75.

Az EAK rendszer működése (jellemzők, okirat-kiállítási funkciók, előállítható okiratok, megszemélyesítetlen
anyakönyvi kivonat nyomtatvány igénylése, bevételezése, a nyomdai hibás vagy megrongálódott
megszemélyesítetlen anyakönyvi kivonat nyomtatványok érvénytelenítése, levelező és fórum használata)
Illeték- és díjfizetési szabályok az anyakönyvi és házasságkötési eljárásokban

6. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
1. Sorszám:
Magyarország címere

BIZONYÍTVÁNY
2.
3.
4.
5.
6.

Név:
Születési név:
Születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
............................................... Kormányhivatalban működő vizsgabizottság előtt az anyakönyvi szakvizsgáról szóló
23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet alapján ........................ minősítéssel
ÁLTALÁNOS ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGÁT
tett.
Kelt: ..................................., ........ év .................................. hónap ..... nap
P. H.

..................................................
vizsgabizottság elnöke
..................................................
vizsgabizottság tagja

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

7. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
A konzuli anyakönyvi szakvizsga témakörei
A) A gyakorlati vizsgához
A vizsga gyakorlati részében a jelölt
a)
apai elismerő nyilatkozat felvételével, EAK-ban történő rögzítésével,
b)
az EAK-ban szereplő házassági bejegyzéshez házassági névviselési forma módosítására irányuló adatváltozás
anyakönyvezésével,
c)
anyakönyvi kivonat és hatósági bizonyítvány kiállításával,
d)
anyakönyvi kivonatokkal végezhető egyéb műveletekkel,
e)
anyakönyvi adatváltozások anyakönyvezésével,
f)
magyar állampolgár külföldön történt születésének hazai anyakönyvezésével,
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g)

magyar állampolgár külföldön történt házasságkötésének vagy külföldön létesített bejegyzett élettársi
kapcsolatának hazai anyakönyvezésével,
h)
magyar állampolgár külföldön történt halálesetének hazai anyakönyvezésével
kapcsolatos gyakorlati feladatokat old meg.
B) A szóbeli vizsgához
1.
Az anyakönyvi nyilvántartás jellege, személyi és tárgyi hatálya, az anyakönyvi eljárásról szóló törvény
értelmező rendelkezései
2.
Az anyakönyvi eljárások köre, hatásköri és illetékességi szabályok, az anyakönyvi szerv feladatai, szakmai
irányítás és felügyelet
3.
A házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás, a házassági és bejegyzett
élettársi kapcsolat akadályai, az anyakönyvbe bejegyzendő adatok igazolása, okirat és személyes nyilatkozat
az anyakönyvi eljárásokban, a családi állapot igazolásának szabályai, az állampolgárság vizsgálata, igazolása
és anyakönyvezése, személyazonosító okmányok
4.
Anyakönyvi okiratok típusai, a kiállításra vonatkozó szabályok, a biztonsági okmány fogalma, az anyakönyvi
kivonat kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok
5.
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása az anyakönyvi igazgatásban: hatósági
nyilvántartások, bizonyítványok szabályai. Az anyakönyvi nyilvántartások rendszere (az EAK, az apai elismerő
nyilatkozatok nyilvántartása, az okirat-nyilvántartás)
6.
Az apasági vélelem, emberi reprodukciós eljárások, apai elismerő nyilatkozat felvétele, az apaság, anyaság
bírói megállapítása, apaság vélelmének megdöntése, a béranyaság intézménye, családjogi vonatkozásai
7.
Névviselés, névváltoztatás (anyakönyvezhető utónevek, születési és házassági név, a születési és a házassági
név megváltoztatása, házassági névviselési forma módosítása, eltérő névviselés)
8.
Az anyakönyvbe bejegyzett adatok megváltozásának rögzítése, a házassági névviselési forma módosítására
vonatkozó kérelem felvétele, illetéke, az adatváltozás rögzítése az EAK-ban és a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban
9.
Az EAK rendszer működése (jellemzők, okirat-kiállítási funkciók, előállítható okiratok, megszemélyesítetlen
anyakönyvi kivonat nyomtatvány igénylése, bevételezése, a nyomdai hibás vagy megrongálódott
megszemélyesítetlen anyakönyvi kivonat nyomtatványok érvénytelenítése)
10.
A hazai anyakönyvezés története, a klasszikus és az egyszerűsített honosítást követő hazai anyakönyvezés
elhatárolása, a hazai anyakönyvezési kérelmek átvétele
11.
Helységnevek, külföldi helységnevek anyakönyvezése, az anyakönyvezés helye, ideje, nyelve
12.
Születés hazai anyakönyvezése, születés hazai anyakönyvezése apa adatai nélkül, a gyámhatóság értesítése
a születésnek az apa adatai nélkül történő hazai anyakönyvezés esetén, a külföldön történt örökbefogadás
magyarországi elismerése és hazai anyakönyvezése, állampolgárság anyakönyvezése
13.
A házasság hazai anyakönyvezése, a házasság megszűnésének esetei, a külföldi bontóítéletek magyarországi
elismerhetősége, a külföldön létesített bejegyezett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezése
14.
A külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése, a személyazonosító igazolvány nyilvántartást és személyi
adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv értesítése haláleset hazai anyakönyvezése esetén
15.
Népmozgalmi statisztikai adatszolgáltatás, anyakönyvi iratok, alapiratok kezelése, az alapiratokba történő
betekintés, anyakönyvi irattár, iratselejtezés, iratok kiadása az anyakönyvi irattárból
16.
A nemzetközi magánjogi szabályok alkalmazása a hazai anyakönyvi eljárásban (a nemzetközi magánjog
fogalma, személyes jog fogalma, a többes állampolgárokra, a külföldi elemet tartalmazó házasságkötésekre
vonatkozó szabályok, a magyar állampolgárokat érintő külföldi határozatok elismerésére vonatkozó
szabályok)
17.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (a nyilvántartás személyi hatálya, adatforrások,
a konzul feladatai a nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan, a nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges
iratok továbbítása), személyes adatok védelme, közérdekű adatok nyilvánossága
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8. melléklet a 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelethez
1. Sorszám:
Magyarország címere

BIZONYÍTVÁNY
2.
3.
4.
5.
6.

Név:
Születési név:
Születési helye, ideje:
Anyja születési neve:
.......................................................................... működő
23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet alapján sikeres

vizsgabizottság

előtt

az

anyakönyvi

szakvizsgáról

szóló

KONZULI ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGA I./II.*
vizsgát tett.
Kelt: ..................................., ........ év .................................. hónap ..... nap
P. H.

..................................................
vizsgabizottság elnöke
..................................................
vizsgabizottság tagja

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

* A konzuli anyakönyvi szakvizsga bizonyítvány határozott ideig, a tartós külszolgálat időtartamának lejártát követő 6 hónapig érvényes.

Az emberi erőforrások minisztere 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelete
az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6–10. § és a 12–21. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6–10. § és 12–21. §, valamint az 1. melléklet tekintetében
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 528/2012 EU rendelet) által szabályozott egészségügyi
kártevőirtószernek, valamint gázosítószernek minősülő készítményeket forgalmazó és felhasználó természetes és
jogi személyekre, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
I. forgalmi kategóriájú irtószer: a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes
szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Biocid korm.r.) szerint I. forgalmazási kategóriába
tartozó irtószer,
2.
II. forgalmi kategóriájú irtószer: a Biocid korm.r. szerint II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószer,
3.
III. forgalmi kategóriájú irtószer: a Biocid korm.r. szerint III. forgalmazási kategóriába tartozó irtószer,
4.
behatási idő: az az időtartam, amely alatt a gázosítószer kifejti biológiai hatását,
5.
egészségügyi kártevők: a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi kártevők,
6.
felhasználó: az irtószert vagy gázosítószert alkalmazó természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet,
7.
főszellőztetés: a gázosítószer fő tömegének kijuttatása a gáztérből,
8.
gázhatás: behatási idő a gázképzéssel együtt,
9.
gázképzés: a gázosítószer rendeltetésszerű felhasználása,
10.
gázmester: egészségügyi gázmester (kártevőirtó), egészségügyi gázmester szakképesítéssel vagy ezzel
egyenértékű egészségügyi gázmesteri oklevéllel rendelkező személy,
11.
gázosítás: gázhatás és szellőztetés együtt,
12.
gázosítószer: az 528/2012/EU rendelet, valamint a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint
a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti károsító szervezetek elleni védekezésre szolgáló
légnemű halmazállapotú vegyi anyag, illetve gáz előállítására szolgáló alapanyag, gázképző anyag, valamint
gázképzésre szolgáló készítmény,
13.
gáztér: olyan légtér, amely gázképzésre a behatási idő tartamára résmentesen szigetelhető, a gázhatás
után szellőztetéssel annak használatba való átadásáig biztonságossá, az embert és a környezetet nem
veszélyeztetővé tehető,
14.
irtószer: minden olyan biocid hatóanyag és termék, amely egészségügyi kártevőirtásra, illetve védekezésre
szolgál,
15.
készítmény: kereskedelmi névvel ellátott, a felhasználás és forgalmazás céljára alkalmas módon kialakított
szerforma,
16.
szakképzett személy: egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítéssel rendelkező személy, egészségőrfertőtlenítő szakképesítéssel rendelkező személy, egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítéssel
rendelkező személy, valamint közegészségügyi-járványügyi felügyelő vagy népegészségügyi ellenőr
szakképzettséggel rendelkező személy,
17.
szellőztetés: a főszellőztetés és utószellőztetés együttesen,
18.
szolgáltató: egészségügyi kártevőirtást végző természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója
gázmester vagy szakképzett személy,
19.
utószellőztetés: a főszellőztetést követően a még gáztérben maradt gázosítószer teljes eltávolítása a gáztérből,
20.
védekezés: az egészségügyi kártevők megtelepedésének és elszaporodásának meggátlása, valamint
életfolyamataik megzavarása és a kártevők csalogatása vagy távoltartása, riasztása, továbbá elpusztítása,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 125. szám

21.
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védőfelszerelés: a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló miniszteri rendeletnek, az egyéni védőeszközök
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendeletnek, illetve a gázosítószer
biztonsági adatlapján feltüntetett előírásnak megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédő eszköz
együttesen.

2. Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályai
3. §

(1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. §-a (a továbbiakban: Kbtv.) alkalmazásában
engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősülnek
a)
gázmester által végezhető
aa)
az I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint
az egészségügyi kártevők – szolgáltatásnyújtás keretében történő – irtására való felhasználása,
ab)
a II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása, tárolása, felhasználása
az e rendeletben meghatározottak szerint,
ac)
a lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása,
ad)
a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi
irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet szerint növényvédő szerként engedélyezett gázosítószerek árusítása, szállítása,
tárolása és raktározása, valamint a gázosítás végrehajtása,
ae)
etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével),
valamint
b)
szakképzett személy által végezhető, az a) pont ab) alpontja szerinti, továbbá az a) pont aa),
ac)–ae) alpontjában foglaltakon kívüli, egészségügyi kártevők foglalkozásszerű irtására irányuló egyéb
egészségügyi kártevőirtási tevékenység.
(2) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt (a továbbiakban: engedély) a szolgáltató
lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) adja ki.
(3) Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző személy szakképzettségétől függően engedély
az (1) bekezdésében foglalt valamely résztevékenységre is adható.
(4) Az (1) bekezdés szerinti valamennyi tevékenységre jogosító engedély csak abban az esetben adható ki, ha
a szolgáltatónál valamennyi résztevékenység végzésére jogosult foglalkoztatott személy alkalmazása biztosított.
(5) A szolgáltató nevében a foglalkoztatott személy csak a szakképesítésének megfelelő tevékenységet végezheti.
(6) A szolgáltató a végzettségre irányuló személyi feltételnek – részben vagy egészben – olyan, a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkező foglalkoztatott személy alkalmazásával is eleget tehet, akinek szakmai
gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek
felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló miniszteri
rendeletben foglaltak szerint elismerte.
(7) Alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatónál az egészségügyi kártevőirtás szakirányítását csak érvényes működési
nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező gázmester végezheti, aki a felhasználásra kerülő irtószerek, gázosítószerek
szállításának, tárolásának, előkészítésének, felhasználásának, veszélyes hulladék ártalmatlanításának módjára, illetve
az elsősegélynyújtásra, valamint a vonatkozó tűzrendészeti előírásokra részletes munkarendet készít. Alkalmazottat
foglalkoztató szolgáltatónak önálló munkavédelmi szabályzattal kell rendelkeznie, amit az alkalmazottakkal és
közreműködőkkel ismertetni kell.

4. §

(1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza
a)
az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy
aa)
nevét és születési idejét, valamint
ab)
szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy – a 3. §
(6) bekezdése szerinti, elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetén –
szakmai gyakorlata elismeréséről szóló határozat számát, kiállításának időpontját, valamint
b)
a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet
vagy valamely résztevékenységet csak az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.
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(2) Az engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló valamennyi
telephelye tekintetében biztosítottak az e rendelet szerinti előírások betartásának feltételei.
(3) A járási hivatal a 3. § (6) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma előzetes ellenőrzése
érdekében az engedély kiadását megelőzően a feladatra kijelölt szervet vagy hatóságot megkeresi.
(4) A szolgáltató a járási hivatalt az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatokban bekövetkező változásról nyolc napon
belül írásban tájékoztatja.
(5) Ha az engedélyes szolgáltató tekintetében a 3. § (4) bekezdésében foglalt körülmény már nem áll fenn, a szolgáltató
a változás bekövetkezésétől egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást csak a ténylegesen foglalkoztatott személyek
szakmai kompetenciájának megfelelő résztevékenységek körében nyújthat, vagy – szakmai kompetenciával
rendelkező foglalkoztatott személy hiányában – egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást nem nyújthat.
(6) A járási hivatal a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az engedélyt
módosítja vagy visszavonja.
5. §		
A Kbtv. 33/A. § (2) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás, ha az engedélyes nem egyéni vállalkozó, tartalmazza
a)
az engedélyes nevét, székhelyének vagy telephelyének címét,
b)
az engedélyes által végezhető egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy résztevékenységet.

3. Irtószer, gázosítószer beszerzése, árusítása
6. §

(1) Az I. forgalmi kategóriájú irtószert és gázosítószert csak érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező
gázmester szerezhet be, aki az e rendelet szerinti egészségügyi kártevőirtásra jogosító engedélyével igazolja, hogy
az irtószer és gázosítószer szállítására és tárolására előírt feltételeket biztosítani tudja.
(2) A II. forgalmi kategóriájú irtószert csak érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező gázmester
és szakképzett személy szerezhet be, aki az e rendelet szerinti egészségügyi kártevőirtásra jogosító engedélyével
igazolja, hogy az irtószer szállítására és tárolására előírt feltételeket biztosítani tudja.
(3) A III. forgalmi kategóriába sorolt irtószerek beszerzése nem kötött szakképesítéshez.

7. §

(1) Irtószer és gázosítószer kizárólag eredeti csomagolásban forgalmazható.
(2) Az irtószereket és gázosítószereket az árusítás során más termékektől biztonságosan elkülönítetten kell elhelyezni.
(3) A III. forgalmi kategóriájú irtószerek kivételével tilos az irtószerek, valamint a gázosítószerek önkiszolgáló
rendszerben történő árusítása.
(4) Az I. és II. forgalmi kategóriájú irtószer, a gázosítószer csak az adott forgalmi kategóriájú irtószerek, illetve
gázosítószerek beszerzéséhez, tárolásához e rendeletben előírt tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező üzletben
árusítható.
(5) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az üzlet számára írásban nyilatkozik arról, hogy
az I. és II. forgalmi kategóriájú irtószert vagy gázosítószert vásárló személy engedéllyel rendelkező alkalmazottjaként
jogosult azok megvásárlására.
(6) Az üzlet a nyilatkozatot a vásárlás napjától számított 5 évig megőrzi.

4. Irtószer és gázosítószer szállítása
8. §

(1) Irtószer, gázosítószer a veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó szabályzatok – a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR), a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: RID), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADN) – előírásainak, valamint a biztonsági adatlapon feltüntetett szállítási
besorolásnak megfelelően szállítható.
(2) Az ADR, RID vagy ADN hatálya alá nem tartozó irtószer, gázosítószer az engedélyében vagy biztonsági adatlapjában
feltüntetett szállításra vonatkozó előírás szerint szállítható.
(3) Gázosítószer tömegközlekedési járművön nem szállítható.
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5. Irtószer és gázosítószer raktározása a felhasználónál
9. §

(1) Irtószert és gázosítószert eredeti, zárt csomagolásban vagy a használat után ismét visszazárt eredeti
csomagolásban, az engedélyben és a használati útmutatóban meghatározott módon kell tárolni.
(2) A III. forgalmi kategóriájú irtószer raktározása során fokozott figyelemmel kell eljárni annak érdekében, hogy
emberek és egészségügyi kártevőnek nem minősülő állatok egészségét ne veszélyeztesse, valamint az irtószer ne
juthasson talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe.
(3) II. forgalmi kategóriájú irtószert emberek és állatok tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány tárolására
szolgáló helyiségtől elkülönített, biztonságosan zárható, önálló raktárban, vagy e feltételeknek mindenben
megfelelő helyiségben (a továbbiakban: raktár) elhelyezett szekrényben, tűz- és robbanásveszélyt kizáró,
egészséget és környezetet nem veszélyeztető módon szabad tárolni úgy, hogy szennyeződés esetén a környezet
maradéktalan tisztítása biztosítható legyen.
(4) I. forgalmi kategóriájú irtószer, gázosítószer csak a (3) bekezdésben meghatározott raktáron belül elhelyezett
– a tárolt mennyiségtől függően – tűz- és ütésálló méregkazettában, méregszekrényben, méregládában vagy
elkülönített méregkamrában tárolható.
(5) A méregkazetta, méregszekrény, méregláda vagy méregkamra külsején, illetve bejáratán kívülről szembetűnően és el
nem távolítható módon az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet) szerinti feliratot és veszélyt jelző piktogramot kell elhelyezni.

10. §

(1) A raktárt úgy kell kialakítani, hogy a következő műszaki, biztonsági feltételeknek megfeleljen:
a)
a szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül megközelíthetőnek kell lennie, nem lehet közös fala – a raktári
tevékenységhez kapcsolódó helyiségek kivételével – állandó vagy ideiglenes emberi vagy állati tartózkodásra
szolgáló építménnyel, illetve olyan helyiséggel, ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel, illetve takarmánnyal
kapcsolatos tevékenységet folytatnak,
b)
a túlzott felmelegedéstől vagy lehűléstől védettnek kell lennie,
c)
a padlózatnak, a falaknak, a berendezési tárgyaknak lemoshatónak, tisztíthatónak kell lenniük,
d)
a bejáratát tömör, magasított küszöbű, továbbá fémráccsal vagy biztonsági zárral megerősített ajtóval kell
ellátni, amelynek kulcsát kizárólag szakképzett személy vagy gázmester kezelheti,
e)
gondoskodni kell a zárt raktár folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a csapadékvíz a helyiségbe ne
juthasson be,
f)
kizárólag olyan szilárd aljzatburkolatú helyiség lehet, ahol a talajvíz az év egyetlen szakaszában sem
emelkedik a tároló szint fölé, valamint ahol biztosított, hogy a tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve
nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe, továbbá az esetlegesen kiszóródott, kiömlött anyagok
összegyűjtése megoldható,
g)
az ajtajára, jól látható helyen és módon az „Idegeneknek belépni tilos!” és a „Méregraktár” vagy „Irtószerraktár”
feliratot, valamint a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló miniszteri
rendelet szerinti veszélyt jelző piktogramot kell elhelyezni.
(2) A raktárban kell elhelyezni az irtószerek és gázosítószerek méréséhez, előkészítéséhez, valamint a takarításhoz
szükséges eszközöket, a tárolt irtószerek, gázosítószerek engedélyében az előkészítő személyre előírt
védőeszközöket és az elsősegély-felszerelést, továbbá a folyóvizes mosdóberendezést és tisztálkodószereket is.
(3) A raktárban az irtószertől és gázosítószertől elkülönítetten kell tárolni
a)
a kiürült, de irtószer átcsomagolására felhasználható, kívül, belül szabályszerűen megtisztított és lezárható
irtószer csomagolóeszközt,
b)
a sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett, illetve lejárt szavatosságú irtószereket és
gázosítószereket, ártalmatlanításra váró hulladékokat, göngyölegeket, illetve szennyezett védőfelszerelést,
valamint
c)
a kiselejtezett I. és II. forgalmi kategóriájú irtószert, gázosítószert a további kezeléséig.
(4) A raktárban a gázosítószer vagy az adott forgalmi kategóriájú irtószer felhasználására jogosult szakképzett
személy felügyelete mellett munkát csak olyan személy végezhet, aki a munkavédelemről szóló törvény szerinti,
a foglalkozási köréhez köthető munkavédelmi oktatásban részesült.
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(5) Munkaterületen az egynapi felhasználásra előkészített irtószer biztonságosan zárható, alkalmi raktárban is tárolható,
amelynek kulcsát kizárólag szakképzett személy vagy gázmester kezelheti. Az alkalmi raktár más célra kizárólag
az esetleges irtószer-szennyeződés maradéktalan eltávolítása után használható.
(6) Az irtószerek és gázosítószerek kereskedelmi raktárban történő tárolására a veszélyes áruk szállításával összefüggő
ideiglenes tárolásra vonatkozó műszaki követelményekben előírtakat kell alkalmazni.
11. §

(1) A raktárban elhelyezett vagy felhasználásra kiadott I. és II. forgalmi kategóriájú irtószerek és gázosítószerek
naprakész nyilvántartásáról a raktár üzemeltetője gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza
a)
a raktárban tárolt irtószer, gázosítószer
aa)
nevét,
ab)
mennyiségét,
ac)
beszerzési idejét,
b)
a felhasználásra kiadott irtószer, gázosítószer
ba)
nevét,
bb)
mennyiségét,
bc)
felhasználási idejét,
bd)
felhasználási helyét,
be)
felhasználási célját,
c)
a 3. § (2) bekezdése szerinti engedély számát.
(2) A nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba vételtől, de legalább az irtószer, gázosítószer kiadásától
számított 5 évig meg kell őrizni.

6. Irtószer és gázosítószer alkalmazására vonatkozó előírások
12. §

(1) Az irtószer és gázosítószer alkalmazása során meg kell akadályozni a szer
a)
természetes párolgását, elcsepegését, elfolyását, kiömlését, porlódását, szóródását, szembe, bőrre jutását,
belélegzését, lenyelését,
b)
véletlen elcserélését, élelmiszerbe, takarmányba keveredését,
c)
kezelésre nem szánt tárgyra, területre, növényzetre jutását, valamint
d)
felszíni vagy felszín alatti vízbe kerülését.
(2) Az irtószer és gázosítószer szakszerű és veszélytelen felhasználásáért, a vonatkozó előírások megtartásáért
a felhasználó a felelős.
(3) Az irtószerek és gázosítószerek kezeléséhez feltűnően megjelölt, kizárólag erre a célra szolgáló, biztonságos
munkaeszközöket kell használni.
(4) Az irtószerek és a gázosítószerek felhasználásáról a gázmesternek vagy a szakképzett személynek nyilvántartást kell
vezetni. A nyilvántartás tartalmazza
a)
a felhasználás helyét,
b)
a felhasználás időpontját,
c)
az elvégzett védekezésre irányuló tevékenységet,
d)
a célkártevő megnevezését,
e)
a felhasznált irtószer megnevezését,
f)
a munkavégző nevét,
g)
a tevékenységi engedély számát,
h)
a munkavégzés utáni teendőket.

13. §

(1) Bárki, aki I. és II. forgalmi kategóriájú irtószer vagy gázosítószer elvesztését, elcserélését, eltulajdonítását,
keveredését, talajba, ivóvízbe, felszíni vagy felszín alatti vízbe kerülését, illetve kezelésre nem szánt élelmiszerbe,
takarmányba, területre jutását észleli, köteles azt az illetékes járási hivatalnak haladéktalanul bejelenteni.
(2) A járási hivatal köteles értesíteni
a)
az I. forgalmi kategóriába tartozó irtószer, gázosítószer, továbbá a tűz- és robbanásveszélyes irtószer, illetve
gázosítószer elvesztéséről, tévesen történő felhasználásáról, eltulajdonításáról az eltűnés helye szerint
illetékes rendőrkapitányságot,
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az irtószer, illetve gázosítószer élelmiszerbe, takarmányba keveredéséről, talajba, ivóvízbe, állóvízbe vagy
vízfolyásba jutásáról – a veszélyeztetett egyidejű tájékoztatása mellett – az élelmiszerlánc-biztonsági vagy
állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalt vagy a területi természetvédelmi hatóságot, valamint
az illetékes katasztrófavédelmi hatóságot és vízügyi igazgatóságot.

7. Az irtószerek és gázosítószerek alkalmazására vonatkozó kockázatcsökkentő szakmai, valamint
különleges munkaegészségügyi előírások
14. §

(1) A 2. § 16. pontjában meghatározott szakképzettséggel nem rendelkező személy a szakoktatás ideje alatt
a gázmester közvetlen felügyelete mellett foglalkoztatható. Gázosításkor kizárólag a gáztér előkészítésében vehet
részt.
(2) Irtószer vagy gázosítószer alkalmazása során, illetve annak megkezdése előtt és azt követően nyolc órán belül tilos
alkoholt fogyasztani. Munkavégzés közben tilos étkezni, dohányozni.
(3) Az I. és II. forgalmi kategóriába tartozó irtószerrel, illetve a gázosítószerrel közvetlen vagy közvetett kapcsolatba
kerülő tevékenységet végző személy – ideértve a tömény készítménnyel tevékenységet végző előkészítőt
és a felhasználásra kész szer kijuttatóját is – az adott készítmény forgalomba hozatali engedélyében előírt
védőeszközöket köteles viselni.
(4) A munkáltató, ennek hiányában a felhasználó az irtószer, gázosítószer szállítási, tárolási, előkészítési és felhasználási
helyén köteles biztosítani a tevékenység végzéséhez szükséges védőeszközöket, valamint gondoskodnia kell
a védőeszközök cseréjéről, elkülönített tisztításáról, megfelelő műszaki állapotban való tartásáról.
(5) Csoportos munkavégzéshez munkát irányító felelős gázmestert kell kijelölni.
(6) Csoportos munkavégzéskor az egyéni védőfelszerelés használatát az (5) bekezdés szerinti munkát irányító
gázmester köteles ellenőrizni.
(7) Csoportos munkavégzés esetében a munkacsoport tagjait az egészségügyi kártevőirtás során, annak veszélyessége
szerint a munkaegészségügyi követelményeknek megfelelő gyakorisággal váltani kell.
(8) Baleset, mérgezés vagy annak gyanúja esetén az irtószerrel vagy gázosítószerrel végzett bármilyen tevékenységet
haladéktalanul abba kell hagyni, és intézkedni kell a sérült szakszerű egészségügyi ellátásáról.
(9) Az egészségügyi kártevőirtás elvégzéséhez ivóvíz minőségű vizet és tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani.
Az irtószerekkel és gázosítószerekkel végzett tevékenységet követően, valamint étkezés előtt kötelező az alapos
kéz- és arcmosás, valamint a szájöblítés.
(10) Tűz- és robbanásveszélyes irtószerek, gázosítószerek, valamint az irtószerek tűz- és robbanásveszélyes oldó- és
hígítószerei az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően tárolhatóak és használhatóak fel.

II. FEJEZET
KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK
8. Szilárd és folyékony halmazállapotú irtószerek felhasználásának különleges előírásai
15. §

(1) Az I. forgalmi kategóriába sorolt irtószert csak érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező
gázmester vagy gázmester felügyeletével a gázmesteri képesítés megszerzése érdekében szakmai gyakorlatát töltő
személy használhat fel.
(2) A II. forgalmi kategóriájú irtószert csak érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező gázmester vagy
szakképzett személy, vagy azok közül valamelyik helyszíni felügyeletével a szakképesítés megszerzése érdekében
szakmai gyakorlatát töltő személy használhat fel.
(3) A III. forgalmi kategóriájú irtószer felhasználása szakképesítéshez nem kötött.
(4) A kihelyezésre kerülő irtószer nem lehet olyan színű, formájú, illatú és csomagolású, amely alapján élelmiszerrel,
takarmánnyal vagy gyógyszerrel összetéveszthető.
(5) A gázmesternek vagy a szakképzett személynek gondoskodnia kell arról, hogy
a)
az előkészített, illetve a már kijuttatott vagy kihelyezett irtószerhez illetéktelen személyek, egészségügyi
kártevőnek nem minősülő állatok ne férhessenek hozzá, az egészségüket ne veszélyeztesse, és
b)
az irtószer ne juthasson talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe.
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16. §

(1) Településre, illetve annak meghatározott területére kiterjedő patkánymentesítési tevékenység végrehajtását
megelőzően az illetékes járási hivatalt értesíteni kell.
(2) Védett természeti területeket érintő védekezés esetén az illetékes területi természetvédelmi hatóság előzetes
természetvédelmi engedélyének beszerzése kötelező. Védett természeti területnek nem minősülő, Natura 2000
területet érintő védekezés esetén a tervezett tevékenységet a tevékenység megkezdését megelőzően 15 nappal be
kell jelenteni az illetékes területi természetvédelmi hatóságnak.
(3) Az I. forgalmi kategóriájú irtószerrel élelmiszeripari és élelmiszerkereskedelmi üzemekben, üzletekben,
raktárakban, vendéglátóipari egységekben, közétkeztetési helyeken, valamint egészségügyi és gyermekvédelmi
intézményekben egészségügyi kártevőirtást a gázmester is csak a felhasználás helye szerint illetékes járási
hivatalnak esetenként vagy meghatározott időre kiadott irtószer-felhasználási engedélyével, az abban megszabott
feltételek megtartása mellett végezhet.
(4) Melegköd-képzéssel, hidegköd-képzéssel vagy ULV-eljárással történő szúnyogirtás a fertőző betegségek és
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet előírásainak
megfelelően végezhető.

17. §

(1) A szabadban melegköd-képzéssel, hidegköd-képzéssel, ULV-eljárással vagy permetezéssel történő rovarirtás
esetén, a méhek védelme érdekében, a rovarirtást legkésőbb a kezelés megkezdését megelőző munkanapon
9 óráig a kezelendő terület helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell írásban bejelenteni, aki
a bejelentésre kötelezett rovarirtási tevékenységről elvégzi a szükséges értesítéseket. A bejelentésben közölni kell
a kezelendő terület helyét és nagyságát, a rovarirtás kezdetének és befejezésének időpontját, az alkalmazásra kerülő
irtószert, továbbá a kijuttatás módját.
(2) A zárt térben végzett permetezés, melegköd-képzés, hidegköd-képzés, szárazköd-képzés, és ULV-eljárás
végrehajtása előtt a helyiségből az élelmiszereket, italokat, gyógyszereket, élvezeti cikkeket, állati takarmányt,
evő- és ivóedényzetet, valamint minden más olyan anyagot és tárgyat, amelyek révén az emberre vagy a hasznos
állatokra ártalom vihető át, el kell távolítani, vagy tökéletes védelmet biztosító csomagolással vagy letakarással kell
a szennyeződéstől védeni.
(3) A szolgáltató rágcsálóirtó mérgezett csalétket csak az erre a célra szolgáló zárható szerelvényben helyezhet
ki. A kihelyezésre szolgáló szerelvényt feltűnő jelzéssel kell ellátni, és azon az alkalmazott rágcsálóirtó szer
megnevezését, hatóanyagát, ha van, az ellenméreg, vagy gyógyszer megnevezését és a szolgáltató nevét, címét,
telefonszámát fel kell tüntetni.
(4) Az irtószerek szakszerű és biztonságos felhasználásával kapcsolatos részletes előírásokat és azok értelmezésének
szabályait a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
miniszteri rendelet alapján az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai
irányelveiről időszakosan kiadott tájékoztató tartalmazza.

9. Gázosítószerek felhasználásának különleges előírásai
18. §

(1) Gázosítószert csak érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkező gázmester vagy gázmester
felügyeletével a gázmesteri képesítés megszerzése érdekében szakmai gyakorlatát töltő személy használhat fel.
(2) Gázosítószer kizárólag gáztérben alkalmazható.
(3) Gázosítás végezhető
a)
500 m3 alatti légterű lakott, közhasználatú, lakatlan vagy kiürített, illetve lakott épületrésszel összeépített
helyiségben (a továbbiakban: középtér- vagy helyiséggázosítás),
b)
500 m3 feletti légterű lakott, közhasználatú, lakatlan vagy kiürített, külön álló épületben, illetve épületrészben
(a továbbiakban: nagytér- vagy épületgázosítás),
c)
beépített vagy mozgó gázkamrában (a továbbiakban: kamragázosítás),
d)
személy- és teherszállító földi, vízi és légi járművek, szállítóeszközök, konténerek résmentesen zárható belső
légterében (a továbbiakban: jármű- vagy konténergázosítás),
e)
ömlesztett termények átmeneti tárolására szolgáló vasbeton vagy fém létesítményben (a továbbiakban:
silógázosítás),
f)
gázt át nem eresztő anyagból készült borítólappal elhatárolt térben (a továbbiakban: fóliagázosítás),
g)
maximum 30 m3 nagyságú, gázt át nem eresztő anyagból készített, felfújható fóliában (a továbbiakban:
buborék- vagy sátorgázosítás),
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h)

maximum 10 m3 légterű, résmentes helyiségben, illetve az e célra rendszeresített ládában, szekrényben
(a továbbiakban: kistér- vagy ládagázosítás) vagy
i)
rágcsálók föld alatti járataiban (a továbbiakban: lyukgázosítás).
(4) A gázosítószer alkalmazásának különleges feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.
19. §

(1) Az 1. melléklet 1. és 5. pontja szerinti gázosítási módok alkalmazása esetén, valamint emberi tartózkodásra szolgáló
bármely helyiség cián-hidrogénnel történő gázosításakor a gázosítást írásban, a gázosítás helye szerint illetékes
járási hivatalnak a következő adattartalommal be kell jelenteni:
a)
a gázosítást végző szolgáltató neve, címe vagy telephelye, telefonszáma,
b)
a gázosítást irányító gázmester neve, címe, telefonszáma,
c)
a gázosítandó objektum megnevezése, címe,
d)
a gáztér nagysága köbméterben,
e)
a kártevő faja,
f)
a felhasználásra kerülő gázosítószer megnevezése és alkalmazási mennyisége,
g)
a gázképzés megkezdésének időpontja és
h)
a főszellőztetés megkezdésének és a gáztér használatba való visszaadásának a várható időpontja.
(2) Emberi tartózkodásra szolgáló bármely helyiség cián-hidrogénnel történő gázosításakor az (1) bekezdés szerinti
bejelentés másolatát – a bejelentéssel egyidejűleg – az illetékes városi, illetve fővárosi kerületi rendőrkapitányság
részére is meg kell küldeni.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentést a gázképzés előtt legalább 48 órával meg kell tenni.

20. §

(1) A gázteret a gázhatás idejére gázszivárgást kizáró módon szigetelni kell, majd a behatási időt követően ki kell
szellőztetni. A szellőztetés befejezéséig a gáztér lezárásáról, őrzéséről úgy kell gondoskodni, hogy oda a gázosítást
végzőn kívül más személy vagy házi- és haszonállat be ne hatolhasson.
(2) A gázmester közvetlenül a gázképzés előtt személyesen köteles meggyőződni a gáztér tökéletes szigeteléséről és
minden olyan anyag eltávolításáról, amely a gázosítószerrel való érintkezés után mérgezési veszélyt okozhat, illetve
amelyet a gázosítószer károsíthat, továbbá arról, hogy a veszélyeztetett környezeten belül a gázosítást végzőn kívül
más személy vagy házi- és haszonállat nem tartózkodik.
(3) A gáztér bejáratánál, bejáratainál a gázosítás időtartama alatt az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben megadott figyelmeztető feliratot és veszélyt jelző piktogramot kell elhelyezni, továbbá fel kell tüntetni
a)
a „Mérgező gáz!”, „Életveszély!”, „Belépni tilos!” feliratot,
b)
a gázosítószer megnevezését,
c)
a gázosítás időpontját és
d)
a gázosításért felelős gázmester nevét, címét és telefonszámát.
(4) Veszélyeztetett környezetnek minősül a gázosításra kerülő helyiséggel vagy épülettel összeépített, valamint azzal
szomszédos vagy annak közelében 10 méter távolságon belül fekvő minden helyiség (zárt légtér), kivéve, ha azt
legalább 2 méter széles, szabad levegővel összefüggő légréteg választja el a gáztértől.
(5) A gázképzés után a gázmesternek kell
a)
gondoskodni a gáztérbe vezető nyílás, nyílások lezárásáról,
b)
ellenőrizni, hogy a veszélyeztetett környezetben nem tartózkodik-e a gázosítást végzőn kívül más személy,
házi- és haszonállat, és
c)
megállapítani az esetleges gázszivárgás helyét.
(6) A gázmesternek a gázképzés után még legalább 1 órán, főszellőztetéskor legalább 2 órán át a helyszínen kell
tartózkodnia akkor is, ha az ellenőrzés során nem tapasztalt rendellenességet. Ha a veszélymentesség megnyugtató
módon nem biztosítható, a gázmesternek mindaddig a helyszínen kell maradnia, amíg a veszélyes helyzet fennáll.
(7) A főszellőztetést követően a gáztérből a gázképzéshez használt anyagokat és eszközöket el kell távolítani.
(8) A gáztérből és a gázosított anyagból a gázosítószer és maradékainak eltávolításáról az adott készítmény forgalomba
hozatali engedélyében előírtak szerint kell gondoskodni.
(9) A gázosításban közreműködőket – az egyéb szükséges szakképesítés, munkaalkalmasság vagy más feltétel
fennállása esetén is – a munkát irányító gázmesternek az alkalmazásra kerülő gázosítószer használatával
kapcsolatos veszélyről és a védekezés módjáról ki kell oktatnia, a kioktatás eredményességéről visszakérdezés útján
meg kell győződnie, és a kioktatást a kioktatott aláírásával el kell ismertetnie.
(10) Foszfor-hidrogén fejlesztésére szolgáló alumínium, magnézium-foszfid hatóanyagú növényvédő szerként
engedélyezett gázosítószert kizárólag gázmester használhat fel.
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21. §

(1) Annak a szolgáltatónak, aki vagy amely forgalomba hozatalra vagy felhasználásra szánt élelmiszert vagy terményt,
ennek elhelyezésére szolgáló raktárt, tárolót vagy más helyiséget gázosítószerrel kezel, munkanaplót kell vezetnie.
A munkanapló tartalmazza
a)
a gázosítás helyét és idejét,
b)
a gázosított anyag (termény, élelmiszer) fajtáját és mennyiségét (tömege),
c)
a felhasznált gázosítószer megnevezését és mennyiségét (g/m3, db/tonna),
d)
a gázosítás megkezdésének és befejezésének időpontját,
e)
a termény, élelmiszer forgalomba hozhatóságának és felhasználhatóságának időpontját és
f)
a gázosítást végző gázmester érvényes működési igazolványa és tevékenységi engedélye számát.
(2) A gázosított termény, élelmiszer csak az adott gázosítószer engedélyében megjelölt élelmezésegészségügyi
várakozási idő leteltét követően tárolható ki, hozható forgalomba és használható fel.
(3) Az élelmezésegészségügyi várakozási idő letelte előtt a kezelt termény kizárólag akkor tárolható ki, ha a termény
tulajdonosának azt a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró kijelölt illetékes járási hivatal engedélyezte.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
23. §		
A 3–5. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.
24. §		
A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM
együttes rendelet [a továbbiakban: 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet] 5. § (1) bekezdésében
az „A 8. számú melléklet 1. alcím 1. pontja” szövegrész helyébe az „Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint
gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet” szöveg lép.
25. §		
Hatályát veszti a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet
a)
5. § (2) bekezdése és
b)
8. számú melléklete.
26. §		
Hatályát veszti az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység
engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelethez
A gázosítószer alkalmazásának különleges feltételei
1. Középtér vagy helyiséggázosítás, valamint nagytér-, vagy épületgázosítás alkalmazásának feltételei:
1.1. A gázhatás ideje alatt a gáztérrel szomszédos közvetlen környezet helyiségeiben (a továbbiakban: légpárna)
az ablakokat nyitva kell tartani, ahol a gázosítást végzőn kívül más személy átmenetileg sem tartózkodhat.
1.2. Főszellőztetéskor – legalább 2 óra időtartamra – a légpárna ablakait be kell zárni, melynek időtartama alatt
illetéktelen személyek sem a légpárnában, sem a veszélyeztetett környezetben nem tartózkodhatnak.
1.3. Az utószellőztetés alatt a légpárna ablakait ismét nyitva kell tartani.
1.4. Lakott épületben, épületrészben vagy azzal összeépített helyiségben, illetve olyan helyen, aminek az emberi
tartózkodásra szolgáló helyiséggel közös fala van, cián-hidrogén csak figyelmeztető gázzal (klór-pikrinnel,
ammóniával, a továbbiakban: jelzőgázzal) együtt használható fel.
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A gázképzést reggel 7 óra előtt nem lehet megkezdeni, és a főszellőztetést legkésőbb 20 órakor meg kell
kezdeni.
1.6. A gázosításra kerülő, valamint az azzal szomszédos helyiségek (objektumok) tulajdonosait (üzemeltetőit,
használóit) a gázosítás során betartandó óvórendszabályokról szóban és írásban a gázosítás előtt legalább
72 órával értesíteni kell.
1.7. A gázképzés és a főszellőztetés idején középtér- vagy helyiséggázosításkor legalább két gázmester, nagytérvagy épületgázosításkor pedig legalább három gázmester közreműködése és egyidejű jelenléte szükséges,
akik egymástól mindig látótávolságra kötelesek tartózkodni.
1.8. A gáztér megszakítás nélküli folyamatos őrzését a gázhatás egész ideje alatt a vezetőnek, illetve az általa
megbízott gázmesternek kell ellátnia
1.8.1.
ha bárhol gázszivárgás észlelhető,
1.8.2.
a nagytér- vagy épületgázosításnál, ha a gáztérrel szomszédos helyiségek, épületrészek – 10 méter
távolságon belül – nem helyezhetők teljesen üzemen kívül, tehát ha azokban akár csak átmenetileg
is emberek tartózkodnak,
1.8.3.
ha a helyi adottságok figyelembevételével a gáztér vagy a veszélyeztetett környezet szakszerű őrzés
nélkül hagyása veszélyhelyzetet idéz elő.
1.9. A gáztér őrzéséről az utószellőztetés alatt is gondoskodni kell, kivéve, ha a biztonsági zárral ellátott gáztér
szellőztetése olyan, nyitva hagyott természetes nyíláson át megoldható, amelyen keresztül a szellőztetés alatt
álló gáztérbe a gázosítást végzőn kívül más személy nem hatolhat be.
1.10. A gázmesternek a folyamatos elérési lehetőségről a gázosítás teljes folyamata alatt gondoskodni kell.
1.11. Az utószellőztetési idő minimálisan 24 óra.
1.12. Az utószellőztetést követően gáznyom-kimutató készülék alkalmazásával a légtérben levő gáz mennyiségéről
minden esetben meg kell győződni (a továbbiakban: gáznyom-kimutatás). A gáznyom-kimutatást
valamennyi nyílászáró szerkezet 1 órás bezárását követően kell elvégezni. A gázmester a gáztérben,
védőfelszerelés nélkül kizárólag a mindenkor érvényben levő MK-érték alatt tartózkodhat. A gáztér
használatba csak akkor adható át, ha abban a gáz mennyisége már kimutathatatlan. A gáznyom-kimutatás
eredményét írásban (naplóban) kell rögzíteni, amelyben fel kell tüntetni
1.12.1. a gázosítást végző szolgáltató megnevezését,
1.12.2. az irányító gázmester nevét,
1.12.3. a gázosítás helyét (objektum, cím),
1.12.4. az alkalmazott gázosítószer megnevezését,
1.12.5. az 1-től folyamatos számozással ellátott mérőpontok helyszínrajzon is feltüntetett helyét,
1.12.6. a mérés időpontját (nap, óra, perc),
1.12.7. az alkalmazott eszköz és mérőcső típusát,
1.12.8. az egyes mérőpontokon kapott bármely (akár nulla) értéket,
1.12.9. a mérést végző nevét.
1.13. Ha a gáznyom-kimutatás eredménye szükségessé teszi, az utószellőztetést minden alkalommal legalább
24 órával meg kell hosszabbítani.
1.14. A gáztér használatba való visszaadása előtt külön ellenőrizni kell az abban levő nagyobb gázelnyelő
képességű, laza szerkezetű anyagok és tárgyak gázmentességét.
2. Kamragázosítás alkalmazásának feltételei:
2.1. A gázkamra fala kellő vastagságú, szilárdságú, tökéletesen szigetelt kell legyen, amely lakott helyiséggel
közvetlenül nem érintkezhet.
2.2. A gázkamrát kívülről kezelhető gázadagoló berendezéssel kell ellátni, továbbá olyan szellőzőberendezéssel
kell felszerelni, amely a gáz maradéktalan eltávolítását a kamrából az előtér gázszennyeződése nélkül
biztosítja.
2.3. A gázkamrát kizárólag gázmester üzemeltetheti.
2.4. A gázkamra berendezéseit, a tömítések állapotát minden használat előtt ellenőrizni kell.
2.5. Kamragázosítás ideje alatt a kamra ajtaján és az előtér bejáratán figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.
2.6. A gázkamra előterében kell elhelyezni a gázosítószert és az egyéb eszközöket úgy, hogy ahhoz illetéktelenek
hozzá ne férhessenek. Ugyanitt könnyen hozzáférhető helyen kell tartani a 14. § (3) és (4) bekezdésében
előírt egyéni védőeszközt és az elsősegélynyújtó felszerelést.
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6.

7.
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A kezelt anyag gázmentességének biztosítása érdekében az utószellőztetést legalább 24 órán keresztül jól
szellőző (esetleg ventilátorral ellátott) helyiségben vagy szabadban lezárt, idegenek által hozzá nem férhető
helyen kell biztosítani.
2.8. A gázkamrába történő belépés előtt gáznyom-kimutatást kell végezni.
2.9. A kamragázosításról gázosítási naplót kell felfektetni, amelyben fel kell tüntetni
2.9.1.
a gázosított anyag megnevezését és mennyiségét (tömegét),
2.9.2.
a gázosított anyag tulajdonosának nevét és címét,
2.9.3.
a kártevő fajtáját,
2.9.4.
a felhasznált gázosítószer megnevezését és mennyiségét,
2.9.5.
a gázképzés és szellőztetés idejét,
2.9.6.
a gázosítást végző gázmester nevét, valamint
2.9.7.
az észlelt esetleges hiányosságokat és azok kijavításának módját, idejét.
Jármű- vagy konténergázosítás alkalmazásának feltételei:
3.1. A gázosított jármű körüli legalább 10 méter széles veszélyeztetett környezetben a gázosítás ideje alatt
a gázosítást végzőn kívül más személy nem tartózkodhat.
3.2. A gázosított jármű és a veszélyeztetett környezet őrzéséről gondoskodni kell.
3.3. A gázosított járművön figyelmeztető felirat használata kötelező.
3.4. A gázosított jármű használatba való visszaadása előtt az 1.14. alpontban előírtakat kell betartani.
3.5. Gázosítószer személyszállító járműben csak jelzőgázzal együtt kerülhet felhasználásra.
Silógázosítás alkalmazásának feltételei:
4.1. A figyelmeztető feliratokat a be- és kiöntőnyílásokon, valamint a siló oldalfalán és a létra közelében kell
elhelyezni.
4.2. A gázosított silócellával szomszédos silócellákba a gázosítás ideje alatt belépni és azokban bárminemű
munkát végezni tilos.
4.3. A szellőztetési idő minimálisan 48 óra.
4.4. A gázosított silócellában bármely munkavégzés megkezdése előtt az 1.12. és 1.13. alpontban előírtakat kell
betartani.
Fóliagázosítás alkalmazásának feltételei:
5.1. A letakart anyag körül veszélyeztetett környezetet kell kijelölni.
5.2. A veszélyeztetett környezet őrzését a gázosítás ideje alatt biztosítani kell.
5.3. A fóliára figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.
5.4. Ha a fóliagázosítás helyiségben, illetve épületben kerül végrehajtásra, vagy jármű kerül ilyen módon
gázosításra, az 1., illetve 3. pontban megadott előírások szerint kell eljárni.
Buborék- vagy sátorgázosítás alkalmazásának feltételei:
6.1. A buborékra, sátorra figyelmeztető feliratot kell elhelyezni.
6.2. A gáztér körül veszélyeztetett környezetet kell kijelölni, melynek őrzéséről gondoskodni kell, ahol a gázosítás
és a szellőztetés ideje alatt a gázosítást végzőn kívül más személy nem tartózkodhat.
Kistér- vagy ládagázosítás alkalmazásának feltételei:
7.1. Ha a gázosítás helyiségben történik, a gázosítás időtartamára az ott tartózkodó illetéktelen személyeket el
kell távolítani, és a helyiség légterébe került gáz folyamatos kiszellőztetéséről gondoskodni kell.
7.2. A gázosítás időtartamára a helyiség bejárati ajtajára és a ládára, szekrényre figyelmeztető feliratot kell
elhelyezni.
Lyukgázosítás alkalmazásának feltételei:
8.1. A szakképzett személy meg kell győződjön arról, hogy a járatok nem nyílnak ember vagy hasznos állat
tartózkodására szolgáló helyiségbe, nincsenek összeköttetésben a csatornahálózattal, és a föld alatti járat
valamennyi felszínre vezető nyílása biztonságosan eltömíthető.
8.2. Gondoskodni kell a föld alatti rágcsálójárat összes felszínre vezető nyílásának, majd a gázképzésre felhasznált
lyuk eltöméséről is.
8.3. A gázosítás helye körül legalább 10 méter széles területsávot kell biztosítani, ahonnan a gázosítást végzőn
kívül más személyeket és a hasznos állatokat távol kell tartani.
8.4. Ha a gázosítás lakás, tartózkodás céljára szolgáló helyiség közelében történik, a szomszédos lakásokban,
helyiségekben lakó, illetve tartózkodó személyeket a betartandó óvórendszabályokról a gázosítás
megkezdése előtt legalább 48 órával szóban és írásban is értesíteni kell.
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9. Egyes gázosítószerekre vonatkozó különleges előírások:
9.1. Foszfor-hidrogén fejlesztésére szolgáló alumínium, magnézium-foszfid hatóanyagú készítmények
alkalmazásakor
9.1.1.
a 14. § (3) és (4) bekezdésében előírt egyéni védőeszközt, a megfelelő szűrőbetéttel ellátott,
készenlétben tartott gázálarcot csak akkor kell viselni, ha a gázképzés alumínium-foszfid
hatóanyagú készítményeknél a 45 percet, illetve magnézium-foszfid hatóanyagú készítményeknél
a 30 percet meghaladja,
9.1.2.
az ömlesztett terménybe juttatott gázosítószert (tablettát, labdacsot, golyót) rostálással kell
eltávolítani, és azt dokumentálni kell,
9.1.3.
a szemes terménnyel nem keverendő készítmény alkalmazását követően a gázosítószer
maradéktalan összegyűjtéséről gondoskodni kell, és ha ez nem lehetséges, az ömlesztett terményt
rostálással kell a szermaradéktól megtisztítani,
9.1.4.
a szermaradékok ártalmatlanítására vonatkozóan adott készítmény engedélyében megjelölt módon
kell eljárni, amelyet dokumentálni kell.
9.2. Cián-hidrogén alkalmazásakor a gázmester a 14. § (3) és (4) bekezdésében előírt védőfelszerelés viselése
mellett is a gáztérben egyfolytában legfeljebb 15 percet, 8 órán belül legfeljebb 90 percet (6×15 percet)
tartózkodhat.
9.3. Szén-dioxid esetén 5%-nál nagyobb töménység alkalmazáskor a környezeti levegőtől független légzésvédőt
kell viselni.
9.4. Szulfuril-fluorid alkalmazásakor a környezeti levegőtől független légzésvédő eszköz viselése kötelező,
középtér- vagy helyiséggázosításra, nagytér- vagy épületgázosításra és járműgázosításra pedig csak
jelzőgázzal együtt használható fel.
9.5. Formaldehid-gáz alkalmazásakor a gázosított légtér használatba való visszaadása előtt vegyi közömbösítést
kell végezni.
9.6. Jelzőgáz alkalmazása esetén, szellőztetéskor a veszélyeztetett környezet határát úgy kell meghatározni, hogy
azon belül a kiáramló gáz átmenetileg se idézzen elő ingerlő hatást.
9.7. Tűz- és robbanásveszélyes gázosítószer alkalmazása esetén
9.7.1.
a gáztér közelében könnyen és veszély nélkül megközelíthető helyen az ott esetleg keletkező
tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani (folyadék használatakor
oltóhomokról is gondoskodni kell),
9.7.2.
a gáztérben és annak 10 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos,
9.7.3.
a figyelmeztető feliratokat a helyiségen belül és annak ajtaján, valamint a veszélyeztetett környezet
határán jól látható helyen kell kifüggeszteni,
9.7.4.
a gázképzés előtt az elektromos vezetékek és a villanyárammal működő készülékek
áramtalanításáról gondoskodni kell,
9.7.5.
a gáztérben a túlmelegedés megelőzése érdekében a fűtőtesteket ellenőrizni kell, és azok
közeléből minden gyúlékony anyagot el kell eltávolítani, gondoskodni kell a helyi nyílt tüzelési,
és fűtőberendezésekben a tűz kioltásáról, a nyílások lezárásáról, a parázs és hamu kiszedéséről és
eltávolításáról,
9.7.6.
a fokozott mértékben tűzveszélyes gázok gyúlékonyságát megfelelő adalékanyag hozzákeverésével
kell kiküszöbölni, illetve csökkenteni.
9.8. Robbanásveszélyes gáz használatakor különös gondot kell fordítani a gáztéren belül valamennyi elektromos
berendezés és hálózat áramtalanítására és a statikus feltöltődés kiküszöbölésére is, melynek érdekében
a gáztérben dolgozók csak szegelés és vasalás nélküli bőrtalpú lábbelit viselhetnek, és nem hordhatnak
műszálból készült vagy műszálat tartalmazó ruházatot, nem használhatnak kézi világítóeszközt és fém
szerszámot.
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A földművelésügyi miniszter 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelete
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó
rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
az 1. és 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
1. 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. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
1. §		
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2017. (XII. 8.) FVM rendelet]
a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.)
FM rendelet] megállapított 1. számú mellékletét a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell.”
2. §		
A 148/2017. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletébe foglalt táblázat D:25 mezőjében a „250 Ft/alkalom/vakcina”
szövegrész helyébe a „300 Ft/alkalom/vakcina” szöveg lép.

2. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása
3. §

(1) Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]]
„c) a 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő,
a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó
rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között
(a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében
a támogatás mértéke
ca) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából
releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja
után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámlahitel esedékes
kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os
kamattámogatású részén felüli része terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke
megegyezik a (8) bekezdés a) pontjában foglalt mértékkel, amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,
és ahol a kamattámogatás számítása történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
cb) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából
releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja
után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeretre eső kezességi díjak tekintetében 100%
kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású
részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a (8) bekezdés b) pontjában foglalt
mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,
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cc) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői
díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj, a szerződéskötési díj együttes összegének 100%-ára,
valamint a ca) alpontban meghatározott szabályok szerint kiszámított kezelési költség 100%-ára vonatkozó
költségtámogatás.”
(2) A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (8b) és (8c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8b) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában
foglalt költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség
nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.
(8c) A (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában
foglalt költségtámogatás esetén – a kezelési költségtámogatás kivételével – a támogatás összegét a támogatási
kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró
átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.”
4. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött
hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]
„c) a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és
cb) alpontjában foglalt támogatás, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és
bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatás vonatkozásában a KAVOSZ
Zrt. részére az igénylőlapon vagy külön dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a magasabb összegű támogatást
kívánja igénybe venni azzal, hogy külön dokumentumban történő nyilatkozattétel esetén annak a 2. § (8a) bekezdés
a) pont aa), ab), ac) és ad) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb 2016. augusztus 31-én,
a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba), bb), bc) és bd) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben legkésőbb
2017. május 31-én a 2. § (8a) bekezdés c) pont ca), cb) és cc) alpontjában foglalt támogatással összefüggésben
legkésőbb 2017. december 31-én a KAVOSZ Zrt.-nél rendelkezésre kell állnia;
d) a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatások, illetve
a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költség
támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján
elérhető ügyfélkapun keresztül kinyomtatott egységes kérelem ügyfél- és iratazonosító adatait összesítő,
valamint az egységes kérelem kockázatkezelés szempontjából releváns terület alapján „ültetvény” besorolású
terület területalapú támogatásának tábla adatait tartalmazó adatlapjának – amely esetben az ültetvény területe
szempontjából a tábla igényelt területe megnevezésű adat az irányadó – vagy a biztosítási díjtámogatás
adatlapjának benyújtásával igazolja a KAVOSZ Zrt. számára;”
5. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdésének záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„hitelszerződése esetén a Kincstár a KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított
harminc napon belül állítja ki és küldi meg a támogatástartalom-igazolást a mezőgazdasági vállalkozás részére, és
a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont cc) alpontjában
foglalt, kezelési költségen kívüli költségtámogatás esetén a Kincstár a kérelem beérkezésétől számított hatvan
napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”
6. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1c) és (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1c) A hitelintézet legkésőbb a 2016. második negyedévi kamatfizetési időponttól és a 2017. évre esedékes
kezességi díjfizetés időpontjától kezdődően megelőlegezi és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi
díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt támogatást,
valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást. A hitelintézet
a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt támogatásból
a 2. § (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti összeget a fizetések esedékességekor megelőlegezi a hitelfelvevő számára
és az aktuális kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban lehívja a 2. § (8a) bekezdés
b) pont ba) és bb) alpontjában, valamint c) pont ca) és cb) alpontjában foglalt teljes támogatást, valamint
a 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontjában, illetve c) pont cc) alpontjában foglalt kezelési költségtámogatást.
(1d) A 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában, b) pont bc) és bd) alpontjában, valamint c) pont
cc) alpontjában foglalt kezelési költségen kívüli támogatások igénybevételéhez a mezőgazdasági vállalkozás
évente január 1. és 31. között, valamint július 1. és 31. között a Kincstár által rendszeresített és honlapján
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közzétett nyomtatványon támogatási kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz. A támogatási kérelemhez csatolni kell
a mezőgazdasági vállalkozás által igényelt támogatási igényt alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok másolatát,
valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát. A Kincstár a támogatási kérelemről
döntést hoz, és támogatás megállapítása esetén gondoskodik a költségtámogatás folyósításáról a mezőgazdasági
vállalkozás részére.”
7. §		
A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 2. § (7) bekezdésében az „50 millió” szövegrész helyébe a „100 millió” szöveg lép.

3. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása
8. §		
A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 1. § 6. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 vagy az MFB TÉSZ
Forgóeszköz Hitelprogram 2020 (a továbbiakban együttesen: hitelprogram) jogosultsági feltételeinek megfelelő,
a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1., 3., illetve
4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet
folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
2. mellékletében meghatározott TEÁOR ’08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor
főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki
a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetében a földművelésügyi miniszter feladatés hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.)
FM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között
(a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”
9. §		
A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen
vagy fióktelepen működő és a hitelprogram keretében a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és
2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás
esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett,
kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület
minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitel kezességi díjai tekintetében
100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes idejére, továbbá a hitelprogram keretében igénybe vett
hitelnek a 100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke
megegyezik a 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

4. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
10. §

(1) Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 5a. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek
megfelelő, a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]
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1., 3., illetve 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen
tevékenységet folytató – kizárólag az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.)
FM rendelet 2. mellékletében meghatározott TEÁOR ’08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor
főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki
a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetében 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetében 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén a földművelésügyi miniszter feladatés hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017.
(VIII. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2017. december 31.
között (a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”
(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 5b. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási
kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által
benyújtott, a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely)
„c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő településen működő és a 39/2017. (VIII. 7.)
FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett
hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében legfeljebb a 39/2017. (VIII. 7.)
FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékes kamatfizetéshez kapcsolódik és a hitel hátralévő
futamidejére vonatkozik.”
11. §		
A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 3. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen
vagy fióktelepen működő és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31.
között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással
érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben
feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű,
összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek
az esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os
kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt
mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”
12. §

(1) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás a kamatmentesség iránti önálló kamattámogatási kérelmét,
a hitelkérelemhez kapcsolódó kamattámogatási kérelmét vagy az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú
kiegészítő kamattámogatási kérelmét a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek]
„d) a 4. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2017. december 31-ig”
(a pénzügyi intézményhez egy alkalommal nyújthatja be.)
(2) A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás által benyújtott kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén
a kamattámogatás kezdő időpontja)
„c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen
vagy fióktelepen történő működés és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december
31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet
korábbi, mint a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja.”
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5. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása
13. §

(1) Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű
támogatásról 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 1. § 2a. pontja
a következő c) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:
kiegészítő kamattámogatási kérelem: a hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó, a korábbi kamattámogatási
kérelemben feltüntetett kamattámogatási mérték növelése érdekében a termelői szerveződés által benyújtott,
a benyújtás időpontjában hatályos hitelszerződéshez kapcsolódó kamattámogatási kérelem, amely)
„c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő településen működő és a földművelésügyi miniszter
feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló
39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és
2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező termelői
szerveződés esetében legfeljebb a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően esedékes
kamatfizetéshez kapcsolódik, és a hitel hátralévő futamidejére vonatkozik;”
(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 4a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„4a. kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés: a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1., 3., illetve 4. mellékletében
szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen tevékenységet folytató – kizárólag
az 1. mellékletben szereplő település vonatkozásában a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. mellékletében
meghatározott TEÁOR ’08 szerinti tevékenység valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató
vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag az 1. mellékletében szereplő település esetén 2016. június 30-ig,
b) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek kizárólag a 3. mellékletében szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3. mellékletében egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
d) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település esetén a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet
hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve)
hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkezik;”

14. §		
A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A kamattámogatás mértékét a 4. § (2) bekezdése szerint kell meghatározni azzal, hogy]
„e) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen
vagy fióktelepen működő és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31.
között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező, kedvezőtlen időjárással
érintett vállalkozás esetében a támogatás mértéke a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben
feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű,
összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek
az esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os
kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás mértéke megegyezik a b) pontban foglalt
mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”
15. §

(1) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A kedvezőtlen időjárással érintett termelői szerveződés a kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelmet a Kincstár
által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon a 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek]
„d) a 4. mellékletében szereplő településen történő működés esetén 2017. december 31-ig”
(a Kincstárhoz egy alkalommal nyújthatja be.)
(2) A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kamattámogatási kérelemben százalékpontban kifejezve, két tizedesjegy pontossággal, 0,05 százalékpontos lépésköz
alkalmazásával kell megjelölni a termelői szerveződés által igénybe venni kívánt kamattámogatás mértékét, valamint
meg kell adni a kamattámogatás igénybevételének kezdő időpontját, amely valamely kamatidőszak első napja lehet
azzal, hogy kamatmentesség iránti kamattámogatási kérelem esetén a kamattámogatás kezdő időpontja)
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„c) a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 4. mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen
vagy fióktelepen történő működés és a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja és 2017. december 31.
között (a határnapokat is beleértve) hatályba lépett hitelszerződéssel történő rendelkezés esetén nem lehet korábbi,
mint a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja.”

6. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása
16. §		
A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefügg miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 1. § 6. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. vállalkozás: a hitelprogramban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az 1., 3., illetve
4. mellékletben szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő – kizárólag
az 1. mellékletben szereplő település esetében a 2. mellékletben meghatározott TEÁOR ’08 szerinti tevékenység
valamelyikét a hitelkérelem beadásakor főtevékenységként folytató vagy a hitelkérelemben hitelcél szerinti
tevékenységként megjelölő – hitelfelvevő, aki a hitelprogram keretében
a) kizárólag az 1. mellékletben szereplő település esetén 2016. június 30-ig,
b) kizárólag a 3. mellékletben szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
c) az 1. és 3. mellékletben egyaránt szereplő település esetén 2017. május 31-ig,
d) a 4. mellékletben szereplő település esetén a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó,
egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet
[a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet] hatálybalépésének napja és 2017. december 31. között
(határnapokat is beleértve)
megkötött hitelszerződéssel rendelkezik;”
17. §		
A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„c) a 2017. év vonatkozásában benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából
releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű földterülettel rendelkező, a 4. mellékletben
szereplő településen működő és a hitelprogram keretében a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napja
és 2017. december 31. között (a határnapokat is beleértve) megkötött hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás
a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatban a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésének napjától
kezdődően esedékessé vált, a (2) bekezdésben meghatározott költségek vonatkozásában csekély összegű
támogatás igénybevételére jogosult.”
18. §		
A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
19. §		
A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet
a)
2. § (3) bekezdésében a „kamattámogatás” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,
b)
3. § a) pontjában, c) pont ca) alpontjában és d) pontjában a „kamattámogatási kérelem” szövegrész helyébe
a „támogatási kérelem” szöveg
lép.

7. A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes
alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosítása
20. §		
A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási
támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2017. június 12.”
szövegrész helyébe a „2017. június 30.” szöveg lép.
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8. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása
21. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló
20/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet] a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrártárgyú támogatásokat
szabályozó rendeletek módosításáról szóló 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelettel [a továbbiakban: 39/2017. (VIII. 7.)
FM rendelet] megállapított 7. § (1) bekezdés a) pontját, 7. § (3) bekezdés a) és b) pontját, valamint 8. § (9) bekezdését
a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
22. §		
A 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet
a)
7. § (1) bekezdés a) pontjában és 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „harminc” szövegrész helyébe a „kilencven”
szöveg,
b)
7. § (3) bekezdés b) pontjában a „hatvan” szövegrész helyébe a „százhúsz” szöveg,
c)
8. § (9) bekezdésében a „pályázati felhívásokban, illetve a felhívásokban meghatározott határidőn” szövegrész
helyébe a „benyújtási határidő utolsó napját követő kilencven naptári napon” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezés
23. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

1. melléklet a 39/2017. (VIII. 7.) FM rendelethez
„4. melléklet a 77/2015. (XII. 1.) FM rendelethez

Kamat- és költségmentességben részesülő települések listája
Bács-Kiskun megye
Ágasegyháza
Akasztó
Bácsalmás
Bácsszőlős
Baja
Ballószög
Balotaszállás
Bátmonostor
Bátya
Bócsa
Borota
Bugac
Bugacpusztaháza
Császártöltés
Csátalja
Csávoly
Csengőd
Csikéria
Csólyospálos
Dávod
Drágszél

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dunavecse
Érsekhalma
Felsőlajos
Foktő
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Hajós
Harkakötöny
Harta
Helvécia
Hercegszántó
Homokmégy
Imrehegy
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
Kéleshalom
Kerekegyháza
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kunadacs
Kunfehértó
Kunszállás
Kunszentmiklós
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Mélykút
Miske
Móricgát
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Nyárlőrinc
Orgovány
Öregcsertő
Páhi
Petőfiszállás
Pirtó
Soltszentimre
Soltvadkert
Sükösd
Szabadszállás
Szakmár
Szank
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Szentkirály
Tabdi
Tass
Tázlár
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Tompa
Újtelek
Uszód
Városföld
Zsana
Összesen: 87 db

Baranya megye
Babarc
Beremend
Feked
Hetvehely
Hobol
Hosszúhetény
Kölked
Magyarbóly
Mozsgó
Nyugotszenterzsébet
Pécsvárad
Szigetvár
Szilvás
Vékény
Összesen: 14 db

Békés megye
Battonya
Békéssámson
Biharugra
Csabacsűd
Csorvás
Geszt
Gyomaendrőd
Gyula
Kertészsziget
Kétegyháza
Kétsoprony
Kondoros
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Kötegyán
Kunágota
Lőkösháza
Magyardombegyház
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Okány
Orosháza
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Pusztaföldvár
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szarvas
Újkígyós
Végegyháza
Zsadány
Összesen: 29 db

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsógagy
Alsóregmec
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Bekecs
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Boldogkőváralja
Bózsva
Büttös
Cigánd
Csobád
Egerlövő
Encs
Felsőzsolca
Fony
Fulókércs
Füzérkomlós
Füzérradvány
Golop
Gönc
Györgytarló
Halmaj
Harsány
Hejce
Hercegkút
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Homrogd
Karcsa
Karos
Kázsmárk
Kenézlő
Keresztéte
Kiskinizs
Kistokaj
Korlát
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Krasznokvajda
Lácacséke
Lak
Legyesbénye
Léh
Mád
Mályi
Megyaszó
Mezőnyárád
Mezőzombor
Miskolc
Mogyoróska
Monok
Nagybarca
Nagycsécs
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Ónod
Ózd
Pálháza
Pamlény
Perecse
Prügy
Putnok
Rakaca
Rásonysápberencs
Rátka
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Szakácsi
Szalaszend
Szászfa
Szegilong
Szemere
Szomolya
Tállya
Tarcal
Tiszacsermely
Tokaj
Tolcsva
Tomor
Tornaszentjakab
Újcsanálos
Vadna
Vámosújfalu
Vizsoly
Zemplénagárd
Ziliz
Zsujta
Összesen: 95 db
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Csongrád megye
Ásotthalom
Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csengele
Csongrád
Domaszék
Eperjes
Felgyő
Forráskút
Földeák
Hódmezővásárhely
Királyhegyes
Kistelek
Makó
Maroslele
Mórahalom
Nagyér
Óföldeák
Ópusztaszer
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Szegvár
Székkutas
Szentes
Üllés
Zákányszék
Zsombó
Összesen: 32 db

Fejér megye
Alcsútdoboz
Baracska
Cece
Füle
Kajászó
Kápolnásnyék
Mány
Sárkeresztúr
Szabadegyháza
Szár
Tác
Vajta
Összesen: 12 db

Győr-Moson-Sopron megye
Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
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Bezenye
Bogyoszló
Csorna
Dunasziget
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mihályi
Nagycenk
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Rajka
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Tarjánpuszta
Tényő
Újrónafő
Völcsej
Összesen: 42 db

Hajdú-Bihar megye
Bakonszeg
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bojt
Darvas
Debrecen
Esztár
Furta
Fülöp
Gáborján
Hajdúbagos
Hajdúdorog
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Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Komádi
Konyár
Mezőpeterd
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Szerep
Téglás
Tépe
Tiszagyulaháza
Vekerd
Összesen: 29 db

Heves megye
Abasár
Adács
Andornaktálya
Atkár
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Eger
Egerszólát
Erk
Felsőtárkány
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Hatvan
Heves
Hevesvezekény
Kál
Kápolna
Karácsond
Kisköre
Kisnána
Maklár
Markaz
Mátraballa
Nagyfüged
Nagyréde
Noszvaj
Novaj
Ostoros
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Pálosvörösmart
Pély
Pétervására
Recsk
Szűcsi
Tarnaméra
Tenk
Verpelét
Visonta
Zaránk
Összesen: 44 db

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Abádszalók
Besenyszög
Csépa
Cserkeszőlő
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászivány
Jászszentandrás
Karcag
Kenderes
Kétpó
Kisújszállás
Kunmadaras
Mezőhék
Mezőtúr
Pusztamonostor
Rákóczifalva
Szelevény
Szolnok
Tiszabő
Tiszaföldvár
Tiszajenő
Tiszasas
Tiszatenyő
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újszász
Összesen: 30 db

Komárom-Esztergom megye
Baj
Bakonyszombathely
Csép
Gyermely
Kesztölc
Nagysáp
Nyergesújfalu
Pilismarót
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Súr
Szomód
Tarján
Tata
Vérteskethely
Összesen: 13 db

Nógrád megye
Balassagyarmat
Bercel
Berkenye
Borsosberény
Buják
Cered
Cserhátsurány
Csitár
Dejtár
Drégelypalánk
Ecseg
Egyházasgerge
Érsekvadkert
Etes
Ipolyvece
Karancsalja
Keszeg
Kisbárkány
Kozárd
Lucfalva
Magyarnándor
Mátraszőlős
Mihálygerge
Mohora
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Palotás
Pásztó
Rimóc
Salgótarján
Szalmatercs
Szátok
Szécsény
Szendehely
Szügy
Tolmács
Vanyarc
Varsány
Összesen: 41 db

Pest megye
Albertirsa
Cegléd
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Ceglédbercel
Csemő
Dabas
Dánszentmiklós
Dány
Dömsöd
Dunakeszi
Érd
Farmos
Gomba
Hernád
Inárcs
Kakucs
Kemence
Kerepes
Kiskunlacháza
Kistarcsa
Kocsér
Kosd
Kőröstetétlen
Mende
Mogyoród
Nagybörzsöny
Nagykáta
Nagykőrös
Nyársapát
Ócsa
Örkény
Pécel
Perbál
Perőcsény
Pilis
Pomáz
Pusztavacs
Ráckeve
Rád
Szada
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szob
Táborfalva
Tápióbicske
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tatárszentgyörgy
Tök
Tököl
Törökbálint
Törtel
Újlengyel
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Vác
Vácegres
Vácrátót
Vámosmikola
Vecsés
Zsámbék
Összesen: 62 db

Somogy megye
Balatonvilágos
Beleg
Berzence
Gamás
Gyékényes
Igal
Kaposfő
Kiskorpád
Kutas
Lengyeltóti
Nagybajom
Nikla
Ötvöskónyi
Patalom
Porrog
Porrogszentkirály
Pusztakovácsi
Segesd
Somogyacsa
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogytúr
Varászló
Összesen: 25 db

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ajak
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Barabás
Benk
Beregdaróc
Beregsurány
Berkesz
Besenyőd
Beszterec
Biri
Botpalád
Bököny
Buj
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Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Demecser
Dombrád
Döge
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fehérgyarmat
Fényeslitke
Fülesd
Fülpösdaróc
Gacsály
Garbolc
Gávavencsellő
Géberjén
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gulács
Győröcske
Győrtelek
Gyulaháza
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Hodász
Ibrány
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisléta
Kisnamény
Kispalád
Kisvárda
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Kisvarsány
Kisszekeres
Kocsord
Komlódtótfalu
Komoró
Kótaj
Kölcse
Kömörő
Laskod
Levelek
Lónya
Lövőpetri
Magy
Mánd
Mándok
Máriapócs
Márokpapi
Mátészalka
Mátyus
Méhtelek
Mérk
Mezőladány
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagykálló
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Napkor
Nemesborzova
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmeggyes
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Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsva
Olcsvaapáti
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Panyola
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Pátyod
Penyige
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Porcsalma
Pusztadobos
Rakamaz
Ramocsaháza
Rápolt
Rétközberencs
Rohod
Rozsály
Sényő
Sonkád
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szatmárcseke
Székely
Tákos
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tiszaadony
Tiszabecs
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Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsécse
Tiszadada
Tiszadob
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszalök
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszaszalka
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tornyospálca
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tuzsér
Tyukod
Újdombrád
Újfehértó
Újkenéz
Ura
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
Zajta
Zsarolyán
Zsurk
Összesen: 217 db

Tolna megye
Bátaszék
Bogyiszló
Bölcske
Dunaföldvár
Dúzs
Felsőnyék
Madocsa
Mórágy
Paks
Összesen: 9 db

Vas megye
Alsóújlak
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Andrásfa
Bozsok
Bük
Cák
Csehimindszent
Csepreg
Duka
Felsőcsatár
Felsőszölnök
Gencsapáti
Gór
Harasztifalu
Jánosháza
Keléd
Kemeneskápolna
Kissomlyó
Körmend
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Magyarlak
Nádasd
Nagysimonyi
Nárai
Oszkó
Perenye
Petőmihályfa
Pósfa
Pusztacsó
Répceszentgyörgy
Salköveskút
Sárvár
Sótony
Szombathely
Tokorcs
Vassurány
Vasvár
Vép
Vönöck
Összesen: 40 db

Veszprém megye
Adorjánháza
Aszófő
Bakonyszentkirály
Balatonakali
Balatonederics
Balatonfüred
Balatonszőlős
Béb
Borzavár
Dörgicse
Dudar
Egeralja
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Felsőörs
Hajmáskér
Hegymagas
Homokbödöge
Káptalantóti
Kemeneshőgyész
Kislőd
Kup
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Monostorapáti
Nagyesztergár
Nemesgulács
Nemesvámos
Nemesvita
Nemesszalók
Olaszfalu
Ősi
Pápa
Pécsely
Pula
Sáska
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Szentgál
Takácsi
Taliándörögd
Tapolca
Tés
Tihany
Tótvázsony
Tüskevár
Ugod
Vászoly
Veszprém
Zirc
Összesen: 49 db

Zala megye
Alsószenterzsébet
Bak
Balatongyörök
Becsvölgye
Bocfölde
Böde
Bödeháza
Cserszegtomaj
Dötk
Egervár
Gősfa
Gutorfölde
Hottó
Kallósd
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Karmacs
Kemendollár
Kilimán
Kisgörbő
Kiskutas
Kispáli
Lakhegy
Misefa
Nagykanizsa
Nagykutas
Nagypáli
Nagyrécse
Németfalu
Ortaháza
Pakod
Pethőhenye
Pókaszepetk
Pördefölde
Pusztaszentlászló
Rigyác
Tekenye
Tormafölde
Várvölgy
Vasboldogasszony
Vindornyafok
Vonyarcvashegy
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Összesen: 45 db”

A külgazdasági és külügyminiszter 10/2017. (VIII. 7.) KKM rendelete
a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval és a külképviselet által foglalkoztatott házastárssal
kötött munkaszerződés részletes szabályairól
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés g) és o) 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. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő
állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire (a továbbiakban együtt: külképviselet) és
a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), a külképviselet által
foglalkoztatott munkavállalóra, valamint a külképviselet által foglalkoztatott házastársra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére.
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2. §
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(1) A külképviselet-vezető a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban:
Külszoltv.) szerinti, külképviselet által foglalkoztatott munkavállalóval (a továbbiakban: alkalmazott munkavállaló)
a minisztérium nevében munkaszerződést köt, amelyre a fogadó állam jogát kell alkalmazni.
(2) A külképviselet-vezető a Külszoltv. szerinti, magyar társadalombiztosítási és adójogi illetőséggel rendelkező,
külképviselet által foglalkoztatott házastárssal (a továbbiakban: házastárs munkavállaló) a minisztérium nevében
munkaszerződést [az (1) és (2) bekezdés szerinti munkaszerződés a továbbiakban együtt: munkaszerződés] köt,
amelyre a magyar jogot kell alkalmazni.
(3) A külképviselet által alkalmazott munkavállaló és a házastárs munkavállaló alkalmazása során a munkáltatói jogokat
a külképviselet-vezető gyakorolja.
(4) A külképviselet-vezető a fogadó állam joga alapján készült munkaszerződést minden esetben a külképviselet által
megbízott, a fogadó államban jogi tevékenység végzésére jogosult szakértővel vagy ügyvéddel (a továbbiakban
együtt: jogi szakértő) készítteti el.

2. Jogviszony létesítésének szabályai az alkalmazott munkavállalóval
3. §

(1) A külképviselet-vezető az alkalmazott munkavállaló által betölthető álláshelyeket a fogadó államban szokásos
módon meghirdeti.
(2) A jelentkezés határidejének lejártát követően a külképviselet-vezető a meghirdetett állásra jelentkezőket
(a továbbiakban: jelentkező) személyesen meghallgatja.

4. §

(1) A 3. § (2) bekezdése szerinti meghallgatást követően a kiválasztott jelentkező foglalkoztatásának szándékát
a külképviselet-vezető írásban megküldi a minisztérium részére, amelyhez mellékeli a külképviselet erre feljogosított
munkatársa, vagy a fogadó államban hivatalos fordításra jogosult természetes személy vagy egyéb szervezet által
készített magyar nyelvű fordítással ellátott
a)
jogi szakértő által készített, a fogadó állam jogának formai és tartalmi szempontból megfelelő
munkaszerződés-tervezetet, a külképviselet által tett nyilatkozatot a költségvetési fedezet rendelkezésre
állásáról, valamint munkakörileírás-tervezetet,
b)
a biztonsági szempontú adatellenőrzés lefolytatásához kitöltött biztonsági személyi kérdőívet
(a továbbiakban: személyi kérdőív),
c)
a személyi kérdőívben foglalt adatokat igazoló okiratok, dokumentumok külképviselet által készített
másolatát,
d)
a jelentkező szakmai önéletrajzát,
e)
a jelentkező személyazonosságának igazolására alkalmas, érvényes, fényképpel ellátott okmány külképviselet
által készített másolatát,
f)
a jelentkező büntetlen előéletét igazoló, a jelentkező állampolgársága szerinti állam erre feljogosított
hatósága által kiállított okiratot.
(2) Többes állampolgárságú jelentkező esetén a büntetlen előéletet igazoló okiratokat valamennyi állampolgárság
tekintetében mellékelni szükséges.
(3) A kiválasztott jelentkező foglalkoztatása kapcsán az alkalmazás biztonsági feltételeinek megvizsgálását követően
a minisztérium 45 napon belül írásban nyilatkozik a külképviselet-vezető felé egyetértésről vagy elutasításáról.

3. Jogviszony létesítésének szabályai a házastárs munkavállalóval
5. §

(1) Ha a külképviseleten dolgozó kihelyezett házastársa valamely 3. § (1) bekezdése szerinti álláshelyet kíván betölteni,
és megfelel az ehhez szükséges feltételeknek, az álláshely betöltése tekintetében az egyéb jelentkezőkkel szemben
előnyben kell részesíteni.
(2) A külképviselet-vezető az állásra jelentkező házastársat személyesen meghallgatja.
(3) A házastárs foglalkoztatásának szándékát a külképviselet-vezető írásban megküldi a minisztérium részére, amelyhez
mellékeli
a)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek formai és tartalmi szempontból megfelelő
munkaszerződés-tervezetet, a külképviselet által tett nyilatkozatot a költségvetési fedezet rendelkezésre
állásáról, valamint a munkaköri leírás tervezetét,
b)
a személyi kérdőívet,
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c)

a személyi kérdőívben foglalt adatokat igazoló okiratok, dokumentumok külképviselet által készített
másolatát,
d)
a jelentkező magyar nyelvű vagy magyar fordítással ellátott szakmai önéletrajzát,
e)
a jelentkező személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes, fényképpel ellátott magyar okmány
külképviselet által készített másolatát,
f)
a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, illetve – külföldi vagy többes állampolgárságú házastárs
esetén – egyéb állampolgársága szerinti állam erre feljogosított hatósága által kiállított, büntetlen előéletet
igazoló, magyar fordítással ellátott okiratot.
(4) A kiválasztott házastárs foglalkoztatása kapcsán az alkalmazás biztonsági feltételeinek megvizsgálását követően
a minisztérium írásban nyilatkozik a külképviselet-vezető felé egyetértésről vagy elutasításáról.
(5) A házastárs munkavállaló járandóságainak számfejtése, valamint a hozzá kapcsolódó adó- és járulékfizetés
Magyarországon történik.

4. A munkaszerződésre és foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok
6. §

(1) A külképviselet-vezető az alkalmazott munkavállaló munkabérét a fogadó állam – illetékes szerve – által hivatalosan
a szerződés megkötésekor legutóbb közzétett, az adott munkakörre vonatkozó bruttó átlagkeresetének
alapulvételével állapítja meg.
(2) Az alkalmazott munkavállaló munkarendjét a külképviselet-vezető a fogadó állam jogszabályainak betartása mellett
határozza meg. A külképviselet az alkalmazott munkavállaló munkavégzését, illetve távollétét a külképviseleten
rendszeresített jelenléti íven tartja nyilván.
(3) Alkalmazott munkavállaló esetében foglalkoztatása során a fogadó állam által előírt közterheket a külképviselet
köteles megfizetni az illetékes hatóságok felé.
(4) Alkalmazott munkavállaló távolléteit a fogadó állam jogszabályainak betartásával a külképviselet-vezető
engedélyezi. Az alkalmazott munkavállaló rendes évi szabadságát a külképviselet-vezető hagyja jóvá. A távollétről
a külképviselet – a fogadó állam jogszabályainak megfelelően – nyilvántartást vezet.

7. §

(1) A külképviselet-vezető a házastárs munkavállaló munkabérét a szerződés megkötésekor – a Központi Statisztikai
Hivatal által hivatalosan legutóbb közzétett – az adott munkakörre vonatkozó hazai bruttó átlagkereset
alapulvételével állapítja meg.
(2) A külképviselet-vezető a házastárs munkavállaló munkarendjét a magyar jog alapján határozza meg.
(3) Házastárs munkavállaló távollétét – a magyar jog alapján – a külképviselet-vezető engedélyezi. A házastárs
munkavállaló rendes évi szabadságát a külképviselet-vezető hagyja jóvá. A külképviselet a házastárs munkavállaló
munkavégzését, illetve távollétét a külképviseleten rendszeresített jelenléti íven tartja nyilván, és a szabadságát
a minisztérium elektronikus szabadság-nyilvántartó rendszerében rögzíti.

8. §		
Biztonsági szempontú kockázat felmerülése esetén az érintett személy nem foglalkoztatható a külképviseleten.
A biztonsági szempontú kockázat megjelölése vonatkozásában a döntési folyamatban részt vevőket indokolási
kötelezettség nem terheli.

5. A jogviszony megszűnésével és a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb rendelkezések
9. §

(1) Ha a külképviselet-vezető az alkalmazott munkavállaló vagy a házastárs munkavállaló foglalkoztatásának
megszüntetését tervezi, a megszüntetés tényét, valamint annak okát haladéktalanul írásban jelzi a minisztérium
felé, és az ezzel kapcsolatos okirat tervezetét előzetes egyetértés céljából megküldi a minisztériumnak.
(2) A fogadó ország joga alapján készült, a munkaviszony megszüntetésére – különösen annak költségeire – vonatkozó
okirattervezethez a jogi szakértő állásfoglalását, valamint annak magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell.
(3) A megszüntetéssel kapcsolatos pénzügyi fedezetnek a külképviselet költségvetésében rendelkezésre kell állnia.

10. §

(1) A házastárs munkavállaló munkabérének megállapítása, számfejtése forintban történik, és forintban, euróban
vagy USA dollárban kerül folyósításra az általa választott fizetési számlára a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.
Az igényelt forint euróra vagy USA dollárra történő átváltása a folyósítás hónapját megelőző hónap 10. napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon történik. A munkabér összegét a kerekítés általános
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

szabályai szerint egész euróra vagy USA dollárra kerekítve kell kifizetni. A kerekítés nem minősül munkáltatói
intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő munkabér-megállapításnak.
A házastárs munkavállaló munkabérének fizetési számlára történő átutalása kapcsán a Magyar Államkincstárnál
felmerülő költségeket a minisztérium viseli.
Az alkalmazott munkavállaló munkabérének és közterheinek kifizetését – a szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra történő utalással – a külképviselet teljesíti, és annak szabályszerűségéért köteles helytállni.
A házastárs munkavállaló részére csak munkabér állapítható meg, egyéb béren kívüli juttatás, illetve egyéb juttatás
nem illeti meg.
Ha az állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű bankrendszer működik, ami az utalás
biztonságát veszélyezteti, a kifizetés pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés útján a külképviseleten
történik euróban vagy USA dollárban attól függően, hogy a külképviselet részére melyik valuta használata
engedélyezett.
A külképviselet a házastárs munkavállaló tárgyhónapi távollétéről a tárgyhónapot követő 3 napon belül tájékoztatja
a kihelyező szervet.

11. §		
A külképviselet-vezető személyének változásakor, ha az előző külképviselet-vezető váltás óta már legalább két év
eltelt, a külképviselet új vezetője a Külszoltv. szerinti állomáshelyre történő kiérkezését követő egy hónapon belül
az alkalmazott munkavállaló és a házastárs munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó
a)
aktualizált adatokat tartalmazó kitöltött személyi kérdőíveket,
b)
az alkalmazott munkavállaló munkájának külképviselet-vezető általi értékelését és minden egyéb,
a munkavégzéssel kapcsolatos lényeges körülményről szóló észrevételt, valamint a személyi kérdőívben
foglalt adatokat igazoló okiratokat,
c)
három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló, magyar nyelvű fordítással ellátott okiratokat,
d)
személyazonosság igazolására alkalmas, érvényes, fényképpel és magyar nyelvű fordítással ellátott okmányok
másolatát
biztonsági ellenőrzés céljából megküldi a minisztériumnak.

6. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A külképviselet-vezető
a)
e rendelet hatálybalépését követő hat hónapon belül felülvizsgálja az e rendelet hatálybalépésekor helyi
alkalmazottként foglalkoztatott alkalmazott munkavállalókkal kötött munkaszerződéseket, és a felülvizsgálat
eredménye alapján a hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében megteszi a szükséges
lépéseket, valamint
b)
három hónapon belül kezdeményezi a minisztériumnál azon munkavállalók biztonsági ellenőrzésének újbóli
elvégzését, akik ellenőrzésére 2016. július 1-ét megelőzően került sor.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1492/2017. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének megvalósításáról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben, a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. útján vegyen részt a V4 elnökséghez kapcsolódó társadalmi, kulturális és
országpromóciós feladatok ellátásában, az elnökség lebonyolításában érintett egyéb kormányzati intézményekkel
együttműködve;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének időtartama alatt folyamatos
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával
a)
jelöljön ki és biztosítson állandó helyszínt az elnökségi események és az elnökséget koordináló
munkacsoport munkavégzése számára,
b)
intézkedjen az ehhez szükséges források rendelkezésre állásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy teremtse meg annak feltételeit, hogy a Visegrádi Csoport többi
országa, államonként legfeljebb 4 diplomatát delegálhasson Magyarországra az elnökség időszakában, az elnökségi
munkába való fokozott bekapcsolódás érdekében, azzal, hogy a magyar fél a felmerülő költségek közül kizárólag
az elnökségi időszakra vonatkozó szállás, lakhatás költségeit vállalja;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének időtartama alatt folyamatos
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a V4 elnökség keretében gondoskodjon a diplomáciai
együttműködés fejlesztését elősegítő programok kidolgozásáról, a Visegrádi Együttműködés eredményeit és
jövőjét fókuszba állító külügyi és külgazdasági kutatási, disszeminációs és publikációs tevékenység támogatásáról,
a külpolitika iránt érdeklődő fiatal szakemberek külügyi igazgatás keretébe történő bevonásának elősegítéséről,
valamint a visegrádi államok és a kelet-közép-európai térség hivatalos nyelvei oktatásának a központi
közigazgatáson belüli megerősítéséről;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
5. felkéri a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt, hogy vegyen részt a
V4 elnökséghez kapcsolódó tudományos, társadalmi és kulturális programok megvalósításában;
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a)
az 1. pontban szereplő feladatok ellátásához, valamint a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékhez és
kincstári díjakhoz szükséges 2 759 625 000 forint forrásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon keresztül
a Magyar Turisztikai Ügynökség számára történő rendelkezésre bocsátásáról,
b)
a 3. és 4. pontban szereplő feladatok ellátásához szükséges 348 000 000 forint összegű forrásnak
a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára történő rendelkezésre bocsátásáról,
c)
az 5. pontban foglalt feladat ellátásához szükséges 2 156 741 000 forint összegű forrásnak a Külgazdasági és
Külügyminisztérium számára történő rendelkezésre bocsátásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
felmerülés ütemében
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7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Emberi Erőforrások Minisztériumának V4 elnökséggel
kapcsolatos tevékenységéhez, ennek keretében az oktatási, kulturális, egészségügyi, sport, család- és ifjúságügyi,
szociális és társadalmi felzárkózási szakterülethez kapcsolódó eseményei megvalósításához szükséges 500 000 000
forint összegű forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
8. egyetért azzal, hogy a Visegrádi Csoport 2017–2018. évi magyar elnökségének megvalósításával kapcsolatos
kiadások terhére megvalósuló beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1493/2017. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díjjal kapcsolatos járadékról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díj azon díjazottjainak járadékát, akiknek
a járadéka a közterhek levonását követően a Magyar Mozgókép Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)
alapító okiratában e célra eredetileg meghatározott havi 500 ezer forint összeget nem éri el, ki kell egészíteni oly
módon, hogy az feleljen meg a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott összegnek.
2. Az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához szükséges forrást az éves központi költségvetésről szóló törvény
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete, 1. EMMI Igazgatás címen kell biztosítani.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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A Kormány 1494/2017. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. épületei − a Robert Capa állandó kiállítás
megvalósításához szükséges − felújításának és bővítésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. Budapest belterület 29356/0/A/2 helyrajzi számú,
természetben az 1065 Budapest, Nagymező utca 8. szám alatt található épülete – a Robert Capa állandó kiállítás
megvalósítása céljából történő – felújításának és bővítésének támogatásával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon
az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében a 2017. évben szükséges 490 598 ezer forint forrás biztosításáról
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok
támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. október 15.
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A Kormány 1495/2017. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím,
28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 17. §-a, valamint 4. melléklet 2. pontja alapján – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 31/D. §
(13) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 28. Filmszakmai
közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport kiadási előirányzatának
– a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím,
28. Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1233/2017. (IV. 27.) Korm. határozatban engedélyezett összegen túl –
további 7 706 743 900 forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
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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.

