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III. Kormányrendeletek

A Kormány 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

A Kormány
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §-ának (4) bekezdésében,
a 14. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (2) bekezdésében,
a 15. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4) bekezdésében és a védjegyek 
és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva,
a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok

1. §  E rendelet szabályait kell alkalmazni a  szerzői jogról szóló 1999.  évi LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Szjt.) 41/A.  § 
(1)  bekezdése szerint árva műnek tekinthető mű vagy szomszédos jogi teljesítmény (a  továbbiakban együtt: 
árva mű) felhasználásának engedélyezésére, valamint az  ilyen mű kedvezményezett intézmény által történő 
felhasználására.

2. § (1) Az Szjt. 41/A. § (2) bekezdésben említett információforrásokat a (2)–(6) bekezdés határozza meg az érintett mű vagy 
teljesítmény típusa szerint.

 (2) Kiadott könyvek esetében a  jogosultak felkutatása során legalább a  következő információforrásokat igénybe kell 
venni:
a) a MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus és az Országos Dokumentumellátási Rendszer) adatbázisa;
b) kötelespéldányok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti Bibliográfia;
c) könyvtárak és egyéb intézmények katalógusai, besorolási állományai, amelyekben felkutathatók az  érintett 

jogosultak vagy elérhetőségi adataik;
d) olyan kiadói és szerzői szervezetek, amelyek nyilvántartják az  érintett jogosultakat és az  elérhetőségi 

adataikat;
e) a  WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) és az  ISBN (International Standard Book Number) 

azonosító számról vezetett nyilvántartás, valamint a kiadott könyvekre vonatkozó adatbázisok;
f ) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai;
g) az  adatbázisokat és nyilvántartásokat egyesítő információforrások, különösen a  VIAF (Virtual International 

Authority Files) és az ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) adatbázis és
h) az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer adatbázisa.

 (3) Sajtótermékek és egyéb kiadványok esetében a  jogosultak felkutatása során legalább a  következő 
információforrásokat igénybe kell venni:
a) a MOKKA-ODR (Magyar Országos Közös Katalógus és az Országos Dokumentumellátási Rendszer) adatbázisa;
b) kötelespéldányok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti Bibliográfia;
c) könyvtárak és egyéb intézmények katalógusai, besorolási állományai, amelyekben felkutathatók az  érintett 

jogosultak vagy elérhetőségi adataik;
d) olyan kiadói és szerzői szervezetek, amelyek nyilvántartják az  érintett jogosultakat és az  elérhetőségi 

adataikat, valamint az újságírók szakmai szervezetei;
e) a sajtótermék ISSN (International Standard Serial Number) azonosító számáról vezetett nyilvántartás;
f ) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai és
g) az országos elektronikus dokumentumküldő rendszer adatbázisa.

 (4) Vizuális alkotások esetében – ideértve a  képzőművészeti és a  fotóművészeti alkotásokat, az  illusztrációkat, 
a  tervezőművészeti és az  építészeti alkotásokat, valamint az  utóbbi művek vázlatait és az  egyéb, könyvekben, 
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folyóiratokban, hírlapokban és magazinokban vagy egyéb kiadványokban megjelent ilyen műveket is – a jogosultak 
felkutatása során legalább a következő információforrásokat igénybe kell venni:
a) a (2) és (3) bekezdésben említett – vizuális alkotást nyilvántartó – információforrások, muzeális intézmények 

adatbázisai;
b) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai és
c) a képügynökségek adatbázisai.

 (5) Audiovizuális művek és hangfelvételek esetében a  jogosultak felkutatása során legalább a  következő 
információforrásokat igénybe kell venni:
a) kötelespéldányok nyilvántartásai;
b) audiovizuális művet és hangfelvételt nyilvántartó kép-, hang- vagy audiovizuális archívumok és könyvtárak 

adatbázisai;
c) az előállítók szövetségei;
d) a szabványokat és azonosítókat alkalmazó adatbázisok – különösen az audiovizuális művek esetén az  ISAN 

(International Standard Audiovisual Number), a zeneművek esetén az  ISWC (International Standard Musical 
Work Code) és a hangfelvételek esetén az ISRC (International Standard Recording Code) azonosító számokról 
vezetett nyilvántartások;

e) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai;
f ) a közreműködőknek a műpéldányon feltüntetett névsora és az ott megjelenő egyéb információk és
g) a jogosultak elkülönült részét képviselő egyéb érintett szervezetek adatbázisai.

 (6) A (2)–(5) bekezdésekben fel nem sorolt mű vagy teljesítmény típusok árva műként történő felhasználására kizárólag 
a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a  továbbiakban: Hivatal) által adott engedéllyel, a  2. alcím rendelkezései 
szerint kerülhet sor. A  jogosultak felkutatása során esetükben legalább a  következő információforrásokat igénybe 
kell venni:
a) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai és
b) a műtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények adatbázisai.

2. Árva mű felhasználásának engedélyezése

3. § (1) A  felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben meg kell adni a  mű vagy a  teljesítmény azonosítására 
alkalmas adatokat és – ha ez  lehetséges – a  jogosult, több jogosult esetén valamennyi jogosult nevét, valamint 
lakcímét vagy tartózkodási helyét, továbbá meg kell jelölni a felhasználás módját, mértékét, tervezett időtartamát és 
egyéb olyan körülményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának megállapításához szükségesek. A felhasználási 
engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a felhasználás közvetve vagy közvetlenül jövedelemszerzési vagy 
jövedelemfokozási célt szolgál-e.

 (2) A kérelemben meg kell jelölni és ahhoz csatolni kell azokat a bizonyítékokat, amelyek igazolják, hogy a kérelmező 
a  felhasználási szerződés megkötése érdekében a  jogosult kilétének és tartózkodási helyének felkutatására 
elvégezte a 2. § szerinti jogosultkutatást, és az nem járt eredménnyel.

 (3) Ha a műnek vagy a teljesítménynek van olyan jogosultja, akinek a kiléte és tartózkodási helye ismert, a kérelemhez 
csatolni kell az e jogosulttal kötött felhasználási szerződést is.

 (4) Ha a műnek vagy a  teljesítménynek több olyan jogosultja van, akinek a kiléte ismeretlen, vagy a kiléte ismert, de 
a  tartózkodási helye ismeretlen, a  Hivatal az  engedélyt csak akkor adja meg, ha a  benyújtott kérelem a  mű vagy 
a  teljesítmény valamennyi ilyen jogosultjára vonatkozik, és az  engedély valamennyi ilyen jogosult tekintetében 
megadható.

 (5) Egy kérelemben egy mű vagy egy teljesítmény felhasználására kérhető engedély. Több műre vagy teljesítményre 
vonatkozóan be lehet nyújtani egy kérelmet is, ha a  kérelem ugyanazon jogosult ugyanazon típusba tartozó 
műveinek vagy teljesítményeinek azonos felhasználási módjára vonatkozik.

4. § (1) A  Hivatal előtti, ezen alcímben szabályozott eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a  Hivatal 
bevétele.

 (2) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelmet a Hivatal által e célra rendszeresített formanyomtatványon 
kell benyújtani. Az eljárás díja 92 500 forint. Ettől eltérően, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, 
amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, az eljárás díja 
30 000 forint.
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 (3) Az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére nem adható sem mentesség, sem pedig – a  (2)  bekezdésben 
meghatározott eseten kívül – egyéb kedvezmény. Ha a  Hivatal a  kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 
kérelemre a díj visszatérítésének van helye.

 (4) A  (2)  bekezdésben meghatározott díjat a  Hivatalnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-
00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján, 
az azonosítási adatok (az ügyszám, vagy az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével kell megfizetni. 
A díj a kérelem benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé.

 (5) A  (2)  bekezdésben meghatározott díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az  államháztartás számviteléről 
szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

5. § (1) Ha a  Hivatal a  3.  § (2)  bekezdése szerint benyújtott bizonyítékokat az  ügy körülményeire tekintettel nem tartja 
elegendőnek és a jogosult felkutatására az adott helyzetben további intézkedések megtételét tartja szükségesnek, 
emellett, ha a kérelem nem felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek vagy az igazgatási szolgáltatási díjat nem 
fizették meg, a  kérelmezőt a  kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül – harmincnapos 
határidő tűzésével, a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

 (2) A  jogosultak felkutatása érdekében az  érintett mű vagy teljesítmény típusa és az  adott felhasználási mód 
figyelembevételével a  Hivatal által előírt intézkedések – az  ügy körülményeihez képest – különösen a  következők 
lehetnek:
a) keresés a jogosult tartózkodási helyének megállapítására alkalmas adatbázisokban;
b) tájékoztatás kérése a  műtípus szerint szokásos nyilvánosságra hozatalt megvalósító szervezetektől, a  mű 

más felhasználását megvalósító személyektől, a  mű ismert kilétű és tartózkodási helyű többi jogosultjától, 
továbbá a műtípussal kapcsolatban hatósági feladatokat ellátó szervezetektől;

c) hirdetés országos napilapban.
 (3) Ha a  kérelmező az  általa csatolt bizonyítékokkal megfelelően igazolja, hogy a  felhasználni kívánt mű vagy 

teljesítmény jogosultjának kiléte vagy tartózkodási helye ismeretlen, a  Hivatal eltekint attól, hogy a  felhasználó 
a 2. §-ban felsorolt egyes információforrásokat felkutassa.

6. § (1) Ha a  kérelem megfelel a  3. és 5.  §-ban foglaltaknak és a  kérelmező megfizette a  4.  § (2)  bekezdése szerinti díjat, 
a Hivatal megadja a felhasználási engedélyt.

 (2) A Hivatal a felhasználási engedély terjedelmét a kérelem keretei között állapítja meg. A 3. § (3) és (4) bekezdésében 
meghatározott esetben a felhasználási engedély nem terjedhet túl a többi jogosulttal kötött felhasználási szerződés 
hatályán.

 (3) A  felhasználás legkorábbi kezdő időpontja a  határozat jogerőre emelkedésének a  napja. Ha a  felhasználás 
megkezdésének feltétele a  felhasználási díj letétbe helyezése, a  felhasználás legkorábbi kezdő időpontja az  azt 
követő nap, amelyen a  felhasználási díjat a  Hivatalnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-
20000002 számú intézményi letéti számlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján, az  azonosítási 
adatok (az ügyszám, vagy az  engedélyszám) és a  rendeltetés (jogcím) feltüntetésével letétbe helyezik. A  letett 
összeggel a  letevő a  továbbiakban nem rendelkezhet. A  letétek kezelésére, elszámolására, nyilvántartására 
az államháztartás számviteléről szóló jogszabályi előírásokat az Szjt. által meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

7. § (1) A  felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem elbírálására a  felhasználási engedély iránti kérelem 
elbírálására irányadó rendelkezések a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel alkalmazandók.

 (2) A  Hivatal a  felhasználási engedély visszavonásáról szóló határozatában rendelkezik a  jogosult kiléte vagy 
tartózkodási helye ismertté válásáig és az  ettől az  időponttól számított egy évig, de legfeljebb az  engedély 
alapján még hátralévő időtartamban folytatható felhasználás arányos díjáról, és – abban az esetben, ha azt letétbe 
helyezték – szükség esetén a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe helyezett díj, valamint a Hivatal 
által a visszavonásról szóló határozatban meghatározott felhasználási díj közötti különbözet visszautalásáról.

8. § (1) Az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről a Hivatal bárki által megtekinthető, elektronikus 
úton hozzáférhető nyilvántartást vezet.

 (2) A  nyilvántartásban fel kell tüntetni az  árva művel kapcsolatos ügyszámot, a  mű vagy teljesítmény azonosítására 
alkalmas adatokat és – ha ez  lehetséges – a  jogosult, több jogosult esetén valamennyi jogosult nevét, továbbá 
a  művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban engedélyezett felhasználás terjedelmére vonatkozó adatokat, 
a  felhasználási díj mértékét és letétbehelyezésének napját, a  felhasználási engedély visszavonásának tényét és 
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hatályát. A nyilvántartásban a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban folyamatban lévő eljárások tényét és tárgyát 
is fel kell tüntetni.

 (3) A  felhasználó írásban megadott hozzájárulása esetén a  Hivatal a  felhasználó azonosítására alkalmas és a  vele 
való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő adatokat nyilvánosságra hozza, és azokat nyilvántartásában bárki számára 
hozzáférhetővé teszi.

 (4) Az  árva művel kapcsolatos (2)  bekezdés szerinti adatok változását a  nyilvántartáson a  Hivatal – a  módosítás 
időpontjára való utalással – haladéktalanul átvezeti.

3. Árva mű kedvezményezett intézmény által történő felhasználása

9. § (1) A kedvezményezett intézmény az Szjt. 41/G. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
által létrehozott egységes online nyilvántartás (a továbbiakban: BPHH-nyilvántartás) e célból működtetett felületén 
keresztül teheti meg.

 (2) A Hivatal a bejelentést érintő adattovábbítási feladatát a BPHH-nyilvántartás felületén keresztül látja el.
 (3) A kedvezményezett intézmény akkor kezdheti meg az árva mű Szjt. 41/F. § szerinti felhasználását, amikor az árva mű 

adatai a BPHH-nyilvántartásnak a nyilvánosság számára elérhető felületén hozzáférhetővé válnak.

10. § (1) Az  árva mű jogosultja az  árva mű jogállás megszüntetése érdekében igényét a  BPHH-nyilvántartás 
felületén keresztül vagy közvetlenül a  kedvezményezett intézmény felé írásban érvényesítheti. A  jogosult 
igényének a  BPHH-nyilvántartás felületén keresztül történő érvényesítéséről a  kedvezményezett intézmény 
a BPHH-nyilvántartás útján értesül.

 (2) A  kedvezményezett intézmény az  (1)  bekezdés szerinti igény érvényesítéséről való tudomásszerzést követően 
az érintett mű vagy teljesítmény felhasználását csak akkor folytathatja, ha erre a jogosulttól engedélyt kapott vagy 
az (1) bekezdés szerinti fellépés nyilvánvalóan alaptalan.

 (3) Ha a jogosult kiléte és tartózkodási helye a kedvezményezett intézmény számára ismertté válik, a kedvezményezett 
intézmény haladéktalanul köteles intézkedni, hogy az általa az Szjt. 41/G. § (1) bekezdése szerint bejelentett árva mű 
jogállása a BPHH-nyilvántartásban megváltozzon.

11. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a  jogosult a  műve vagy teljesítménye Szjt. 41/F.  § szerinti felhasználása fejében 
az 1. mellékletben megállapított megfelelő díjazást követelhet. A díj megfizetését a kedvezményezett intézménytől 
közvetlenül, írásban, a 10. § (1) bekezdés szerinti igény érvényesítésétől számított hat hónapon belül követelheti.

 (2) A  kedvezményezett intézmény az  (1)  bekezdés alapján járó díjat a  jogosulttal történt megállapodás szerinti 
időpontban, de legkésőbb az  írásbeli megkeresés kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles megfizetni 
a jogosult részére.

 (3) Ha a kedvezményezett intézmény az (1) bekezdés alapján járó díjat határidőben nem fizeti meg, vagy ha a jogosult 
az  1.  mellékletben meghatározott díj mértékét a  felhasználás sajátos körülményeire tekintettel vitatja, a  jogosult 
az igényét – a szerzői jogi perekre irányadó szabályok szerint – bírósági úton érvényesítheti.

4. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1–11. §, a 13. § és a 16. § és az 1. melléklet 2014. október 29-én lép hatályba.

13. §  E rendelet 1–11.  §-a, 13.  §-a és 16.  §-a az  árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló, 
2012. október 25-i 2012/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

14. §  Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges 
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentés napja az a nap, amelyen a Hivatalhoz beérkezett bejelentés legalább a következőket tartalmazza:)
„a) utalás a tanúsítvány iránti igényre a termék megnevezésével;”

15. §  Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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[A következő beadványok (a  továbbiakban együtt: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a  Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala által e  célra rendszeresített elektronikus űrlap (a  továbbiakban: elektronikus űrlap) 
használatával nyújthatók be:]
„f ) védjegyügyekben védjegybejelentés, védjegymegújítási kérelem, a  védjegy jogosultjának vagy képviselőjének 
nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a védjegylajstromban való 
feltüntetésére irányuló kérelem, gyorsított eljárás vagy különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére irányuló 
kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, iratbetekintésre vonatkozó kérelem, továbbá a nemzetközi 
védjegybejelentés, és az  annak továbbítására vonatkozó kérelem, valamint a  nemzetközi lajstromozásból eredő 
oltalommal kapcsolatos kérelmek továbbítására irányuló kérelem;”

16. §  Hatályát veszti az  árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

 1. A  jogosultat az  Szjt. 41/A.  § (8)  bekezdés szerinti igény érvényesítése esetén művének vagy teljesítményének 
az Szjt. 41/F. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználásaival összefüggésben a következő díjazás illeti meg:
a) szép- és szakirodalmi művek esetében szerzői ívenként 3000 Ft;
b) verses művek esetében soronként 10 Ft;
c) gyűjteményes műnek minősülő irodalmi művek szerkesztője számára szerzői ívenként 600 Ft;
d) filmalkotások és más audiovizuális művek esetében műpercenként 100 Ft;
e) hangfelvételek esetében műpercenként 100 Ft;
f ) a  közszolgálati médiaszolgáltató rádió- vagy televízió-szervezet által 2002. december 31-ig előállított 

és az  archívumában található hangfelvételek, filmalkotások és más audiovizuális művek esetében 
műpercenként 100 Ft;

g) az  Szjt. 41/F.  § (4) alapján benne foglalt vagy más irodalmi mű szerves részét képező műként felhasznált 
vizuális művek esetén alkotásonként 200 Ft.

 2. A  díjazás összege a  felhasználás minden megkezdett éve után az  első év után járó díjazás összegének felével 
emelkedik.

 3. Ha a  kedvezményezett intézmény az  Szjt. 41/F.  § (1)  bekezdés szerinti felhasználások közül csak az  egyiket 
valósította meg, akkor az ilyen módon felhasznált mű vagy teljesítmény jogosultját az e melléklet alapján megillető 
díjazás felének megfelelő összeg illeti meg.

 4. Ha a  felhasznált műnek vagy teljesítménynek több jogosultja van, a díjazás a  jogosultakat együttesen és – kétség 
esetén – egyenlő arányban illeti meg.

 5. Az e mellékletben meghatározott díjak nem érintik a jogosultaknak a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok közös kezelésében érvényesített díjait és díjigényeit, és kizárólag az  Szjt. 41/F.  § szerinti felhasználás 
vonatkozásában tekinthetőek irányadónak.
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A Kormány 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § v) pont va) és vb) alpontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) pont db) és de) alpontjában, e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § q), r) és v) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós,  
valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal 
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, 
valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló  
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az  Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi 
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 
szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját 
segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a  következő 5/A.  §-sal 
egészül ki:
„5/A. § (1) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő
a) negyvenöt nap
aa) az Atv. 17. § (2) bekezdés 1. pontjában meghatározott ügyekben,
ab) az  Atv. 17.  § (2)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott ügyekben, ha a  nukleáris létesítmény átalakítása 
a nukleáris létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítását igényli,
ac) az Atv. 17. § (2) bekezdés 10. pontjában meghatározott ügyekben, valamint
ad) az  Atv. 17.  § (2)  bekezdés 18.  pontja szerinti, a  tervezési alapfenyegetettség első alkalommal történő 
megállapítása és a fizikai védelmi rendszer első alkalommal történő engedélyezése esetében,
b) harminc nap – az a) pont ab) alpontjában meghatározott kivétellel – az Atv. 17. § (2) bekezdés 3–9. pontjában 
meghatározott ügyekben.
(2) A  szakhatóság vezetője indokolt esetben a  szakhatósági eljárásra irányadó (1)  bekezdés szerinti ügyintézési 
határidőt egy alkalommal, tíz nappal meghosszabbíthatja. Az  ügyintézési határidő meghosszabbításáról 
a szakhatóság értesíti az ügyfelet és az OAH-t.”

 (2) Az R1. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § (1) Az  egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) 
Korm.  rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 5/A.  § (1)  bekezdését a  Mód. Kr. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az  olyan eljárási cselekmények kivételével, amelyek teljesítésére 
előírt határidő a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt.
(2) A  szakhatóság a  Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az  (1)  bekezdés 
szerinti eljárások ügyfeleit az  eljárási határidők változásáról, valamint az  eljárás várható időtartamáról, kivéve, ha 
a szakhatóság a Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül az állásfoglalását kiadja.”

2. §  Az R1. 2.  § (1)  bekezdésében az  „atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény” szövegrész helyébe 
az „atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.)” szöveg lép.

2. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő  
hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az  ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 
szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. alcíme a következő 21/A–21/D. §-sal egészül ki:
„21/A. § A nukleáris biztonsági hatóság kérelemre indult eljárásaiban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet 
benyújtó ügyfelet kivéve – az ügyfelet értesíteni kell az eljárás megindításáról
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a) a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül
aa) a 17. § (1) bekezdés a)–e) és g)–h) pontjában meghatározott eljárásokban,
ab) a  17.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott eljárásban, ha az  átalakítás miatt az  üzemeltetési engedély 
módosítására kerül sor,
ac) a 18. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban, valamint
b) a  kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül a  17.  § (1)  bekezdés i) és j)  pontjában, a  17.  § (1a) és 
(3) bekezdésében, valamint a 18. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárásokban.
21/B. § (1) A nukleáris biztonsági hatóság ügyintézési határideje
a) hatvan nap
aa) a 17. § (1) bekezdés a), b), i) és j) pontjában foglalt eljárásokban,
ab) a b) pont bb) alpontjában meghatározott kivétellel a 17. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt eljárásban,
ac) a 17. § (1a) bekezdésében foglalt eljárásokban,
ad) a 17. § (3) bekezdésében foglalt eljárásokban és
ae) a 18. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eljárásokban,
b) hat hónap
ba) a 17. § (1) bekezdés c)–e), g) és h) pontjában foglalt eljárásokban,
bb) a 17. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott ügyekben, ha a nukleáris létesítmény átalakítása a nukleáris 
létesítmény üzemeltetési engedélyének módosítását igényli és
bc) a 18. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban.
(2) A nukleáris biztonsági hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyekben legfeljebb harminc nappal,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügyekben legfeljebb kilencven nappal
meghosszabbíthatja. Az  ügyintézési határidő meghosszabbításáról az  atomenergia-felügyeleti szerv értesíti 
az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített.
21/C. § Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, őt a nukleáris biztonsági hatóság
a) a  17.  § (1)  bekezdés c)–h)  pontjában, a  18.  § (1)  bekezdésében meghatározott eljárásokban a  kérelem 
beérkezésétől számított négy hónapon belül,
b) a  17.  § (1)  bekezdés a), b), i) és j)  pontjában, a  17.  § (1a) és (3)  bekezdésében, a  18.  § (2) és (3)  bekezdésében 
meghatározott eljárásokban a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül
hiánypótlásra hívja fel.
21/D.  § Az  atomenergia-felügyeleti szerv a  közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a  közmeghallgatást 
megelőzően legalább tizenöt nappal értesíti az  Atv. 11/A.  § (5)  bekezdésében meghatározott személyeket és 
szerveket.”

 (2) Az R2. a következő 40/B. §-sal egészül ki:
„40/B.  § (1) Az  egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 21/A–21/D. §-t a Mód. Kr. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell az olyan eljárási cselekmények kivételével, amelyek teljesítésére előírt határidő 
a Mód. Kr. hatálybalépése előtt már letelt.
(2) Az  atomenergia-felügyeleti szerv a  Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja 
az  (1)  bekezdés szerinti eljárások ügyfeleit az  eljárási határidők változásáról, valamint az  eljárás várható 
időtartamáról.”

4. §  Az R2. 40.  § (5)  bekezdésében és 40/A.  § (6)  bekezdésében az „az Atv. 12.  § (1)  bekezdés a)  pontja” szövegrész 
helyébe az „a 21/B. § (1) bekezdés b) pontja” szöveg lép.

3. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési 
és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az  atomenergia alkalmazása körében a  fizikai védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 
rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3.  §-a a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) Az OAH ügyintézési határideje a tervezési alapfenyegetettség első alkalommal történő megállapítására irányuló 
eljárásban hat hónap. Az  OAH vezetője az  ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 
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kilencven nappal meghosszabbíthatja. Az  ügyintézési határidő meghosszabbításáról az  atomenergia-felügyeleti 
szerv értesíti az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített.”

 (2) Az R3. 32. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti engedély kiadására irányuló eljárásban az  OAH ügyintézési határideje hat 
hónap. Az  OAH vezetője az  ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb kilencven nappal 
meghosszabbíthatja. Az  ügyintézési határidő meghosszabbításáról az  atomenergia-felügyeleti szerv értesíti 
az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesített.”

 (3) Az R3. a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A.  § (1) Az  egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2014. (IV. 30.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított 3.  § (5)  bekezdését, 32.  § (1a)  bekezdését a  Mód. Kr. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Az  OAH a  Mód. Kr. hatálybalépését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja az  (1)  bekezdés szerinti 
eljárások ügyfeleit az eljárási határidők változásáról, valamint az eljárás várható időtartamáról.”

4. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.  évi 
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról 
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló  
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya a  Törvény 1.  § (5)  bekezdésében és 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások keretében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény 
(a  továbbiakban: Hpt.) 6.  § (1)  bekezdés 40.  pont a)  alpontja és b)  alpont ba)  alpontja szerinti következő hitel és 
pénzkölcsön nyújtási tevékenységre terjed ki:
a) exporthitelek (a továbbiakban: exporthitel),
b) belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott exporthitelek (a továbbiakban: refinanszírozási exporthitel),
c) beszállítói hitelek, exportcélú befektetési hitelek, külföldön megvalósuló befektetési hitelek (a  továbbiakban 
együtt: egyéb export célú hitel),
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d) belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb export célú hitelek (a  továbbiakban: egyéb export célú 
refinanszírozási hitel),
e) nemzetközi versenyképességet javító beruházásokra, forgóeszközigényekre nyújtott hitelek (a  továbbiakban: 
versenyképességet javító hitel),
f ) belföldi hitelintézeteknek nyújtott versenyképességet javító hitelek (a  továbbiakban: versenyképességet javító 
refinanszírozási hitel), és
g) belföldi és külföldi hitelintézetek által a  Hpt. 6.  § (1)  bekezdés 60.  pontja alapján végzett, külkereskedelmi 
szerződésből eredő exportkövetelések megvásárlásához nyújtott hitelek (a  továbbiakban: exportkövetelések 
megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitel).”

 (2) A 85/1998. Korm. rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  rendelet hatálya az  (1)  bekezdésben meghatározott hitel- és pénzkölcsön nyújtási tevékenység mellett 
kiterjed az  Eximbank által külkereskedelmi szerződésből eredő exportköveteléseknek a  Hpt. 6.  § (1)  bekezdés 
60. pontja alapján történő megszerzésére, megelőlegezésére – ideértve a faktoringot és a forfetírozást is –, valamint 
leszámítolására (a továbbiakban együtt: követelésvásárlás).”

 (3) A 85/1998. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Eximbank az  (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt, két éves és két éven túli lejáratú exporthiteleket és 
refinanszírozási exporthiteleket a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a  továbbiakban: OECD) 
Hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló megállapodásával (a  továbbiakban: OECD Megállapodás) 
összhangban nyújtja. Az  Eximbank e  bekezdés rendelkezéseit alkalmazza a  követelésvásárlásra is, amennyiben 
az exportkövetelés esedékessége a követelésvásárlás időpontjában legalább két év.”

 (4) A 85/1998. Korm. rendelet 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Eximbank az (1a) bekezdésben meghatározott követelésvásárlási tevékenysége kapcsán akkor számolhat el 
a központi költségvetéssel, ha az megfelel a 6. §-ban meghatározott feltételeknek.”

 (5) A 85/1998. Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § Az  Eximbank a  következő, a  6.  §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő exporthitelek, refinanszírozási 
exporthitelek, egyéb export célú hitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek, versenyképességet 
javító hitelek, versenyképességet javító refinanszírozási hitelek és exportkövetelések megvásárlásához 
nyújtott refinanszírozási hitelek kapcsán számolhat el a  központi költségvetéssel a  Magyar Export-Import 
Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő 
elszámolásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint:
a) magyar árukat, szolgáltatásokat exportáló gazdálkodó szervezeteknek (a továbbiakban: exportőr),
b) az exportőr vevőinek,
c) belföldi és külföldi hitelintézeteknek,
d) az exportőr exportjának teljesítését a Törvény 1. § (5a) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint elősegítő 
beszállítóknak,
e) az exportot a Törvény 1. § (5a) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint elősegítő, belföldi vagy külföldi 
befektetést megvalósító exportőrnek és
f ) a  versenyképességet az  Eximbank üzletpolitikájában rögzített feltételeknek megfelelően javító gazdálkodó 
szervezet magyarországi beruházásához, vagy magyarországi termelő tevékenységéhez, szolgáltatás-nyújtásához 
kapcsolódó forgóeszközigény finanszírozásához
nyújtott hitelek.”

 (6) A 85/1998. Korm. rendelet 3. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„q) állami támogatás: az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatás, valamint az  1407/2013/EU 
bizottsági rendeletnek vagy a 800/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelő támogatás.”

 (7) A 85/1998. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Eximbank a  legalább két éves futamidejű, az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott exporthitelek, 
b)  pontjában meghatározott refinanszírozási exporthitelek és az  1.  § (1a)  bekezdésében szereplő két éves és két 
éven túli lejáratú követelésvásárlás feltételeire az  OECD Megállapodás szerződéskötés időpontjában hatályos 
rendelkezéseit alkalmazza.”

 (8) A 85/1998. Korm. rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  Eximbank által a  kamatkiegyenlítési rendszer keretében nyújtott versenyképességet javító hitelek és 
versenyképességet javító refinanszírozási hitelek feltételeinek meg kell felelniük az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet, vagy a  800/2008/EK bizottsági rendelet rendelkezéseinek. További feltétel, hogy a  hiteladós gazdálkodó 
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szervezet által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a  társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások 
tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint a  hiteladóssal biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszonyban áll. A  gazdálkodó szervezet az  e  bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelést a  fővárosi 
és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által kiállított dokumentumokkal 
alátámasztottan igazolja. A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.”

 (9) A 85/1998. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  versenyképességet javító refinanszírozási hitelek, valamint a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel 
a refinanszírozási exporthitelek, egyéb export célú refinanszírozási hitelek és az exportkövetelések megvásárlásához 
nyújtott refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlába a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott legkisebb kamatláb 
mínusz 3,5%. Amennyiben az így számított kamatláb nem éri el a 0,1%-ot, a felszámításra kerülő kamatláb mértéke 
legalább 0,1%. Az e bekezdésben meghatározott refinanszírozási hitelek legkisebb kamatlábának meghatározására 
a versenyképességet javító refinanszírozási hitelek és a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével a finanszírozási 
feltételeket rögzítő szerződés megkötésének napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt.”

 (10) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A  Törvény 2.  § (1a)  bekezdés b)  pontja alapján 2014. évben a  Magyarország 2014.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
30. Vállalkozások folyó támogatása cím, 3. Normatív támogatások alcím, 3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 
jogcímcsoport terhére számolható el az Eximbank által az állam képviseletében a Törvény 2. § (1b) bekezdésében 
kapott egyedi felhatalmazás alapján végrehajtott, nemzetközi fejlesztési együttműködési célú alap alapítása vagy 
ahhoz történő csatlakozás kapcsán a tárgyévben teljesített pénzbeli hozzájárulás összege.
(2) Az  Eximbank az  (1)  bekezdés szerinti 2014.  évi ráfordításairól szóló 1.  melléklet szerinti kimutatást a  ráfordítás 
felmerülését követő 5 munkanapon belül megküldi a  kincstárnak és az  államháztartásért felelős miniszter 
részére és mellékeli a  nemzetközi fejlesztési együttműködési alap alapításához, csatlakozásához kapcsolódó 
szerződéseket, valamint az  általa kifizetett összeg átutalásáról szóló hitelintézeti igazolás másolati példányát. 
Az  Eximbank a  kincstárnak küldött értesítésben feltünteti a  kifizetés jogcímét, a  kifizetett összeg devizanemét, 
a kifizetés értéknapját, forinttól eltérő devizanem esetén a kifizetés értéknapján a kifizetés devizanemére vonatkozó, 
a  Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot és – számlaszámának megjelölésével – kéri 
a  kincstártól az  így kimutatott forintösszeg az  (1)  bekezdésben megjelölt előirányzat terhére történő átutalását 
az  Eximbank pénzforgalmi számlája javára. A  kincstár az  Eximbankot hiánypótlásra vagy kijavításra szólítja fel, 
ha az  e  bekezdésben szereplő dokumentumok hiányosak vagy hiányoznak. Az  Eximbank 5 munkanapon belül 
gondoskodik a hiánypótlás teljesítéséről.
(3) A kincstár a (2) bekezdésben szereplő dokumentumok – ideértve a kincstár hiánypótlási felszólításában szereplő 
dokumentumokat is – hiánytalan beérkezését követő 5 munkanapon belül intézkedik a  (2)  bekezdés szerint 
kimutatott forintösszeg kifizetéséről a 10032000-01905049 NAV Egyedi támogatás folyósítási számla terhére.”

 (11) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § Az Eximbank a 10/A. § (1) bekezdése alapján várható kifizetésről havi bontásban készített éves előrejelzést 
az  Eximbank Zrt. és a  MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályba lépését követő 10 munkanapon belül megküldi a  kincstárnak és 
az államháztartásért felelős miniszternek.”

 (12) A 85/1998. Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § Ez a rendelet
1. a Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i  
800/2008/EK bizottsági rendelet és
2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 (13) A 85/1998. Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. §  A 85/1998. Korm. rendelet
 1. 1. § (5) bekezdésében az „az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 

támogatást” szövegrész helyébe az „állami támogatást” szöveg,
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 2. 3.  § c)  pontjában az  „exporthitelnyújtás” szövegrész helyébe az  „exporthitelnyújtás és követelésvásárlás” 
szöveg,

 3. 4.  § (2)  bekezdésében a „hitelekkel és pénzkölcsönökkel kapcsolatos hitelfeltételeket” szövegrész helyébe 
a „hitelek, pénzkölcsönök és követelésvásárlás feltételeit” szöveg,

 4. 5. § (2) bekezdésében a „pénzkölcsönök” szövegrész helyébe a „követelésvásárlás” szöveg,
 5. 6.  § (3)  bekezdésében az  „1.  § szerinti két éves és két éven túli pénzkölcsönökre” szövegrész helyébe 

az „1. § (2) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra” szöveg,
 6. 6/A. § (4) bekezdésében a „hitellel” szövegrész helyébe a „hitellel és pénzkölcsönnel” szöveg,
 7. 7.  § (1)  bekezdésében a  „közzétett” szövegrész helyébe a  „közzétett, általánosan vagy az  ágazatokra 

alkalmazandó” szöveg,
 8. 7.  § (2)  bekezdésében a „két éves és két éven túli pénzkölcsönök” szövegrész helyébe az „a két éves és két 

éven túli futamidejű követelésvásárlás” szöveg, a „közzétett” szövegrész helyébe a „közzétett, általánosan vagy 
az ágazatokra alkalmazandó” szöveg,

 9. 8. § (2) bekezdésében az „exporthitelek” szövegrész helyébe az „exporthitelek és a két éven túli futamidejű 
exportkövetelések megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelek” szöveg,

10. 8. § (4) bekezdésében a „refinanszírozási exporthitel hitelszerződést vagy egyéb export célú refinanszírozási 
hitelszerződést” szövegrész helyébe a  „refinanszírozási exporthitel szerződést, egyéb export célú 
refinanszírozási hitelszerződést, versenyképességet javító refinanszírozási hitelszerződést, exportkövetelések 
megvásárlásához nyújtott refinanszírozási hitelszerződést” szöveg,

11. 10. §-ában a „hitel- és pénzkölcsön szerződés” szövegrész helyébe a „hitel-, pénzkölcsön- és követelésvásárlási 
szerződés” szöveg, és

12. 11/B. §-ában az „1. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában” szövegrész helyébe az „1. § (1) bekezdés a) és 
b) pontjában” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti a 85/1998. Korm. rendelet 10/A. §-a, 10/B. §-a és 1. melléklete.

2. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 5.  § (5)  bekezdés e)  pontjában, 7.  § (3)  bekezdés 
d)  pontjában és 10.  § (7)  bekezdésében a  „refinanszírozási exporthitel,” szövegrész helyébe a  „refinanszírozási 
exporthitel, versenyképességet javító hitel, versenyképességet javító refinanszírozási hitel,” szöveg lép.

3. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány 
készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a  központi költségvetés terhére, a  Kormány készfizető 
kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2001. Korm. rendelet) 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mehib Rt. általános szerződési feltételeinek tartalmazniuk kell:)
„b) a  díjfizetésre, illetve a  biztosítottnak (szerződőnek, vagy a  biztosítási szerződésből eredő jogok gyakorlására 
jogosultnak) a  szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire, azok teljesítésének módjára, idejére, teljesítésük 
elmaradásának következményeire vonatkozó rendelkezéseket;”

 (2) A 312/2001. Korm. rendelet 19. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Mehib Rt. általános szerződési feltételeinek tartalmazniuk kell:)
„h) a szerződés megszűnése esetére a biztosított (szerződő, vagy a biztosítási szerződésből eredő jogok gyakorlására 
jogosult) jogainak és a Mehib Rt. kötelezettségeinek ismertetését;”

 (3) A 312/2001. Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  biztosított az  adóssal szembeni követeléseit, illetve a  biztosítási szerződésből eredő követeléseit harmadik 
személyre csak a Mehib Rt. előzetes írásbeli jóváhagyásával engedményezheti, illetve terhelheti meg.”
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 (4) A 312/2001. Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Mehib Rt. az  állam készfizető kezessége mellett vállalt biztosítási tevékenységével kapcsolatban képzett, 
meg nem szolgált díjak tartalékát csak állampapírban vagy olyan értékpapírban, betétben tarthatja, amelyekben 
foglalt kötelezettségek teljesítéséért az  állam készfizető kezességet vállalt. A  tartalék fedezetéül szolgálhat 
a  tartalékszámításnál figyelembe vett ügyletek tekintetében a  biztosítottakkal szembeni három hónapnál nem 
régebbi követelés.”

4. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, 
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes 
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- 
és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 435/2012. Korm. rendelet) 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. rövid lejáratú garancia: a  finanszírozó hitelintézetnek a  Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság 
kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rendelet) 8. § 
(1) bekezdése alapján nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául 
a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Eximbank) által vállalt 
garancia;”

 (2) A 435/2012. Korm. rendelet 1. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. versenyképességet javító hitelgarancia: a  finanszírozó hitelintézetnek az  Eximbank által a  85/1998. 
Korm.  rendelet 1.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott versenyképességet javító refinanszírozási hitelből 
refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául az Eximbank által vállalt hitelgarancia.”

 (3) A 435/2012. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Eximbank áruhoz vagy szolgáltatáshoz korábban nyújtott rövid lejáratú garancia, versenyképességet javító 
hitelgarancia, beszállítói hitelgarancia, exportcélú befektetési hitelgarancia vagy importhitel garancia szerződések 
összegét az ugyanehhez az áruhoz vagy szolgáltatáshoz később nyújtott exporthitel garancia szerződés értékéből 
levonja.”

 (4) A 435/2012. Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Eximbank e rendelet alapján versenyképességet javító hitelgaranciát nyújthat, ha a 85/1998. Korm. rendelet 
2. § f ) pontjának megfelelő gazdálkodó szervezet mint megbízó által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, 
aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele 
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll. A  gazdálkodó szervezet az  e  bekezdésben foglalt feltételeknek 
való megfelelést a  fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve által 
kiállított dokumentumokkal alátámasztottan igazolja. A feltételek megvalósulását az Eximbank ellenőrzi.”

 (5) A 435/2012. Korm. rendelet 4. §-a a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § Az  Eximbank Zrt. és a  MEHIB Zrt. tevékenységét szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § 10. és 14. pontját, 3. § (3) bekezdését, 
4. § (6) bekezdését, 5. §-t és 13. §-t a Módr. hatályba lépése előtt az Eximbankhoz beérkezett, de még el nem bírált 
garanciakérelmek esetében is alkalmazni kell.”

7. §  A 435/2012. Korm. rendelet
1. 4.  § (3)  bekezdésében az „a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről 

szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 1.  §-a szerinti két éves és két éven túli pénzkölcsön nyújtására” 
szövegrész helyébe az „a 85/1998. Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott követelésvásárlásra” 
szöveg,

2. 5. §-ában az „illetve pénzkölcsön” szövegrész helyébe a „pénzkölcsön- és követelésvásárlási” szöveg, és
3. 13. §-ában az „1. § 1–2., 7. és 10.” szövegrész helyébe az „1. § 1., 2., 7., 10. és 14.” szöveg
lép.
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5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet − a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel − a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

9. §  Az 1. § (8) bekezdése
1. a Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 

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

2. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelethez

Nemzetközi fejlesztési célú alap alapításához vagy alaphoz való csatlakozáshoz 
az Eximbank Zrt. által teljesített pénzügyi hozzájárulás

A B C D E F

1. Sorszám Szerződés száma Alap megnevezése

Eximbank által 

az Alapnak átutalt 

összeg 

(devizában)

Árfolyam
Összeg 

(forintban)

2.

3.

4.

5.

6. Összesen: – – –

7. Dátum: .....................................................................................................

8. Készítette: ...............................................................................................

9. Cégszerű aláírás: ..................................................................................
„
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A Kormány 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16., 17.  
és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggő, 
a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  1.  mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez 
szükségesek.

 (3) A Kormány – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (4) A Kormány – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.

 (5) A  tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó közigazgatási 
hatósági eljárásokban az R.-ben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetében kijelölt 
hatóságok járnak el.

2. §  Az 1. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. § (1) A  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program részét képező, a  3.  mellékletben felsorolt beruházások 
hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. LXXVIII. törvény 43.  § (1)  bekezdés c)–d), f ), j) és k)  pontjában foglalt feladatokon túlmenően  
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, 
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, 
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.
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5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

  A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai

2. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Szentendre közigazgatási területén fekvő, 
2969 helyrajzi számú ingatlan

3. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Vácduka közigazgatási területén fekvő,  
202 helyrajzi számú ingatlan

4. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Mezőcsát közigazgatási területén fekvő,  
6/19 helyrajzi számú ingatlan

5. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Szécsény közigazgatási területén fekvő,  
1272 helyrajzi számú ingatlan

6. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Nagykovácsi közigazgatási területén fekvő, 
133 helyrajzi számú ingatlan

7. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budakalász közigazgatási területén fekvő, 
886 helyrajzi számú ingatlan

8. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Göd közigazgatási területén fekvő, 6601/4 
helyrajzi számú ingatlan

9. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Nagytarcsa közigazgatási területén fekvő, 
72/5 helyrajzi számú ingatlan

10. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Hejőpapi közigazgatási területén fekvő, 3594 
helyrajzi számú ingatlan

11. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Aranyosapáti közigazgatási területén fekvő, 
702, 704, 705, 706 helyrajzi számú ingatlan
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12. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem- és tornaterem-fejlesztés

Erk közigazgatási területén fekvő, 114 
helyrajzi számú ingatlan

13. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Petőfiszállás közigazgatási területén fekvő, 
163 helyrajzi számú ingatlan

14. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő, 
5068/13 helyrajzi számú ingatlan

15. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő, 
73/1 helyrajzi számú ingatlan

16. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő, 
1690 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági 
ügyek:

  1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  2. természetvédelmi hatósági eljárások,
  3. általános építésügyi hatósági eljárások,
  4. területrendezési hatósági eljárások,
  5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
  6. vízügyi hatósági eljárások,
  7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
  9. útügyi hatósági eljárások,
10. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. erdővédelmi hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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3. melléklet a 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósításra kerülő 
beruházások

  A B

1. A beruházás megnevezése Település

2.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Szentendre

3.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Vácduka

4.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanuszoda-fejlesztés

Mezőcsát

5.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Szécsény

6.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Nagykovácsi

7.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Budakalász

8.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Göd

9.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Nagytarcsa

10.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tornaterem-fejlesztés

Hejőpapi

11.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Aranyosapáti

12.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem- és tornaterem-fejlesztés

Erk

13.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Petőfiszállás

14.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Dunakeszi
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében az egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 13. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41.  § i)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § n)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 14.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 15.  pontja alapján 
meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,
ab) a gimnáziumokra,
ac) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ac) pont alattiak együtt: középiskola],
ad) a  szakiskolákra [a  továbbiakban az  ac)–ad)  pont alattiak együtt: szakképző iskola; a  továbbiakban 

az ab)–ad) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
ae) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af ) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira,
ag) a kollégiumokra,
ah) a  többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a  továbbiakban az  a)  pont alattiak együtt: 

nevelési-oktatási intézmény],
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, járási hivatalokra,
d) az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire,
e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
f ) a pedagógusokra,
g) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre,
h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
 (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2014/2015. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2014. szeptember 

1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp 
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nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és 
szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

 (3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban – a b)–d) pontban meghatározott kivétellel – 2015. április 30.,
b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2015. május 22.,
c) a  Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a  honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2015. május 29.,
d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész 

számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2015. január 9.
 (4) A  tanítási év lezárásának, a  tanuló minősítésének, a  magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az  iskola 

a  rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. 
Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2015/2016. tanítási évben történő feldolgozásáról.

 (5) A  tanítási év lezárását követően az  iskola – amennyiben az  iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és 
az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó 
foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a  részvételt a  tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az  iskola igazgatójához 
benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

3. § (1) Az  alapfokú művészeti iskolákban és a  felnőttoktatásban a  tanítási év első és utolsó napját – a  tanítási év első és 
utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

 (2) A  szakképesítések megszerzésére való felkészítés a  szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken 
– a  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, 
február első hetében is megkezdhető (keresztféléves oktatásszervezés). A tanítási év első és utolsó napját az iskola 
igazgatója állapítja meg a  2.  § (3)  bekezdésének figyelembevételével úgy, hogy a  tanítási napok száma a  2.  § 
(2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

 (3) A  tanítási év első féléve 2015. január 16-ig tart. Az  iskolák 2015. január 23-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben 
az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell 
megküldeni.

 (4) Az  első félév és a  tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az  iskoláknak nevelőtestületi értekezleten 
el kell végezniük a  pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A  nevelőtestületi 
értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az  iskolaszéknek, az  intézményi 
tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

4. §  A  tanítási évben – a  tanítási napokon felül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 
célra az  általános iskolában öt, a  nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat 
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról 
a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

5. § (1) Az  őszi szünet 2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. október 22. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2014. november 3. (hétfő).

 (2) A  téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).

 (3) A tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. április 1. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap 2015. április 8. (szerda).

 (4) Az  iskola az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a  tanítási év kezdő és befejező napjának 
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező 
napját módosíthatja, ha – a Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon 
tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 (5) A  nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, 
továbbá a  (4)  bekezdésben meghatározottak szerint a  tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a  nemzetiségi 
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
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 (6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – 
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

 (7) A  jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az  Nkt. 30.  § (1)  bekezdése 
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

4. A vizsgák rendje

6. § (1) A  középiskolai érettségi vizsgákat, a  szakképző iskolai szakmai vizsgákat az  1.  mellékletben foglaltak szerint kell 
megtartani.

 (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a  tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját 
az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás 
lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben

7. §  A  középfokú iskolai, a  kollégiumi és a  Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának 
ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

8. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az  iskolák részére, továbbá amelyeket 
pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

 (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
 (3) Az  iskola a  jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor 

építheti be a  munkatervébe, ha azzal a  fenntartó, az  iskolaszék, iskolaszék hiányában az  iskolai szülői szervezet, 
az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért.

 (4) A  szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az  (1) és a  (3)  bekezdésben foglaltakat azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  szakképesítésért felelős miniszter az  általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó 
felhívásnak a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2014. 
november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati honlapon való közzétételéről.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

9. § (1) Az  Nkt. 80.  § (1)  bekezdése alapján, a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: miniszteri rendelet) 79.  § 
(6)  bekezdésében foglaltak szerint a  2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni 
a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi 
tanulóra kiterjedően.

 (2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt 
az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az  iskolákban, ahol a matematika tantárgyat 
az  adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az  (1)  bekezdésben meghatározott mérést az  adott nemzetiség nyelvén 
bonyolítják le.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a  Hivatal szervezi meg az  Országos szakértői 
névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2015. május 27-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet 
az  érintett tanulók a  mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem 
szervezhető. A  méréshez szükséges adatokat az  érintett nevelési-oktatási intézmények a  Hivatal részére 2014. 
november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 (4) A  Hivatal 2016. február 29-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi 
az  intézményi szintű elemzéseket az  intézmények vezetőinek, az  intézményi és a  fenntartói szintű elemzéseket 
a  fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A  Hivatal az  országos elemzést megküldi 
a minisztériumnak, amely azt 2016. április 29-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza.

 (5) A  miniszteri rendelet 135.  §-a alapján a  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a  Hivatal 
2015. június 3-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret 
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(a  továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a  nyolcadik évfolyamon az  idegennyelv-tudást igazoló államilag 
elismert nyelvvizsgáztatásról és a  külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 
Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 
2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A  méréshez szükséges adatokat 
az  érintett általános iskolák a  Hivatal részére 2014. november 21-ig küldik meg, a  Hivatal által meghatározott 
módon.

 (6) A miniszteri rendelet 136. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a Hivatal 2015. 
június 3-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. A  méréshez szükséges adatokat az  érintett középiskolák 
a Hivatal részére 2014. november 21-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 (7) Az  (5)  bekezdésben foglalt iskolák kivételével az  iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német 
nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a  Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi 
mérést. A  tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot 
az  iskola pedagógusai 2015. június 11-én végzik el a  Hivatal által az  iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök 
alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel 
is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs 
felhasználásával végzik el. A  méréshez szükséges adatokat az  érintett nevelési-oktatási intézmények a  Hivatal 
részére 2014. november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2015. június 30-ig küldik 
meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 (8) A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá 
az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az  általános iskolák 2014. október 
10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett 
tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és 
ezért a  tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az  igazgatók 2014. október 22-ig – a  Hivatal által meghatározott módon 
– jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az  iskoláknak 
a kiválasztott tanulókkal 2014. december 5-ig kell elvégezniük.

 (9) Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell 
a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók 
kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2015. január 5. és 2015. május 27. 
között kell megszervezniük.

 (10) Az általános, a középfokú iskola igazgatója az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi 
tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a  Hivatal által feldolgozott és közzétett 
tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemzi az  intézmény pedagógiai munkáját, 
különös tekintettel az  azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az  iskola családi 
háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az  iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, 
és a  mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az  iskola igazgatója azonosítja az  intézményi 
pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az  intézményi 
pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó 
intézményi intézkedési tervet az  igazgató 2015. június 10-éig készíti el, majd a  nevelőtestület véleményének 
figyelembevételével 2015. június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi 
az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését.

10. § (1) 2015. január 12-e és 2015. március 31-e között a köznevelési feladatellátásban résztvevő kollégiumok reprezentatív 
körét érintő szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni:
a) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján a helyi kollégiumi program elkészítését, bevezetését és
b) az adott tanévre történt kollégiumi felvételi eljárás szakszerűségét.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzést a  Hivatal folytatja le. Az  ellenőrzésről készített jelentést a  Hivatal 2015. június 
30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

8. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

11. §  A  2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-
határokat a 4. melléklet tartalmazza.
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9. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. §  Az  emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet] 3. melléklete az 5. melléklet szerint 
módosul.

14. §  A  fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 
[a továbbiakban: 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet] 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

15. §  Ez a rendelet 2016. június 1-jén hatályát veszti.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez
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1. melléklet a …/2014. (…….) EMMI rendelethez 

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok 

1. A 2014. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák 

   A  B  C 
   1.  Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 
 Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga 
 Időpont 

2.  nemzetiségi nyelv és irodalom  nemzetiségi nyelv és irodalom  2014. október 
10., 8.00 

 3. magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom, magyar 
mint idegen nyelv 

 2014. október 
13., 8.00 

 4. egészségügyi alapismeretek, 
elektronikai alapismeretek, 
építészeti és építési alapismeretek, 
gépészeti alapismeretek, 
informatikai alapismeretek, 
kereskedelmi és marketing 
alapismeretek, környezetvédelmi-
vízgazdálkodási alapismeretek, 
közgazdasági alapismeretek 
(elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan), közlekedési 
alapismeretek (közlekedéstechnika), 
közlekedési alapismeretek 
(közlekedés-üzemvitel), 
mezőgazdasági alapismeretek, 
oktatási alapismeretek, vendéglátás-
idegenforgalom alapismeretek 

 rajz és vizuális kultúra, szakmai 
előkészítő tárgyak 

 2014. október 
13., 14.00 

 5. matematika  matematika 2014. október 
14., 8.00 

 6. földrajz  földrajz 2014. október 
14., 14.00 

 7. történelem  történelem 2014. október 
15., 8.00 

 8. latin nyelv   latin nyelv, héber nyelv 2014. október 
15., 14.00 

 9. angol nyelv  angol nyelv 2014. október 
16., 8.00 

 10.  -  filozófia 2014. október 
16., 14.00 

 11. informatika  informatika 2014. október 
17., 8.00 

 12. orosz nyelv 
beás nyelv, bolgár nyelv, horvát 
nyelv, lengyel nyelv, lovári nyelv, 
román nyelv, szerb nyelv, szlovák 
nyelv, szlovén nyelv, ukrán nyelv, 
újgörög nyelv 

 orosz nyelv, egyéb nyelvek 2014. október 
17., 14.00 
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 13. német nyelv  német nyelv 2014. október 
20., 8.00 

 14. belügyi rendészeti ismeretek  mozgóképkultúra és médiaismeret, 
dráma, belügyi rendészeti ismeretek 

2014. október 
20., 14.00 

 15. olasz nyelv  olasz nyelv 2014. október 
21., 8.00 

 16. kémia, gazdasági ismeretek, katonai 
alapismeretek 

 kémia, katonai alapismeretek, 
természettudomány, egyedileg 
akkreditált vizsgatárgyak 

2014. október 
21., 14.00 

 17. spanyol nyelv  spanyol nyelv 2014. október 
22., 8.00 

 18. biológia, társadalomismeret  biológia 2014. október 
22., 14.00 

 19. francia nyelv  francia nyelv 2014. október 
27., 8.00 

 20. fizika  fizika, ének-zene, művészettörténet 2014. október 
27., 14.00 

2. A 2014. évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák 

   A  B  C 
   1.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga  Középszintű szóbeli érettségi vizsga  Időpont 

 2. szóbeli vizsgák  - 2014. november 
6-10.  

 3.  -  szóbeli vizsgák 2014. november 
17-22.  

3. A 2015. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

   A  B  C 
    1.  Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 
 Középszintű érettségi írásbeli 

vizsga 
 Időpont 

 2. magyar nyelv és irodalom  magyar nyelv és irodalom, magyar 
mint idegen nyelv 

2015. május 4., 
8.00 

 3. matematika  matematika 2015. május 5., 
8.00 

 4. történelem  történelem 2015. május 6., 
8.00 

 5. angol nyelv  angol nyelv 2015. május 7., 
8.00 

 6. német nyelv  német nyelv 2015. május 8., 
8.00 

 7 nemzetiségi nyelv és irodalom  nemzetiségi nyelv és irodalom 2015. május 
11., 8.00 

 8. informatika  - 2015. május 
12., 8.00 

 9. latin nyelv, héber nyelv  latin nyelv, héber nyelv 2015. május 
12., 14.00 

 10. biológia  biológia 2015. május 
13., 8.00 

 11. társadalomismeret  - 2015. május 
13., 14.00 
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 12. kémia  kémia 2015. május 
14., 8.00 

 13. földrajz  földrajz 2015. május 
14., 14.00 

 14.  -  informatika 2015. május 
15., 8.00 

 15. belügyi rendészeti ismeretek  ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek 

2015. május 
15., 14.00 

 16. fizika  fizika 2015. május 
18., 8.00 

 17.  -  rajz és vizuális kultúra 2015. május 
18., 14.00 

 18. egészségügyi alapismeretek, 
elektronikai alapismeretek, 
építészeti és építési alapismeretek, 
faipari alapismeretek, gépészeti 
alapismeretek, informatikai 
alapismeretek, kereskedelmi és 
marketing alapismeretek, 
környezetvédelmi-vízgazdálkodási 
alapismeretek, közgazdasági 
alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (üzleti gazdaságtan), 
közlekedési alapismeretek 
(közlekedéstechnika), közlekedési 
alapismeretek (közlekedés-
üzemvitel), mezőgazdasági 
alapismeretek, oktatási 
alapismeretek, vendéglátás-
idegenforgalom alapismeretek 

 szakmai előkészítő tárgyak 2015. május 
19., 8.00 

 19. francia nyelv  francia nyelv 2015. május 
20., 8.00 

 20.  -  filozófia 2015. május 
20., 14.00 

 21. olasz nyelv  olasz nyelv 2015. május 
21., 8.00 

 22.  -  mozgóképkultúra és médiaismeret, 
dráma 

2015. május 
21., 14.00 

 23. spanyol nyelv  spanyol nyelv 2015. május 
22., 8.00 

 24. orosz nyelv, 
arab nyelv, beás nyelv, bolgár nyelv, 
finn nyelv, holland nyelv, horvát 
nyelv, japán nyelv, kínai nyelv, 
lengyel nyelv, lovári nyelv, portugál 
nyelv, román nyelv, szerb nyelv, 
szlovák nyelv, szlovén nyelv, ukrán 
nyelv, újgörög nyelv 

 orosz nyelv, egyéb nyelvek 2015. május 
26., 8.00 

 25. gazdasági ismeretek, katonai 
alapismeretek 

 katonai alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia 

2015. május 
26., 14.00 
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4. A 2015. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

   A  B  C 
   1.  Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga  Középszintű szóbeli érettségi vizsga  Időpont 

 2.  szóbeli vizsgák  - 2015. június 4-
11.  

 3.  -  szóbeli vizsgák 2015. június 15-
26.  

 

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok 

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák 
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati 
vizsgatevékenységét – a 2-4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével – az alábbi időben 
kell megszervezni: 

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 
2014. október 6-7-8-9-10. 8.00-tól 
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 
2014. október 

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 
2015. február 2-3-4-5-6. 8.00-tól 
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 
2015. február-március 

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 
2015. május 11-12-13-14-15. 8.00-tól 
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2015. június 
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2015. május-június 

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű 
szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2015. 
június 10. 

3. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott 
szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai: 

a) írásbeli: 2014. szeptember 26. 10.00 
szóbeli és gyakorlati: 2014. október 8-10. 

b) írásbeli: 2015. január 5. 10.00 
szóbeli és gyakorlati: 2015. január 12-16. 

c) írásbeli: 2015. május 27. 10.00 
szóbeli és gyakorlati: 2015. június 10-26. 

4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a 
felsőoktatási intézmények vizsgarendjét. 

5. Az egyes Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának 
írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként 
meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a 
szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé. 
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6. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, 
interaktív vizsgatevékenysége 2015. május 28-án is megszervezhető (pótnap) abban az 
esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli 
vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai 
nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a 
pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és 
tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a 
szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt. 

7. A HÍD II. programok keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli 
vizsgatevékenységeinek időpontja 2015. június 17., a további vizsgatevékenységeket 2015. 
június 30-ig kell megszervezni.   
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2. melléklet a …/2014. (…….) EMMI rendelethez 

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás 
lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben 

   A  B 
    1.  Határidők  Feladatok 

 2.  2014. 09. 12.  A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó 
Programjába, az Arany János Kollégiumi Programjába, valamint az Arany 
János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről. 

 3.  2014. 09. 30.  A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

 4.  2014. 10. 15.  A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak 
szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által 
meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak. 

 5.  2014. 10. 31.  A középfokú iskoláknak – amennyiben szervez, a kollégiumoknak – 
felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk 
rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a köznevelés 
információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a 
nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

 6.  2014. 11. 14.  A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 
évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
középiskolák jegyzékét. 

 7.  2014. 12. 09.  A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 
Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a 
pályázatban megjelölt – intézménybe. 

 8.  2014. 12. 11.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok 
benyújtása. 

 9.  2014. 12. 12.  A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 
időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a 
hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a 
feladatlap-igényüket. 

 10.  2015. 01. 16.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

 11.  2015. 01. 17.  Az általános felvételi eljárás kezdete. 
 12.  2015. 01. 17., 

10.00 
 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. 

 13.  2015. 01. 17., 
10.00 

 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany 
János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett 
középiskolákban.  

 14.  2015. 01. 22., 
14.00 

 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 
János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik 
az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 

 15.  2015. 01. 23.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 
vett tanulókkal. 

 16.  2015. 02. 05.  A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

  

2. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez
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 17.  2015. 02. 05.  Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a 
programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes 
értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János 
Programirodájának bevonásával – értesítik az érintett törvényes 
képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

 18.  2015. 02. 13.  Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi 
Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a 
tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 
tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) 

 19.  2015. 02. 13.  Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba. 
 20.  2015. 02. 17-

03. 06. 
 A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

 21.  2015. 03. 11.  A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét. 

 22.  2015. 03. 16-
17. 

 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

 23.  2015. 03. 18.  Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot 
ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak. 

 24.  2015. 03. 23.  A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

 25.  2015. 03. 30.  Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési 
Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt 
vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat. 

 26.  2015. 04. 02.  A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 
jelentkezettek listáját. 

 27.  2015. 04. 08.  A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a 
Felvételi Központnak. 

 28.  2015. 04. 17.  A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú 
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

 29.  2015. 04. 24.  A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

 30.  2015. 05. 04-
15. 

 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

 31.  2015. 05. 04-
08. 31. 

 A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

 32.  2015. 05. 15.  A 2015. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

 33.  2015. 06. 01.  A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
fenntartónál. 

 34.  2015. 06. 19.  Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint 
az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben az Nkt. 14. § 
(2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a 
Híd I. vagy Híd II. programba. 
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye 
területén működő Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési 
intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése 
érdekében. 
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 35.  2015. 06. 24-
26. 

 Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az 
iskola igazgatója által meghatározott időben. 

 36.  2015. 07. 28-
08.14. 

 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a 
honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre 
való felkészítést folytató szakképző iskolába. 

 37.  2015. 08.03.-
28. 

 Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti 
szakközépiskolákba.  

38.  2015. 08. 31.  Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra. 
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3. melléklet a …/2014. (…….) EMMI rendelethez 

I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi 
versenyek 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

1. Angol nyelv I. kategória 
2. Angol nyelv II. kategória 
3. Biológia I. kategória 
4. Biológia II. kategória 
5. Dráma 
6. Filozófia 
7. Fizika I. kategória 
8. Fizika II. kategória 
9. Földrajz 
10. Francia nyelv I. kategória 
11. Francia nyelv II. kategória 
12. Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom 
13. Informatika I. kategória 
14. Informatika II. kategória 
15. Kémia I. kategória 
16. Kémia II. kategória 
17. Latin nyelv 
18. Magyar irodalom 
19. Magyar nyelv 
20. Matematika I. kategória 
21. Matematika II. kategória 
22. Matematika III. kategória 
23. Mozgóképkultúra és médiaismeret 
24. Művészettörténet 
25. Német nemzetiségi nyelv és irodalom 
26. Német nyelv I. kategória 
27. Német nyelv II. kategória 
28. Olasz nyelv I. kategória 
29. Olasz nyelv II. kategória 
30. Orosz nyelv 
31. Rajz és vizuális kultúra 
32. Román nemzetiségi nyelv és irodalom 
33. Spanyol nyelv I. kategória 
34. Spanyol nyelv II. kategória 
35. Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom 
36. Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom 
37. Szlovén nemzetiségi nyelv 
38. Történelem 

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és  támogatott tanulmányi 
versenyek 

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók 
számára 

a) Nemzetiségi roma/cigány népismeret 

3. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez
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b) Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom 
c) Nemzetiségi horvát népismeret 
d) Görög nemzetiségi nyelv és irodalom 
e) Nemzetiségi görög népismeret 
f) Német nemzetiségi nyelv és irodalom 
g) Nemzetiségi német népismeret 
h) Román nemzetiségi nyelv és irodalom 
i) Nemzetiségi román népismeret 
j) Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom 
k) Nemzetiségi szerb népismeret 
l) Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom 
m) Nemzetiségi szlovák népismeret 
n) Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom 
o) Nemzetiségi szlovén népismeret 

Művészeti Tanulmányi Versenyek 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére 

1. XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny  
2.  XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny 
3.  VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny   
4. XIII. Országos Gitárverseny 
5. VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és V. Országos Csembalóverseny 
6. V. Országos Hárfaverseny  
7. VIII. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny 
8. X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny  
9. XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny 
10. III. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny 
11. V. Országos Harmonikaverseny 
12. II. Országos Jazz-zenei Verseny 
13. V. Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny 
14. VI. Országos Festészetverseny 
15. V. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncospárok részére) 
16. V. Országos Modern-, kortárstánc Verseny 
17. V. Országos Néptáncverseny (szóló és páros) 

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére 

a) VI. Országos Énekverseny 
b) IX. Országos Zenekari Verseny 
c) V. Országos Hárfaverseny 
d) IV. Országos Népzenei Verseny 
e) XV. Országos Zongoraverseny  
f) XIV. Országos Oboa- és Fagott-verseny 
g) VI. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny 
h) XXIV. Országos Rajzverseny 
i) XVIII. Országos Népművészeti Verseny  
j) XVIII. Országos Mintázásverseny 
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III. Emberi Erőforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek 

A sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei 

a) Hallássérült tanulók XXIX. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye 
b) Hallássérültek XXXIII. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye 
c) A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak 
XV. országos komplex tanulmányi versenye 
d) XXXI. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulói számára 
e) Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei 
f)„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára 
g)„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára 
h)„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny 
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4. melléklet a …/2014. (…….) EMMI rendelethez 

A 2012/2013. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói 
képességszint-határok 

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján 
(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a 

magasabb képességszintbe kell sorolni.) 

Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon) 
- 1. alatti szint: 1168-ig 
- 1. szint: 1168-1304 
- 2. szint: 1304-1440 
- 3. szint: 1440-1576 
- 4. szint: 1576-1712 
- 5. szint: 1712-1848 
- 6. szint: 1848-1984 
- 7. szint: 1984-től. 

Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon) 
- 1. alatti szint: 1071-ig 
- 1. szint: 1071-1211 
- 2. szint: 1211-1351 
- 3. szint: 1351-1491 
- 4. szint: 1491-1631 
- 5. szint: 1631-1771 
- 6. szint: 1771-1911 
- 7. szint: 1911-től. 
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5. melléklet a …/2014. (…….) EMMI rendelethez 

1. A 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 3. melléklet A 117. sorszámú Óvodai dajka 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alcím 2. AZ ORSZÁGOS 
KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:  

„1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 140 01 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720” 

 

2. A 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 3. melléklet A 117. sorszámú Óvodai dajka 
megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alcím 4. SZAKMAI 
KÖVETELMÉNYEK pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

   A  B 
 4.1.  A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
 4.2.  azonosító száma  megnevezése 
 4.3.  11470-12 Óvodai nevelési feladatok 
 4.4.  11471-12 Óvodai gondozási feladatok 
 4.5.  11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem 
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. 
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.8. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

       „ 

  

5. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez
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6. melléklet a …/2014. (…….) EMMI rendelethez 

1. A 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorszámú sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

[ A  B  C  D  E  F  G  H  I 
 Sor- 
szám 

 
 

 Áht-  
azonos

ító 

 A fejezeti 
kezelésű 

előirányzat 
száma és 

megnevezése 

 A fejezeti kezelésű 
előirányzat felhasználási 

célja 

 Támogatásban 
részesíthetők köre 

 Felosztás és 
finanszírozás módja 

 
Visszafizetési 
kötelezettség
gel nyújtott 

költségvetési 
támogatás 
esetén a 

visszafizetés 
határideje 

 A 
kijelölt 
kezelő 
szerv 
neve 

 
Lebonyo

lító 
szerv] 

 „3. 
 

 244234  20/2/3 
Közoktatási 
célú 
humánszolgál 
tatás és 
kiegészítő 
támogatás 

 Az előirányzat biztosít 
forrást a nemzetiségi 
önkormányzat, egyházi jogi 
személy, vallási 
tevékenységet végző 
szervezet és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) 
bekezdés b) pont bd) 
alpontja szerinti fenntartó 
részére, az általa fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézményben, pedagógiai 
szakszolgálati 
intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-, 
oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után a 
központi költségvetésről 
szóló törvényben 
megállapított átlagbér alapú 
támogatáshoz. 
Szintén az előirányzat 
terhére kerül biztosításra a 
nemzetiségi önkormányzat 
vagy az egyházi jogi 
személy által fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézményre és pedagógiai 
szakszolgálati intézményre 
tekintettel a nemzetiségi 
önkormányzat és a bevett 
egyház részére a központi 
költségvetésről szóló 
törvényben megállapított 
működési támogatás. 
Az előirányzat ezen 
túlmenően a 2012. évet 
megelőzően megkötött 
közoktatási 
megállapodások, valamint 
az ezt követően megkötött, 
illetve kötendő köznevelési 
szerződések alapján a nem 
állami fenntartású 
köznevelési intézményeket 
megillető támogatásokra, 
valamint azok igénylésének 
és feltételeinek 
megállapításával, továbbá 
folyósításával és a 
felhasználás ellenőrzésével 
kapcsolatos kiadásokra 
nyújt fedezetet. 
A köznevelési feladatokat 
ellátó nem állami 
köznevelési 
intézményfenntartót  az 
Arany János 

 köznevelési 
közfeladatokat ellátó 
nem állami 
köznevelési 
intézmények 
fenntartói, 
köznevelési feladatot 
ellátó egyházak, 
köznevelési feladatot 
ellátó intézményt 
fenntartó nemzetiségi 
önkormányzatok, 
valamint a 
nyelvoktató 
kisebbségi 
intézményt fenntartó 
országos nemzetiségi 
önkormányzatok, 
Oktatási Hivatal, 
EMMI igazgatása, 
köznevelési 
közfeladatot ellátó 
intézményt fenntartó 
egyház és belső 
egyházi jogi személy, 
közalapítvány, civil 
szervezet, országos, 
területi, települési 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
(nonprofit) gazdasági 
társaság, és a 
köznevelési feladatot 
alaptevékenységként 
végző, a személyi 
jövedelemadóról 
szóló törvény hatálya 
alá tartozó egyéni 
vállalkozó, Magyar 
Államkincstár. 

 pályázati úton  
egyedi döntéssel 
előleg biztosítható 
egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben történő 
kifizetéssel  
egyéb: A Magyar 
Államkincstár 
Fővárosi és Megyei 
Igazgatóságainak 
adatszolgáltatásai, 
elsőfokú határozatai, 
valamint igénylései 
alapján. Továbbá az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által 
hozott másodfokú 
határozatok alapján, 
bankforgalmi 
terhelési értesítők 
szerint 

 −  − 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 −„ 

6. melléklet a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez
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Tehetséggondozó Program, 
az Arany János Kollégiumi 
Program és az Arany János 
Kollégiumi-Szakiskolai 
Program, a nemzetiségi 
tankönyvbeszerzés, a 
pedagógiai szakmai 
szolgáltatás és az egyes 
sajátos köznevelési 
feladatok tekintetében 
megillető támogatás. A 
fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak és pénzügyi 
tranzakciós illeték 
biztosítása. 

 
 

2. A 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 92. sorszámú sora 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[ A  B  C  D  E  F  G  H  I 

 Sor-  
szám 

 Áht-  
azonosít

ó 

 A fejezeti 
kezelésű 
előirányzat 
száma és 
megnevezé
se 

 A fejezeti kezelésű 
előirányzat 
felhasználási célja 

 Támogatásban 

részesíthetők 

köre 

 Felosztás és 
finanszírozás 
módja 

 
Visszafizetési 
kötelezettség
gel nyújtott 

költségvetési 
támogatás 
esetén a 

visszafizetés 
határideje 

 A 
kijelölt 
kezelő 
szerv 
neve 

 Lebonyolító 
szerv] 

„92.  340417  20/25/13 
Nevelési, 
oktatási 
intézmény
ek 
felújítása, 
beruházása 

Az Nkt. 7. § (1) 
bekezdés a)-h) 
pontjaiban felsorolt 
nevelési-oktatási 
intézmények beruházási 
feladatainak 
támogatása. 

alapítvány, 
helyi 
önkormányzat, 
nevelési-
oktatási 
intézmény, 
fejezet 
irányítása alá 
tartozó 
költségvetési 
szerv. 

pályázati úton 
egyedi döntéssel  
előleg 
biztosítható 
egyösszegű 
kifizetéssel  
részletekben 
történő 
kifizetéssel  

 −  −  igénybe vehető” 
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Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (4)  bekezdés k), l) és m)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2–4. alcím, valamint a 8–15. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
83. § (6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségügyi szolgáltató az  1/A. számú melléklet szerinti tételes elszámolású gyógyszerek intézményi 
körének bővítésére irányuló kérelmét az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata és a GYEMSZI támogató 
nyilatkozatával az  egészségbiztosításért felelős miniszternél kezdeményezi. Az  egészségbiztosításért felelős 
miniszter döntése meghozatala érdekében az  OEP-től tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy a  kérelem jár-e 
országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában.”

2. §  Az R1. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § Az  egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) 
EMMI  rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a  2014. január havi kifizetésektől kell 
alkalmazni.”

3. § (1) Az R1. 1/A. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R1. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R1. 9. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R1. 12. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R1. 14. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R1. 2/B.  § (2)  bekezdésében a  „természetben biztosítja” szövegrész helyébe a  „természetben, vagy ha 
ez valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, pénzügyi keret formájában biztosítja” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet
a) 39. sora,
b) 52. sorában a „laparoszkópos” szövegrész.

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek 
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és 
szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

6. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, 
az  igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a  teljesítmények 
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.  melléklete a  8.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) Az R2. 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
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3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható  
homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 
módosítása

7. § (1) A  gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az  Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén 
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 
1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R3. 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R3. 4. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint 
finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

8. § (1) Az  Egészségbiztosítási Alapból a  959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott 
daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 13. melléklet 
szerint módosul.

 (2) Az R4. 2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R4. 4. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez  

1 
 

1. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b1. és 1/b2. pontja a „06053” megjelölésű sort megelőzően 
a következő sorral egészül ki: 
 
„06052 adalimumab” 
 
2. Az R1. 1/A. számú melléklet 5. pontja az „1801” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„1901 Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház” 
 
3. Az R1. 1/A. számú melléklete a következő 7/a3. ponttal egészül ki: 
 

„7/a3. 
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: 
Dexametazonnal vagy dexametazonnal és talidomiddal kombináltan, olyan myeloma 

multiplexben szenvedő, korábban nem kezelt felnőttek (≥ 18 éves) indukciós kezelésére 
javallott, akik nagy dózisú kemoterápia mellett haemopoetikus őssejt-transzplantációra 
alkalmasak. 

 
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE: 
06060 bortezomib 
 
KOMPETENCIA:          INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT 
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 
0154 Országos Onkológiai Intézet, Budapest 
01A6 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest 
01E8 Szent Margit Kórház-Rendelőintézet, Budapest 
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
0301 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét 
0401 Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula 
0509 MISEK, Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár 
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
1011 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger 
1101 Szent Borbála Kórház, Tatabánya 
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár 
1501 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 
1601 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok 
1701 Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd 
1801 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely 
1901 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém 
2001 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg” 
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2. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez  

2 
 

Az R1. 2. számú melléklete az „1208C” megjelölésű sort követően a következő sorokkal 
egészül ki: 
 
„1208E  Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén 658 
1208F  Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén 597” 
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3. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez  

3 
 

1. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 99”, „*99P”, „9541” megjelölésű sorát 
követően a következő sorral egészül ki: 
 

(** Főcsoport: 99  Főcsoport nélküli homogén 
betegségcsoportok 

 Alsó 
határ-

nap 

 Felső 
határ-

nap 

Nor-
matív 
nap 

 Súlyszám)

„ 
++  99M  9570  Kiegészítő HBCs H1N1 influenza 

gyógyszeres kezelésére 
 5  0  0  0,04520 

” 
 
2. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 99”, „99P”, „9634” megjelölésű 
sorát követő „++99M”, „9570” megjelölésű sor. 
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4. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez  

4 
 

1. Az R1. 4. számú melléklet 19. pontja a „1901” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„2001    Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg” 
 
2. Az R1. 4. számú melléklet 21. pontja a „0140” megjelölésű sort megelőzően a következő 
sorral egészül ki: 
 
„0122    Heim Pál Gyermekkórház, Budapest” 
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5. melléklet a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez  

5 
 

Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat „FA098”-„TE155” megjelölésű sora 
helyébe a következő sorok lépnek: 
 
(OENO Megnevezés Csak a II. 

fejezetben 
felsorolt 

anesztezioló-
giai eljárások 
alkalmazásá-
val végezhető 

egynapos 
ellátásként 

Csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció 

esetén csak 
fekvőbeteg-
szakellátó 
szervezeti 
egységben 
végezhető 
egynapos 

ellátásként 

Minimum 20 
óra ellátási 

időt követően 
- beleértve a 

beteg-
megfigyelés 

időtartamát - 
számolható el 

egynapos 
ellátásként 

Sürgősségi 
indikáció 
esetén az 
egynapos 

ellátás 
kritériuma) 

„ 
FA098 Gyökérkezelés      
FA112 Ideiglenes tömés 

készítése 
     

FA116 Érzékeny fogfelszín 
kezelése 

     

TA100 Amalgám tömés 
készítése maradó 

fogban, egy felszínen 

     

TA101 Amalgám tömés 
készítése maradó 

fogban, több felszínen 

     

TA102 Esztétikus tömés 
készítése maradó 

fogban, egy felszínen 

     

TA103 Esztétikus tömés 
készítése maradó 

fogban, több felszínen 

     

TA104 Polírozás, finírozás, 
tömésenként 

     

TA107 Gyökértömés készítése      
TA109 Fogkorona felépítése 

gyári csappal 
     

TA110 Fog trepanálása és/vagy 
fogbél exstirpálása 

     

TA116 Gyökértömés 
eltávolítása 

     

TE105 Inlay, onlay készítése      
FA195 Tejfog elcsiszolása 

és/vagy impregnálása 
     

FA200 Denticiós panaszok 
ellátása 

     

TA187 Helyi fluoridálás 
segédeszköz nélkül 

     

TA188 Helyi fluoridálás 
segédeszközzel 

     

TA189 Helyfenntartó 
behelyezése 

     

TA190 Barázdazárás      
TA192 Traumásan sérült fog 

ellátása 
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6 
 

TA193 Ideiglenes gyökértömés 
készítése 

     

TA194 Pulpotómia      
TA197 Tejfog tömés – egy 

felszínen 
     

TA198 Tejfog tömés – több 
felszínen 

     

FA156 Teljes lemezes fogsor 
készítéséhez anatómiai 

lenyomatvétel 

     

FA157 Teljes lemezes fogsor 
készítéséhez funkciós 

lenyomatvétel 

     

FA158 Részleges lemezes 
fogpótlás készítéséhez 

lenyomatvétel 

     

FA172 Fogsorpróba      
FA181 Csonk preparáció      
FA182 Vázpróba      
FA191 Rögzített fogpótlás 

készítéséhez 
lenyomatvétel 

     

TA161 Gyökércsapos fogmű 
behelyezése 

     

TA162 Híd-horgony 
behelyezése 

     

TA163 Hídtest behelyezése      
TA164 Korona, híd eltávolítása      
TA165 Részleges lemezes 

fogpótlás behelyezése 
     

TA166 Teljes lemezes fogpótlás 
behelyezése 

     

TA167 Korona és/vagy híd 
visszaragasztása 

     

TA168 Harapásemelő 
behelyezése 

     

TA171 Egyszerű előkészítést 
igénylő korona („szóló”) 

behelyezése 

     

TA172 Vállas előkészítést 
igénylő korona („szóló”) 

behelyezése 

     

TA173 Fogpótlás korrekció      
TA178 Lemezes fogpótlás 

javítása 
     

TA179 Lemezes fogpótlás 
alábélelése rendelőben 

     

TA181 Lemezes fogpótlás 
alábélelése fogtechnikai 

laboratóriumban 
lenyomat alapján 

     

TB179 Instrumentális okkluziós 
analízis és korrekció 

     

TE169 Speciális fogpótlások 
behelyezése 
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TE170 Oro-maxillo-faciális 
protetikai rehabilitáció 

     

TE171 Állkapocs diszfunkció 
kezelése 

     

TA111 Fogkő eltávolítása, 
supra- és 

subgingivalisan 

     

TA112 Fogkő eltávolítása, 
supra- és 

subgingivalisan (súlyos 
általános 

alapbetegségnél) 

     

TA114 Tasak gyógyszeres 
kezelése 

     

TA120 Fogak sínezése      
TA121 Síneltávolítás      
TB110 Paradontális 

státuszfelvétel 
     

TB113 Lebenyes tasakműtét      
TB114 Gingivectomia      
TB115 Tasak kezelése zárt 

kürettázzsal 
     

TB116 Csontpótló anyag 
behelyezése 

     

TB117 Irányított 
szövetregeneráció 

membrán 
alkalmazásával 

     

TB119 Komplikált 
szájnyálkahártya 
betegségek helyi 

kezelése 

     

TB126 Fogak becsiszolása      
FA147 Fogrepozíció      
FA169 Állkapocs luxatio 

repozíciója 
     

TA020 Lézerkezelés (soft)      
TA130 Fogeltávolítás      
TA135 Alveolus excochleatio 

sebellátással 
     

TA138 Incisio, circumcisio      
TA148 Fogreplantáció      
TA155 Vérzéscsillapítás      
TA156 Sutura eltávolítás      
TB127 Műtéti utókezelés 

(kontroll, sebkezelés, 
csíkcsere, varratszedés, 

átöblítés) 

     

TB131 Fogeltávolítás feltárással      
TB132 Retineált vagy impaktált 

fog eltávolítása 
     

TB137 Nyálkő eltávolítása 
invazív módon 

     

TB139 Excisio      
TB140 Megnyílt arcüreg      
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sebészi zárása 
TB141 Periapicalis 

excochleatio, 
gyökércsúcs rezekció 

     

TB142 Retrográd gyökértömés      
TB143 Cystectomia      
TB144 Cystostomia, cysta-

marsupialisatio 
     

TB145 Orális plasztika      
TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, 

elektrokauterrel végzett 
kezelések 

     

TB151 Stomato-onkológiai 
gondozás 

     

TB152 Foggyökér dissectio      
TB153 Lágyrész traumák 

ellátása 
     

TB154 Frenulectomia, 
frenulotomia 

     

TB155 Alveolus korrekció      
TB156 Intermaxilláris fixatio 

(IMF) felhelyezése 
     

TE149 Intraossealis 
implantatum 
behelyezése 

     

TE155 Intraossealis 
implantatum eltávolítása 

     

” 
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1. Az R1. 12. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont „TA 169”, „TA 170++” és „TA 
183++” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 

[Kód  Pont  Beavatkozás megnevezése 

 
Beavatkozásra 

fordítandó 
minimális idő 

(perc) 
II. Prevenció] 

„    
 TA 169  70  Egyéni megelőző tanácsadás  5 

 TA 170++  30  Csoportos megelőző tanácsadás  10 
 TA 183++  80  Csoportos felvilágosítás, tanácsadás rendelőn kívül  20 

” 
 
2. Az R1. 12. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont „TA 185”, „TA 186” és „TB 187” 
megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 

[Kód  Pont  Beavatkozás megnevezése 

 
Beavatkozásra 

fordítandó 
minimális idő 

(perc) 
II. Prevenció] 

„    
 TA 185  280  Fogorvosi szűrővizsgálat (18 éves korig, illetve 18 év feletti 

középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban 
résztvevőknél) 

 5 

 TA 186  280  Fogorvosi szűrővizsgálat, felnőttnek  10 
 TB 187  600  Stomato-onkológiai vizsgálat  15 

” 
 
3. Az R1. 12. számú mellékletében foglalt táblázat IX. pont „TA 187” és „TA 188” 
megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek: 
 

[Kód  Pont Beavatkozás megnevezése  
Beavatkozásra 

fordítandó 
minimális idő 

(perc) 
IX. Gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat] 

„    
 TA 187  190  Helyi fluoridálás, segédeszköz nélkül  5 
 TA 188  220  Helyi fluoridálás, segédeszközzel  10 

” 
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Az R1. 14. számú melléklet I. B) részében foglalt táblázat „06M 290E” megjelölésű sora 
helyébe a következő sor lép: 
 
„ 
* 06M 290E  Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, 

több mint 2E transzfúzióval endoszkópos 
vérzéscsillapítással (kivéve injektálás)  

” 
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Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „1208C” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki: 
 
(OENO kód  Cs  Egészségügyi eljárás  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 

„               
1208E  Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén     O    X    
1208F  Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén     O O   X    

 
13  14  16  18  19  22  24  26  28  29  31  32  33  34  38  39  40  46  48  50  51  54  55  56  59  601  604  65  A2  Oenokód2) 

                              
 O    O        O       O   O      1208E 
     O        O       O   O      1208F 

” 
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1. Az R2. 3. melléklet „11011 Elsősegély” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„11011 Elsősegély 
Az elsősegély orvos által nyújtott, életmentő beavatkozás, balesetet szenvedett sérült vagy 
olyan személy részére, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került. 
Kizárva: 11041; 11042; 11047; 11048; 11054; 11301; 11302” 
 
2. Az R2. 3. melléklet „11055 I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és 
kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén” és „11056 II. fokú bizottság 
komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű 
személyek esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„11055 I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a 
megváltozott munkaképességű személyek esetén 
Legalább két orvos, egy foglalkozási rehabilitációs és egy szociális szakértő által végzett 
szakértői tevékenység a megváltozott munkaképességű személy össz-szervezeti 
egészségkárosodásának, egészségi állapotának, foglalkoztathatóságának, szociális 
helyzetének és szükségleteinek megállapítása céljából. 
Kizárva: 11056; 11064 
 
11056 II. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a 
megváltozott munkaképességű személyek esetén 
Legalább két orvos, egy foglalkozási rehabilitációs és egy szociális szakértő által végzett 
szakértői tevékenység a megváltozott munkaképességű személy össz-szervezeti 
egészségkárosodásának, egészségi állapotának, foglalkoztathatóságának, szociális 
helyzetének és szükségleteinek megállapítása céljából, mely az elsőfokú eljárás döntése után 
benyújtott fellebbezési eljárás miatt válik szükségessé. 
Kizárva: 11055; 11064” 
 
3. Az R2. 3. melléklet „11061 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó 
vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel”, „11062 
Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és 
kiadása I. és II. fokon irat alapján”, „11063 Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és 
egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez”, „11064 A felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás 
végzése” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„11061 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása 
és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel 
A rehabilitációs hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladatai a beteg jelenlétével, 
amelyek komplex minősítést, a rehabilitálhatóság véleményezését nem igénylik. 
Kizárva: 11062; 11064 
 
11062 Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása 
és kiadása I. és II. fokon irat alapján 
A rehabilitációs hatóság jogszabályokban meghatározott egyéb feladatai a beteg jelenléte 
nélkül, az iratok alapján, amelyek komplex minősítést, a rehabilitálhatóság véleményezését 
nem igénylik. 
Kizárva: 11061; 11064 
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11063 Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen 
történő végzéséhez 
Rehabilitációs célú szakértői vizsgálat a rendelőn kívül (pl. a beteg lakásán). 
Együtt: 11055; 11056; 11061 
Kizárva: 11062; 11064 
 
11064 * A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására 
irányuló szakértői eljárás végzése 
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló vizsgálat 
és szakvélemény kiadása, például diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mozgásszervi, hallási, 
látási fogyatékosság, autizmus, hiperaktivitás stb. vizsgálatára, gyógypedagógus, illetve 
pszichológus bevonásával. 
Kizárva: 11055; 11056; 11061; 11062; 11063 
Elszámolhatóság: évente legfeljebb egyszer” 
 
4. Az R2. 3. melléklet „12079 EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12079 EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres 
Valamilyen EEG regisztrálás mellett egyéb élettani működések (EKG, EOG, légzés, EMG) 
egyidejű regisztrálása és annak elemzése. 
Összetett eljárás, kizárva a részei: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 
12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 
12482; 12601; 17102; 89410; 89461 
Kizárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 1207C; 1207D; 
1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089” 
 
5. Az R2. 3. melléklet „1207C* Poliszomnográfia (PSG)”, „1207D* Poliszomnográfia 
(min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel” és „1207R* Polygraphia (cardio-
respiratórikus)” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„1207C * Poliszomnográfia (PSG) 
Legalább 6 órás cikluson keresztül az agyi elektromos tevékenység (EEG), 
elektrokardiográfia (EKG), elektromyographia (EMG), elektrooculographia (EOG), a 
respirációs paraméterek (nasal airflow, mellkasi, hasi légzés, légzési hang), a vér oxigén 
szaturációjának (pulzoximetria) részletes és egyidejű rögzítése, erre alkalmas készülékkel. Az 
alvásfolyamat jellemző szerkezetének meghatározásához minimálisan négy csatorna (egy 
EEG, két EOG, egy EMG) szükséges. 
Összetett eljárás, kizárva a részei: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 
12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 
12482; 12601; 17102; 89410; 89461 
Kizárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207D; 
1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089 
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1207D * Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel 
A 1207C-nél leírt vizsgálatok kiegészülnek folyamatos nem invazív, beat to beat 
vérnyomásméréssel (speciális vérnyomásmonitorral). 
Összetett eljárás, kizárva a részei: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 
12077; 12078; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 12233; 12390; 
12482; 12601; 17102; 89410; 89461 
Kizárva: 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 1207C; 
1207R; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089 
 
1207R * Polygraphia (cardio-respiratórikus) 
6 hónapon belül végzett polysomnographiás vizsgálatot követő, legalább 6 órás cikluson 
keresztül a respirációs paraméterek (nasal airflow, mellkasi és/vagy hasi légzés, légzési 
hang), a vér oxigén szaturációjának, a pulzus számának, a CPAP készülék maszknyomásának 
és opcionálisan testpozíciójának részletes és egyidejű rögzítése erre alkalmas készülékkel – 
legalább 6-8 csatornás megjelenítéssel. 
Elszámolási lehetőség (maximum): 6 hónapon belül nem ismétlődhet 
Kizárva: 12061; 12070; 12071; 12072; 12073; 12074; 12075; 12076; 12077; 12078; 12079; 
1207A; 1207B; 1207C; 1207D; 12081; 12082; 12083; 12085; 12086; 12087; 12089; 12232; 
12233; 12482; 12601; 12602; 89410; 89461” 
 
6. Az R2. 3. melléklete a „1208C Elektromyographia palati et laryngis” megjelölésű részt 
követően a következő részekkel egészül ki: 
 
„1208E Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén 
Szülési felkarbénulás (Erb-Duchenne és/vagy Klumpke-Dejerine) esetén, unipolaris ingerlés 
kapcsán a n. musculocutaneus, a n. radialis és a n. medianus, n. ulnaris ingerpontjain 
keresztül alkalmazható áram parameterek (intensitas, egyedi impulsus szélesség 
meghatározása, frequentia csomag-idő, felfutási idő, szünet-idő, stb.) meghatározás, a 
rheobasis eléréséhez, az ideg által innervalt izmcsoportok által létrehozott mozdulat 
ellenőrzésével. 
 
1208F Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén 
Újszülöttkori peripherias arcideg bénulás esetén az unipolaris ingerléshez szükséges áram 
paraméterek meghatározása a n. facialis ingerpontjaiban. Az ingerlés kapcsán az indifferens 
elektród intrabuccalisan helyezkedik el, a differens elektród a kezelendő idegponton. A 
vizsgálat során kell meghatározni a szükséges áramparamétereket a temporalis, a 
zygomaticus, a buccalis és a mandibularis ágak ingerléséhez (intensitas, egyedi impulsus 
szélesség meghatározása, frequentia csomag-idő, felfutási idő, szünet-idő, stb.).” 
 
7. Az R2. 3. melléklet „12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel 
A szív elektromos tevékenységének regisztrálása 12 elvezetéses módszerrel. 
Kizárva: 1207R; 12602; 12603; 12604; 12605; 12607; 12608; 12609” 
 



8868 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám  

15 
 

8. Az R2. 3. melléklet „12604 EKG telemetriával” és „12605 EKG Holter monitorizálása” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„12604 EKG telemetriával 
A szív elektromos tevékenységének vizsgálata, amikor a beteg otthonában készült EKG 
felvételt vagy jelet speciális felszerelésen keresztül észleli és értékeli a vizsgáló orvos az 
orvosi munkahelyen. 
Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12605; 12607; 12608; 12609; 12610 
 
12605 EKG Holter monitorizálása 
A szív elektromos tevékenységének legalább 24 óráig történő folyamatos rögzítése speciális 
felvevővel, majd a felvétel visszajátszásának lehetősége és értékelése. Indikáció: ingerképzési 
és vezetési zavarok, valamint az ST-eltérések vizsgálata. 
Kizárva: 12601; 12602; 12603; 12604; 12607; 12608; 12609; 12610; 89462” 
 
9. Az R2. 3. melléklet „12610 EKG nyelőcső elektróddal” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„12610 EKG nyelőcső elektróddal 
A nyelőcső elektróda alkalmazása, EKG vizsgálatok során.(Kiegészítő vizsgálat.) 
Elszámolási lehetőség (maximum): megjelenésenként 2 
Együtt: 12601; 12602; 12603; 12604; 12605; 12610; 12620; 12621; 12625; 12629; 12631 
Kizárva: 12602; 12603; 12604; 12605” 
 
10. Az R2. 3. melléklet „40640 Részvétel csoportos szülészeti felkészítésen”, „41000 
Házasság előtti tanácsadás”, „42110 Csípőficam szűrés” és „42120 * Phenylketonuria 
szűrés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„40640 Részvétel csoportos szülészeti felkészítésen 
A terhességgel, a szüléssel és a születendő gyermekkel kapcsolatos tudnivalókról szóló 
szülész-nőgyógyász vagy gyermekorvos vagy védőnő által tartott előadás és az ehhez tartozó 
kérdések megbeszélése a terhesekkel, illetve férjeikkel. 
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302 
 
41000 Házasság előtti tanácsadás 
A házasság előtt álló pár kikérdezése és felvilágosítása. A tanácsadás feladata felmérni, hogy 
a pár a nemi élettel, a családvállalással, a teherbeeséssel vagy a lehetséges fogamzásgátló 
módszerekkel mennyiben van tisztában. Felderíti, hogy szükség van-e valamilyen speciális 
kivizsgálásra, felkészítésre a terhesség előtt (genetikai tanácsadás, prekoncepcionális 
gondozás). Amennyiben igen, úgy gondoskodik a megfelelő ellátásról. 
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302 
 
42110 Csípőficam szűrés 
A kórelőzmény adatainak felvétele, az újszülött (csecsemő) megtekintése, vizsgálata, a csípők 
fizikális vizsgálata. 
Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig 
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302 
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42120 * Phenylketonuria szűrés 
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet által előírt újszülöttkori szűrővizsgálat. 
Elszámolási lehetőség: 0-1 éves korig 
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 
42143” 
 
11. Az R2. 3. melléklet „42150 Széklet vér kimutatása (szűrő jellegű)” megjelölésű része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„42150 Széklet vér kimutatása (szűrő jellegű) 
Vér kimutatása székletben, szűrő-teszt révén. 
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 
22630” 
 
12. Az R2. 3. melléklet „42400 * Mammográfiás szűrés” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„42400 * Mammográfiás szűrés 
Az emlő fizikális és speciális képalkotó vizsgálatainak együttes végzése. 
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302; 
31930; 31931; 31932; 31933; 31934” 
 
13. Az R2. 3. melléklet „46600 Genetikai tanácsadás” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„46600 Genetikai tanácsadás 
A beteg és/vagy valamelyik hozzátartozója jelenik meg egy adott betegség esetleges 
örökölhetőségének tisztázása céljából. A tanácsadás célja részint a feltételezett betegség 
tisztázása, szükség esetén az érintett társszakma szakértőjének bevonásával. Ezt követi a 
betegség öröklődésmenetének tisztázása, a tanácsadáson megjelent személy és hozzátartozója 
vonatkozásában a genetikai kockázat megállapítása. A tanácsadás feladata a betegség 
várható lefolyásának közlése, valamint az esetleges magzati diagnosztikai lehetőség 
ismertetése és megszervezése. 
Elszámolási lehetőség: 1 éven belül nem ismétlődhet 
Kizárva: 11041; 11042; 11044; 11048; 11054; 11057; 11058; 11059; 11060; 11301; 11302” 
 
14. Az R2. 3. melléklet „89410 EKG monitorizálás” megjelölésű része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„89410 EKG monitorizálás 
A beteg szív elektromos működésének folyamatos követése. 
Kizárva: 1207R; 12607; 12608; 12609” 
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15. Az R2. 3. melléklet „89462 Cardio Tens vizsgálat” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„89462 Cardio Tens vizsgálat 
A vérnyomás és 2 csatornán az EKG monitorozása 24 órán át, majd a felvétel számítógépes 
értékelése. 
Kizárva: 12605; 12607; 12608; 12609; 89461” 
 
16. Az R2. 3. melléklet „96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„96213 Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés 
Valamely pszichotróp szer megvonását követő klinikai kép detektálása, a laboratóriumi 
adatok mérlegelése, a tünetcsökkentő és absztinenciát fenntartó terápiák beállítása, 
monitorozása. Az absztinencia fenntartásához szükséges motiváció kialakítása, erősítése, 
pszichiáter vagy addiktológus szakorvos által. 
Kizárva: 19214; 96212; 96216; 96217” 
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1. Az R3. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 2. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok 
 

HBCs 5.0

Kor < 29 nap v. 
koraszülött és
 kor < 84 nap

Fődiagnózis: 15. 
főcsoportbeli 9980

Diagn. (1, 3, 4, 5): 
HIV fertőzés 24. főcsoport

i

i

Sürgősségi osztály és 
6 óra <= ellátás ideje 

< 24 óra
i Sürgősségi 

ellátás

9970Boncolás i

Újszülött, áthelyezve 5 napos 
kor előtt és HBCS=7110 v. 7120 
v. 7130 v. 7140 v. 715Z v. 7160 
v. 7170 v. 7180 v. 719Z v. 7230 

v. 734Z v. 735Z

Helyben 
született 7300

7310

i i

15. főcsoport

15. főcsoporti

1

9690Kísérő személy 
ellátása i

Kemoterápiás 
beavatkozás

Fázishossz 
megfelelő-e? Kemoterápiai i

iEllátás szoptatás 
miatt 9691

9692
Ellátás 14 éves kor 

alatti gyermek 
gyógyulásának 
segítése miatt

i
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1

Autológ 
csontvelő-

transzplantáció
941Ki

Májátültetés 
előtti kivizsgálás 941Ti

5 napot 
meghaladó gépi 

lélegeztetés
9520i

Craniotómia, 
gerincműtétek 

esetén
i

Arc, száj, nyaki 
betegségek 

miatt
9530i

Veseátültetés

Allogén 
csontvelő-

transzplantáció

941C

941H

i

i

941ASzívátültetés i

2

Kombinált vese-, 
hasnyálmirigy-átültetés 941G

Tüdőátültetés 941Ei

i

Májátültetés 941Di

 Kiterjesztett 
gerincműtét 9950i

 Kombinált 
ventro-dorsalis

gerincműtét
9951i

Kiterjesztett 
idegsebészeti 

műtétek
9952i

 Kombinált
idegsebészeti 

műtétek
9953i

3
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2

9631

Bőr, bőr alatti 
szövet, emlő 

kisebb plasztikai 
és egyéb 
műtétei

i

4

9420Transzplantátum-
elégtelenség i

Prosztata brachyterápia 
permanens implantációs 

módszerrel
9740i

A-V fistula, 
Cimino képzése, 
megszüntetése

9580i

3

Nyitott 
szívműtétek 

esetén
9541

9540

i

Szívátültetés 
előtti kivizsgálás 941Ui

Többszörös 
trauma

25.
 főcsoporti

Sterilizáció 9610i

9620

Férfi i

Női

Kissebészeti 
beavatkozások 

II.

Kissebészeti 
beavatkozások 

I.
9632

9633

i

i

Kissebészeti 
beavatkozások 

III.
9634i

Belső fémrögzítés 
eltávolítása tűződrót 

kivételével 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

9575i
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4

Akut leukémia 
kemoterápiája

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 

leukémia kemoterápiája 
legalább  14E szűrt és 

besugárzott vérkészítmény 
adásával, kor >= 18

944A

i

i

17.
 főcsoport

5

Gyomor kisebb 
műtétei 278D

Csak kemoter.,
sugárter., radiojód, 

radioizotóp, 
stereotax. sugárter.

i

Daganatos 
megbetegedések i n i

Jelek, tünetek egyéb sine 
morbo állapotokhoz társuló 

egyéb kórházi ellátások
9700

6

9430Sugárterápia i

Jelek és tünetek
23.

 főcsoporti

Belső fémrögzítés 
(tűződrót) eltávolítása 
(kivéve: csípő, femur, 

gerinc)

9576i

Non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 

leukémia 
kemoterápiája, kor < 18

945Bi

Stereotaxiás 
sugárterápia 1 v. 

több gócra
9710i

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 

leukémia kemoterápiája 
legalább 14E szűrt v. 

besugárzott vérkészítmény 
adásával, kor >= 18

950Hi

Hodgkin-kór, non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 

leukémia kemoterápiája 
legalább 7E szűrt v. 

besugárzott vérkészítmény 
adásával

944Ci

 Pajzsmirigy-
 daganatok kezelése 

nyílt radiojóddal rhTSH 
stimulálás után

980Di



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 8875 

22 
 

6

ESWL kezelés 9600i

980F
Térdízület 

radiosynoviorthesis 
kezelése

i

Non-Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája, kor >= 18
945Ai

950Fi
Hodgkin-kór 

kemoterápiája,
kor  >= 18

5

Daganatos megbet. 
(kivéve: pajzsmirigy 
daganat) kezelése 
nyílt radioizotóppal

980Bi

Sugárterápia 9430i

Pajzsmirigy-
daganatok kezelése 

nyílt radiojóddal
i 980A

Főcsoport 
meghat.

9680Donor ellátása i

9702
Alarmírozó jelek és 
tünetek sürgősségi 

ellátása
i

9730Brachyterápia i

980E

Pajzsmirigy nem 
daganatos 

megbetegedések 
kezelése nyílt 

radioizotópokkal

i

9720
Egésztest 

besugárzás 
transzplant. előtt

i

9700

Jelek, tünetek és 
egyéb sine morbo 
állapothoz társuló 

egyéb kórházi 
ellátások

i

 
” 
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2. Az R3. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/4. és 
3/5. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„3/4. Légzőrendszeri betegségek 
 

4. főcsoport

Van műtét

173Z

 Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 

műtétei
134E

 Légzőrendszer 
nagyobb, nyitott 

műtétei súlyos társult 
betegséggel

172Z

1

i i

 Légzőrendszer 
kisebb, nyitott 

műtétei
134Di

Gümőkór 
polirezisztens 
kórokozóval

1360i

Légzőrendszeri
betegségek 

légzéstámogatással
1320i

Légzőrendszeri 
fertőzések, 

gyulladások, súlyos 
társult betegséggel

174Zi

 Légzőrendszer kisebb, nyitott 
műtétei súlyos társult 

betegséggel
i

 Légzőrendszer nagyobb, 
nyitott műtétei 1330i

 Légzőrendszer nagyobb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

171Zi

 Légzőrendszer 
nagyobb video-

thoracoscopos műtétei
1331i

 Légzőrendszer kisebb 
video-thoracoscopos 
műtétei súlyos társult 

betegséggel

170Zi

Mellűri drainage, 
bordaresectióval 134Ci
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1

Tüdőembolia, 
thrombolysis 

nélkül
1392i

Tüdőgyulladás 
speciális kezeléssel, 

kor >= 18
i 141A

Tüdőgyulladás 
kor < 18 i

Gümőkór 137Di

2

142C

Microszkóposan 
Koch pozitív 

gümőkór
137Ci

Légzőrendszeri 
daganatok 
speciális 

vizsgálatokkal

1461i

Cysticus fibrosis 
(tüdő) 1450i

Haemodinamikai 
instabilitással járó 

akut, masszív 
tüdőembolia kezelése 

rtPA kezeléssel

i 1391

Más kórházból 
átvett 

szövődményes 
tüdőgyulladások

141Ci

Pneumocystosis, 
pneumoconiosisok 

(aktív tüdőgümőkórral 
vagy anélkül)

1380i

175Z

Légzőrendszeri 
betegségek, egyéb 
fertőzések (kivéve: 

gümőkór polirezisztens 
kórokozóval) súlyos 
társult betegséggel

i

Légzőszervi 
fertőzések, 
gyulladások

140Di
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Pneumothorax 150Bi

Légzőrendszer 
egyéb 

betegségei
1510i

2

1511Légúti idegentest 
sürgősségi ellátása

Mellkas, 
légzőszervek 

sérülései
147Bi

Status asthmaticus 
és egyéb légúti 

betegségek 
sürgősségi ellátása

144Ci

141E
Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés 

nélkül,
18 <= kor < 60

i

Asthma, bronchitis, 
egyéb krónikus 

obstruktív 
betegségek speciális 

kezeléssel,
kor >= 18

1430i

Légzőszervi 
daganatok 1460i

Interstitialis 
tüdőbetegség 1480i

Tüdőgyulladás, 
speciális kezelés 
nélkül, kor >= 60

141Di

Asthma, bronchitis, 
egyéb krónikus 

obstruktív 
betegségek, kor < 18

144Bi
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3/5. Keringésrendszeri betegségek 
 

Van műtét

1

5. Főcsoport 

Percutan 
cardiovasc. műtét 
és  bypass műtét

190Ai

Diagnosztikus 
katéterezés, 

percutan 
cardiovasc. műtét 

és coronaria 
bypass műtét (egy 

v. több stenttel)

i

Diagnosztikus 
katéterezés, katéteres 
szívbillentyű műtét és 

nyílt szívbillentyű műtét

1910i

192A

négy vagy több 177C

185C

Veleszületett és 
szerzett intra- és 

extracardialis 
kommunikációk 

zárása 
szívkatéterrel

i

Jelentős szív-
érrendszeri műtétek, 

kor <  2
181Bi

i

Coronaria bypass 
katéterezéssel

177A

Többszörös, 
kiterjesztett, jelentős 
szív- és érműtétek

1930i

Szívbillentyű 
műtétek, 

katéterezéssel
176Ai

Coronaria bypass 
(négy v. több), 

katéterezés nélkül
177Di

2

192B

Diagnosztikus 
katéterezés, 

percutan 
cardiovasc. műtét 

és coronaria 
bypass műtét stent 

nélkül

i

i i

Jelentős szív-
érrendszeri műtétek,

kor >= 2
181Ai
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21

1820Egyéb szív-
érrendszeri műtétek i

190C
Percutan és egyéb 

érműtét (egy vagy több 
stenttel vagy 
homografttal)

i

Diagnosztikus 
katéterezés 

transzszeptális 
katéteres szívbillentyű 

műtét továbbkezeléssel

187Ai

2082AMI PCI-vel, 
stent nélkül

i

43

Coronaria bypass, 
katéterezés nélkül 177Bi

Szívbillentyű 
műtétek, 

katéterezés nélkül
176Bi

Percutan cardiovasc. 
műtétek egy ágon egy 

vagy több stenttel 
183G

183H

2081AMI PCI-vel (egy 
v. több stenttel) i

188A

Diagnosztikus 
katéterezés, egyéb 

katéteres 
szívbillentyűműtét 
továbbkezeléssel

i

i Áthelyezés 
nélkül i

190E
Percutan vascularis 

műtétek, továbbkezeléssel 
(egy vagy több stenttel)

i

270Z
Keringési betegségek 
műtétei súlyos társult 

betegséggel
i

190Gi
Percutan vascularis műtétek, 

továbbkezelés nélkül (egy 
vagy több stenttel)
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43

Diagnosztikus 
katéterezés, 

transzszeptális 
katéteres szívbillentyű 
műtét továbbkezelés 

nélkül

187Bi

190D
Percutan és egyéb 
érműtét stent nélkül i

Nagy cardiovascularis 
műtétek 178Ci

1801
A szív diagnosztikus 

elektrofiziológiai 
vizsgálata

i

2010
 Amputáció keringési 

zavarok miatt, kivéve a 
kéz-, lábujjakat

i

190F
Percutan vascularis 

műtétek, továbbkezeléssel 
stent nélkül

i

Egyéb 
cardiovascularis 

műtétek
1790i

65

Percutan cardiovascularis 
műtétek stent nélkül, 

áthelyezéssel
183Mi

Percutan cardiovascularis 
műtétek stent nélkül, 

áthelyezés nélkül
183Li

188B
Diagnosztikus katéterezés, 

egyéb katéteres 
szívbillentyűműtét 

továbbkezelés nélkül

i

198EEgyéb érműtétek i

Alsó végtag 
revascularisatio 

(kivéve: 
sympathectomia)

i 199C

190H
Percutan vascularis 

műtétek, továbbkezelés 
nélkül, stent nélkül

i
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65

Állandó pacemaker-
beültetés, AICD, 
katéterezéssel

i 195A

2040Keringési rendszer 
egyéb műtétei i

Keringési betegségek 
AMI kivételével, 
katéterezéssel 

igazolva

i 2110

2020Kéz-, lábujjamputáció 
keringési zavarok miatt i

Aritmiák kezelése 
radiofrekvenciás 

katéteres ablációval, 
tételes elszámolás alá 
eső elektroanatómiai 
térképezőrendszer és 
katéter segítségével

i 186H

Aritmiák kezelése 
radiofrekvenciás 

katéter ablációval, 
tételes elszámolás alá 

eső katéterrel

i 186G

2000Embolectomia i

7

1800Diagnosztikus 
katéterezés i

Pacemaker-
 revízió és -csere 1961

Varix lekötés, eltávolítás 2030

i

Állandó pacemaker- 
beültetés, AICD, 

katéterezés nélkül
i 195B

199DSympathectomia i

Acut, subacut 
endocarditis 2120i
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7

268Z

Thrombolysis AMI 
esetén szöveti 
plazminogen 
aktivátorral, 

áthelyezés nélkül

2060
AMI  ideiglenes 

pacemaker 
beültetéssel

i

217D

Perifériás 
érelzáródások 
(thrombosis, 

embolia) 
fibrinolytikus 

kezelése

i

Súlyos 
szívelégtelenség 269Z

Keringési 
rendellenességek, 

(kivéve: AMI 
thrombolysissel, 

endocarditis,
 krónikus 

szívelégtelenség)
súlyos társult 
betegséggel

8

i

i

i 2092

216E
Kritikus végtagi 

ischaemia prostanoid 
kezelése

i

2231Szívizomgyulladás i

2070AMI speciális 
kezelés nélkül i

2221i

    Instabil angina,
Q hullám nélküli 
infarctus spec. 

intravénás 
thrombocyta 

aggregáció gátló 
kezeléssel

A szív veleszületett 
nagyobb 

rendellenességei, 
kor < 18

218Di

2210Keringési betegségek 
speciális kezeléssel i
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8

2220
Angina pectoris, 

komplex non-invazív 
vizsgálattal

i

Mélyvénás 
thrombophlebitis 2140i

Szívelégtelenség 2130i

Szívritmus-, 
vezetési zavarok 219C Ideiglenes pacemaker-

beültetéssel

220D

A szív veleszületett 
és szerzett billentyű 
rendellenességei, 

kor >= 18

218Ai

A szív veleszületett 
és szerzett kisebb 
rendellenességei, 

kor < 18

218Ci

i i

Thrombolysis AMI 
esetén szöveti 
plazminogen 
aktivátorral, 

áthelyezéssel 

i 2091

Szívritmus-, vezetési 
zavarok sürgősségi 

ellátása

2250

Hypertoniás 
krízis sürgősségi 

ellátása

Collapsus

220C

2241

i

i

Hypertonia 2240i

2230
Atherosclerosis, 
angina pectoris, 
egyéb keringési 

betegségek
i

Érbetegségek 216Di

”
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3. Az R3. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/8. 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3/8. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek 
 

8. főcsoport

Van műtét
Felső-  és alsó végtagi 

replantációk, kivéve kéz-, 
lábujjak

3800

1

i

372E
Komplikáció miatt 

végzett bicondylaris, 
totál térdprotézis-

beültetés

i

Komplikáció miatt végzett 
unicondylaris térdprotézis-

beültetés, traumatológiai indikáció 
esetén

372Li

487Z

A vázizomrendszer nagyobb 
műtétei (kivéve: protézis 

beültetések műtétei, felső és  
alsó végtagi replantáció) 

súlyos társult
betegséggel

i

i

Felső végtag nagyízületi 
műtétei totál protézis 

beültetéssel implantátum ár 
térítéssel

3732i

Cervicocapitalis 
csípőprotézis-beültetés 
komplikációval és totál 

protézisre csere

372Ni

Cervicocapitalis  csípő-
protézis-beültetés 

komplikációval
372Mi

Nagyízületi protézis 
körüli törés megoldása 

traumatológián
371Ri

Nagyízületi protézis 
eltávolítás szeptikus 

szövődmények miatt spacer-
beültetéssel

371Mi

2

Felső végtag nagyízületi 
műtétei részleges protézis 

beültetéssel implantátum ár 
térítéssel

3733i

Cervicocapitalis  csípő-
protézis-beültetés 
komplikáció nélkül

371Bi

Komplikáció miatt 
végzett cement nélküli 
csípőprotézis-beültetés

372Ci
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3

371G

371F

Komplikáció miatt 
végzett hibrid 

csípőprotézis-beültetés
372Yi

Cement nélküli 
csípőprotézis-beültetés 

komplikáció nélkül
371Ci

 Egyéb ízületi protézis 
(csukló-) -beültetés 
komplikáció nélkül

i

Térdszalag-beültetés 
(nem biológiai protézis) 

komplikáció nélkül
i

371E
Bicondylaris, totál 

térdprotézis-beültetés 
komplikáció nélkül

i

1 2

Scoliosis műtétei 400C

Csípő, femurműtétek 
velőűrszegezéssel 374Ai

Speciális hát-, 
nyakműtétek 3760i

4

i

371L
Unicondylaris térdprotézis-

beültetés komplikáció nélkül, 
traumatológiai indikáció esetén

i

Komplikáció miatt 
végzett cementes 

csípőprotézis-beültetés 
372Xi

Aktív ínpótlás (Hunter), 
protézisárral 371Pi

Komplikáció miatt végzett 
unicondylaris térdprotézis-

beültetés, nem 
traumatológiai indikáció 

esetén

372Di

Hibrid csípőprotézis-
beültetés komplikáció 

nélkül
371Ki

Komplikáció miatt végzett 
alsó végtag nagyízületi 

műtétek (protézisár térítése 
nélkül)

372Ai
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43

Cementes csípőprotézis-
beültetés komplikáció 

nélkül
371Hi

Lábszártörés 
velőűrszegzéssel 382Ai

Medencetörések 
műtéti 

kezeléssel
399Ci

3920
Amputáció vázizomrendszeri, 
kötőszöveti betegségek  miatt, 

kivéve a kéz-, lábujjakat
i

Unicondylaris térdprotézis-
beültetés komplikáció 

nélkül, nem traumatológiai 
indikáció esetén

371Di

3810Replantációs műtétek kis 
amputatum (kéz-, lábujjak) i

Csípő, femurműtétek 
(kivéve: velőűrszegezés) 3750i

5 6

488Z
Vázizomrendszer egyéb

műtétei súlyos társult
betegséggel

i

3950Érnyeles bőrátültetés izom, 
kötőszövet nyílt sebe esetén i

Nagy  hát-, nyakműtétek 3770i

Vázizomrendszeri 
szeptikus állapotok 

műtéti ellátása
3790i

Alsó végtag nagyízületi  műtétek, 
protézisműtétek (protézis ár 

térítése nélkül), komplikáció nélkül
371Ai

Kéz kisízületi 
protézisének beültetése 371Ni

Lábszár műtétei 383Di
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5 6

Rutin hát-, nyakműtétek 3780i

Nagyobb térdműtétek 385Ci

7 8

Felső végtag nagyízületi 
műtétei protézisbeültetéssel 

implantátumár térítése 
nélkül

3730i

Felkar műtétei 384Ei

Kéztáji panaritiumok 389Ci

Felső végtag (kivéve: 
kéz) műtétei i 387C

Bőrátültetés (nem 
érnyeles) izom, 

kötőszövet nyílt sebe 
esetén

3940i

Rutin lumbális 
gerincsérvműtétek 3781i

Kéz, csukló 
nagyobb műtétei 389Ai

Vázizomrendszeri, 
kötőszöveti betegségek 

egyéb műtétei
399Bi

Lábműtétek i 388A

Kisebb térdműtétek i 386B

3960
Belső rögzítő eszközök 

eltávolítása a csípőből, a 
femurból

i

398AiArtroszkópia

3930
Kéz-, lábujjak amputációja 

vázizomrendszeri, kötőszöveti 
betegségek miatt

i
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7 8

Lágyrészműtétek i 390C

9

Belső fémrögzítés 
eltávolítása gerincből i 3965

389BKéz, csukló, láb 
kisebb műtétei i

384GÍzületi bemozgatás 
narkózisban i

390F

Vázizomrendszeri és 
kötőszöveti betegségek 

kisműtétei
399Fi

Percután tűzés és 
kisebb izom és ín 

műtétek
i 390G

Ízületi vagy ín(hüvely) 
ganglionok eltávolítása

Osteomyelitis,
szept. ízületgyulladások,
kötőszöveti betegségek

súlyos társult
betegséggel

490Zi

Vázizomrendszeri 
betegségek (kivéve: 
osteomyelitis, szept. 
ízületgyulladások, 

kötőszöveti 
betegségek) súlyos 
társult betegséggel

489Zi

Szisztémás 
autoimmun 
betegségek 
cyclosporin 

kezeléssel, társult 
betegséggel

4070i

Osteomyelitis i 405A

Arthritisek 
meghatározott (vagy 

súlyos) szervi 
érintettséggel

408Di
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9

10

Gerincbetegségek 
aktív komplex 
reumatológiai 

ellátással

410Di

Poliszisztémás 
autoimmun 
betegségek 

meghatározott 
(vagy súlyos) szervi 

érintettséggel

408Ci

Medence-, 
csípőtörések 4030i

Patológiás törések, a 
vázizomrendszer, 

kötőszövet rosszind. 
daganatai

4060i

4090
Szeptikus ízületi 

gyulladások i

Combcsont-
törések 4020i

Nagyobb 
gerincsérülések 410Bi

Lábszár (kivéve: 
láb)  törése 423Di

Vázizomrendszer, 
kötőszövet egyéb 

betegségei, kor >= 18
i 4132

Bokatörés 423Ci

Vázizomrendszer, 
kötőszövet egyéb 

betegségei, kor < 18
4133i

Láb (kivéve: 
lábszár)  törése 419Ci

Kisebb 
gerincsérülések 410Ci

Felkar törése 421Ci
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10

4180Traumás ficamok ellátása

Végtagok ficama, 
fedett repositióval, 

általános 
anaesthesiával

4181i

Alkar, kéz törése 417Ci

Traumás 
zúzódások 

ellátása
4182i

 
” 
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4. Az R3. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 6. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. Kúraszerű ellátás 

KÚRA 5.0

Stereotaxiás 
sugárterápia egy 
vagy több gócra

i 9710

Non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 

leukémia 
kemoterápiája,

kor < 18

i 945B

Sugárterápia 9430i

Non-Hodgkin 
lymphoma, nem akut 

leukémia 
kemoterápiája,

kor >= 18

i 945A

Akut leukémia 
alacsony-közepes 

malignitással, 
társult betegség 

nélkül,
kor < 18 

i 782B

Hodgkin-kór, non-
Hodgkin lymphoma, 
nem akut leukémia 

kemoterápiája 
legalább 14E szűrt v. 

besugárzott 
vérkészítmény 

adásával, kor >= 18

950Hi

1

ICSI eljárás i

6540

Megtapadást 
elősegítő 

módszerrel
i 6560

IVF eljárás i

6530

Megtapadást 
elősegítő 

módszerrel
i 6550

Hodgkin-kór 
kemoterápiája,

kor >= 18
i 950F

Brachyterápia i 9730

Cysticus fibrosisos 
betegek széles 

spektrumú kombinált 
intravénás 

antibiotikum kezelése 
"C"

145Ci
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1

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis 

érelzáródással, 
speciális kezelés 
nélkül, kor < 18

015E

015F

iÉrbetegségek 216D

Átmeneti ischemiás 
agyi keringészavar 

(TIA)
0160i

Cerebrovascularis 
betegségek (kivéve: 
TIA), praecerebralis 

érelzáródással 
speciális kezelés 
nélkül, kor >= 18

i

i

Egyéb táplálkozási, 
anyagcsere-
betegségek

i 541A

Atherosclerosis, 
angina pectoris, 
egyéb keringési 

betegségek

2230i

Diabeteses 
neuropathia 
Thiogamma 

kezelése

537Fi

Kor < 18

541G

i

Szem egyéb 
betegségei 074C

Egyéb idegrendszeri 
és cerebrovascularis 

betegségek
023B

i

i

Transzplantátum 
elégtelenség 9420
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300EOtthoni parenterális 
táplálás

Enyhe alultápláltság

Súlyos 
alultápláltság 
iniciális szaka

Súlyos 
alultápláltság

Mérsékelt 
alultápláltság

Kor < 2

300A

300B

300C

300D

i i

i

i

i

 
” 
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5. Az R3. 1. melléklet „II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás 
folyamatábrája” része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„II. A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás folyamatábrája 

 

A első rekordjának felvételi 
dátuma és  B első rekordjának 

felvételi dátuma közt eltelt napok 
száma <= A vezérrekordjának 

HBCs-jének felső határnapja és 
A és  B HBCs páros nem tartozik 

a garanciális szabály kivételei 
közé

A utolsó rekordjának további 
sorsa =’2’ 

és  A  vezérrekordjának HBCs-je
nem P-s és   A utolsó 

rekordjának osztálykódjának első 
két karaktere nem „36” (PIC)

A más intézetben folytatódó aktív fekvőbeteg-ellátás elszámolásának szabályai
Legyen A az időben korábban történt 1 vagy több osztályos rekordból álló egyik intézetből jelentett 
finanszírozási eset, legyen  B az időben később történt 1 vagy több osztályos rekordból álló másik 

intézetből jelentett finanszírozási eset.

A első rekordjának felvétel 
típusa=’1’ és  ( B 

vezérrekordjának HBCs-je nem 
csillagos vagy  A intézete 

kompetens  B vezérrekordjának 
HBCs-jére)

n

A minden rekordjában a súlyszám, 
hosszú nap az eredeti 50%-a lesz, 

kivéve ha 
A vagy B HBCs 9430, 9690, 9691, 9692, 

951*, 959*, 9960 vagy krónikus vagy 
A kórháznál már volt visszavonás

A minden rekordjában a súlyszám, 
hosszú nap az eredeti 25%-a lesz, 

kivéve ha 
A vagy B HBCs 9430, 9690, 9691, 9692, 

951*, 959*, 9960 vagy krónikus vagy 
A kórháznál már volt visszavonás

A utolsó rekordjának további 
sorsa <>’2’ és   B 

vezérrekordjának HBCs-je
nem P-s és  B első rekordjának 

osztálykódjának első két 
karaktere nem „36” (PIC)

B minden rekordjában a súlyszám, 
hosszú nap az eredeti 50%-a lesz, 

kivéve ha 
A vagy B HBCs 9430, 9690, 9691, 

9692, 951*, 959*, 9960 vagy  B HBCs 
141C vagy krónikus vagy    B 

kórháznál már volt visszavonás

VÉGE

n

n

n

” 
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1. Az R3. 2. melléklet „**** 02 0681 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, 
hajlítható műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül” része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„**** 02 0681 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse 
beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül  

 
BETEGSÉGEK 

 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

 
ÉS BEAVATKOZÁSOK 

 
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl. műlencse-beültetéssel 
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése 

 
ÉS ESZKÖZÖK 

 
01203 Hajlítható műlencse” 
 
2. Az R3. 2. melléklet „**** 05 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel” része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 05 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel 

 
BETEGSÉGEK 

 
Fődiagnózisként a 05. főcsoport betegségei az AMI BETEGSÉGEK "M" és a 2120 

HBCs-ben felsoroltak kivételével 
 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
 

87124 Gyógyszerbevitel JET technikával 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél 

(ellátási napban) 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási 

napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

 
ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT A 04. FŐCSOPORT BÁRMELY BETEGSÉGE” 
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3. Az R3. 2. melléklet „**** 08 383D Lábszár műtétei” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„**** 08 383D Lábszár műtétei 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
C4022 Lábszárcsontok rosszindulatú daganata 
D1622 Lábszárcsontok jóindulatú daganata 
D4804 Lábszárcsontok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
M7680 Az alsó végtag egyéb enthesopathiái, kivéve a lábfejet 
M8706 Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 
M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 
M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 
M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 
M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont 
M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 
M9250 A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa 
Q6840 A sípcsont és szárkapocscsont veleszületett görbülete 
Q7250 A sípcsont megrövidülése 
Q7260 A szárkapocs megrövidülése 
S8210 A sípcsont proximalis végének törése 
S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 
S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 
S8240 A szárkapocscsont (fibula) törése 
S8250 A belboka törése 
S8260 A külboka törése 
S8270 A lábszár többszörös törése 
S8280 A lábszár egyéb részeinek törése 
S8290 A lábszár k.m.n. részének törése 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
5781A Osteotomia tibiae infraligamentalis alta 
5781B Osteotomia tibiae pro correctione 
5781H Os tibiale ext.levésés, m.tib.post transfer 
5781M Osteotomia fibulae 
57893 Végtaghosszabbítás - lábszár 
57894 Végtagrövidítés - alsó végtag 
5789D Segment transp. osteotomia seu: végtaghossz.tibián /fixexterne v Ilzaro 
58470 Amputatio cruris 
("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. 

ÉS "D" BEAV.)” 
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4. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A" 
DAGANATOK "C" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "E" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "F" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "F1" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "H" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "I" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "J" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "K1" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "L6" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "M" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "N" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "O" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "Q" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "S" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "S1" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "T1" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "U1" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "V" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "V3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7022* Kemoterápia, 5FU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7159* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7347* Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7370* Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7901* Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7922* Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7923* Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7924* Kemoterápia, 5FU heti nagydózisú protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7113* Monoterápia, CCNU protokoll szerint 
7286* Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt 
7936* Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7939* Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7948* Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7956* Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7984* Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt 
7985* Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7147* Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint 
7198* Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Q" 
7273* Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7068* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint 
7137* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint 
7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint 
7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 
7699* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7362* Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7497* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7450* Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint 

BEAVATKOZÁSOK "*UU" 
06071 Panitumumab 

BEAVATKOZÁSOK "*VV" 
06036 Bevacizumab 

BEAVATKOZÁSOK "*XX" 
06011 Pemetrexed 

BEAVATKOZÁSOK "*YY" 
06010 Trastuzumab 

BEAVATKOZÁSOK "*ZZ" 
06014 Cetuximab 
([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY 
([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") 

VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS 
KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. 
"N"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY 

DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J") 
VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. 
"T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS 

KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M") 
VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F" 

TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P" ÉS "F" 
TÍPUSKÉNT "*XX") 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 8901 

48 
 

VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "I" ÉS 
KEMOT. "*T" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" 

TÍPUSKÉNT "*YY") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. 

"*Q" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. 

"*W" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU")” 
 
5. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "L1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "U1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "Z" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z6" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7052* Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7064* Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7081* Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7290* Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7156* Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7177* Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7301* Kemoterápia, BIP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7320* Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7328* Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7712* Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint 
7714* Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint 
7715* Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7302* Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7338* Kemoterápia, VPB+CDDP protokoll szerint 
7339* Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7345* Kemoterápia, VEP protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7157* Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint 
7343* Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint 
7348* Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint 
7735* Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7361* Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7708* Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Q" 
7920* Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*R" 
7725* Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 
7731* Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7953* Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7729* Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7970* Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*V" 
7976* Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7986* Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Y" 
7750* Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7994* Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt 
7995* Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt 
7997* Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Z" 
7282* Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*AA" 
7291* Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt 
7292* Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt 
7293* Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt 
7295* Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt 
7296* Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt 
7990* Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*BB" 
7373* Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*CC" 
7721* Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*DD" 
7732* Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*EE" 
7904* Kemoterápia, Ewing sc. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*FF" 
7940* Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt 
7943* Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*GG" 
7001* Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt 
7003* Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt 
7220* Kemoterápia, FOSM protokoll szerint 
7222* Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*HH" 
7720* Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*KK" 
7298* Kemoterápia, CDDP+5FU+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint 
7299* Kemoterápia, CDDP+5FU+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint 
7599* Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint 
7600* Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*LL" 
7179* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint 
7180* Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint 
7186* Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint 
7458* Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*MM" 
7089* Kemoterápia, VICE protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*NN" 
7369* Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*OO" 
7019* Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*PP" 
7439* Kemoterápia, CX protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*QQ" 
7488* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint 
7489* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*RR" 
7118* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint 
7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint 
7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 
7697* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint 
 

KEMOTERÁPIÁK "*SS" 
7526* Kemoterápia, Bevacizumab+TAX protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*TT" 
7437* Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint 
7475* Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint 
7477* Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint 
7479* Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint 
7485* Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint 
 

KEMOTERÁPIÁK "*XX" 
7490* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) 
7491* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) 
7492* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) 
7493* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) 
 

BEAVATKOZÁSOK "*VV" 
06036 Bevacizumab 

BEAVATKOZÁSOK "*YY" 
06010 Trastuzumab 

BEAVATKOZÁSOK "*ZZ" 
06014 Cetuximab 
([DAG. "I" VAGY DAG. "T" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS 

KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "C" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "Z" VAGY DAG. 
"Z4"] ÉS KEMOT. "*D") 

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. 
"P1" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*G") 

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY 
([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") 
VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. 

"Q"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS 
KEMOT. "*L") 

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY 
(DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" 

VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*O") 
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY 

([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" 
VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R") 

VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY 
(DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. 
"*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*W") 
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY 
(DAG. "V" ÉS KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. 

"*AA") 
VAGY ([DAG. "L1" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. 
"*BB") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY 

DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC") 
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VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. 
"*EE") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*FF") 

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. 

"*HH") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. 
"I" ÉS KEMOT. "*LL") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. 
"Q"] ÉS KEMOT. "*MM") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS 
KEMOT. "*NN") VAGY ([DAG. "F" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*OO") VAGY 

(DAG. "E" ÉS KEMOT. "*PP") 
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*RR" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY") VAGY (DAG. "N" ÉS 
KEMOT. "*SS" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*TT" ÉS "F" 

TÍPUSKÉNT "*VV") 
VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. 

"*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ") 
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*XX" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")” 

 
6. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I" 
DAGANATOK "G2" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "I" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "J" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "K" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "M" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "N" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "O" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "O1" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "Q" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "W1" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
DAGANATOK "Z6" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7140* Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint 
7245* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint 
7246* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint 
7250* Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) 
7277* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint 
7308* Kemoterápia, L-AC protokoll szerint 
7711* Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint 
7717* Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint 
7718* Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint 
7921* Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7367* Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7719* Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7751* Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7055* Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint 
7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7274* Kemoterápia, FE120C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7705* Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint 
7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint 
7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint 
7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint 
7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 
7698* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint 

BEAVATKOZÁSOK "*YY" 
06010 Trastuzumab 

 (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*E") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY 

([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*L") 
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY 

(DAG. "M" ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT 
"*YY")” 
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7. Az R3. 2. melléklet „**** 99 9663 Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis” 
megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„**** 99 9663 Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis 

 
BEAVATKOZÁSOK 

88532 Intenzív osztályon végzett akut, folyamatos dialízis (ellátási napban) 
 

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ II-ES ÉS III-AS PROGRESSZIVITÁSI 
SZINTŰ INTENZÍV OSZTÁLYON VALAMENNYI HBCS MELLETT,  

ANNYISZOR, AMENNYI AZ ELLÁTÁSI NAPOK SZÁMA” 
 
8. Az R3. 2. melléklet „**** 99 9950 Kiterjesztett gerincműtét”, „**** 99 9951 Kombinált 
ventro-dorsalis gerincműtét”, „**** 99 9952 Kiterjesztett idegsebészeti műtétek” és „**** 
99 9953 Kombinált idegsebészeti műtétek” része helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„**** 99 9950 Kiterjesztett gerincműtét 

 
ÉS BEAVATKOZÁSOK 

 
5812J Kiterjesztett gerincműtét 
 
**** 99 9951 Kombinált ventro-dorsalis gerincműtét 

 
BEAVATKOZÁSOK 

 
5812K Kombinált ventro-dorsalis gerincműtét 
 
**** 99 9952 Kiterjesztett idegsebészeti műtétek 

 
BEAVATKOZÁSOK 

 
5812L Kiterjesztett idegsebészeti műtétek 
 
**** 99 9953 Kombinált idegsebészeti műtétek 

 
BEAVATKOZÁSOK 

 
5812M Kombinált idegsebészeti műtétek” 
 
9. Az R3. 2. melléklet „**** 12 6110 Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei” 
megjelölésű részében az „ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"” szövegrész helyébe a „VAGY 
BEAVATKOZÁSOK "C"” szöveg lép. 
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1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „00022” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„   
00023  Kómás és gerincvelősérült betegek korai kiemelt rehabilitációs ellátása  
00024  Polymorbid betegek gerontopszichiátriai ellátása  
00025  Intermediaer care, intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést igénylő betegek 

krónikus ellátása 
 

00026  Nem rehabilitálható betegek emelt szorzójú krónikus ellátása (nem 
rehabilitálható vigil kómás betegek, gerincvelő harántsérültek, tartós gépi 
lélegeztetettek, politraumatizáltak ellátása) 

 

00027  A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján 
TBC-s betegek elkülönített, őrzött osztályon történő kezelése 

 

00028  Gyermekek és ifjak addiktológiai, pszichiátriai rehabilitációs ellátása  
00029  Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás  
00030  Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint  
00031  Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint  
00032  Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint  

” 
 
2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „06014” megjelölésű sort követően a következő 
sorral egészül ki: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS  BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„   
06029  Aflibercept * 

” 
3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „06061” megjelölésű sora helyébe a következő sor 
lép: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS  BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„   
06061  Lapatinib * 

” 
 
4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „12218” megjelölésű sora helyébe a következő sor 
lép: 
 

(KÓD  MEGNEVEZÉS  BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„   
12218  GYEMSZI-OGYI engedélye alapján végzett indikáción túli kezelés  * 

” 
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5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „76921” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 

(KÓD MEGNEVEZÉS BESOROLÁSI 
SZEMPONT) 

„   
76971* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis) * 
76981* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis) * 
76991* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis) * 

” 
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Az R4. 1. mellékletében foglalt táblázat a „76001” megjelölésű sort követően a következő 
sorokkal egészül ki: 
 

(Kód  Megnevezés) 
„  
76971* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint  
76981* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint  
76991* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint 

” 
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Az R4. 2. melléklete a „7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint” részt 
megelőzően a következő részekkel egészül ki: 
 
„7697* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 76971 Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 600,0 mg sc. 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
TAX Paclitaxel * 
 

7698* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 76981 Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 600,0 mg sc. 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
TXT Docetaxel * 
 
7699* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 76991 Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab       Adagolás: 600,0 mg sc. 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 

” 
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Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „C50 Az emlő rosszindulatú daganata” megjelölésű 
része a „7704” megjelölésű sort megelőzően a következő sorokkal egészül ki: 
 

(Kód  Megnevezés    Melyik HBCS-be sorolódik) 
„    
7697* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis 

protokoll szerint  
959E  Rosszindulatú daganat kemoterápiája 

„E” 
7698* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis 

protokoll szerint  
959I  Rosszindulatú daganat kemoterápiája 

„I” 
7699* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis 

protokoll szerint  
959A  Rosszindulatú daganat kemoterápiája 

„A” 
” 

Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés sz)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdasági társaságra, természetes 

személyre (a továbbiakban együtt: Közétkeztető);
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 

ellátásokat, illetve a  gyermekjóléti alapellátást és a  gyermekvédelmi szakellátást biztosító, valamint 
a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre (a továbbiakban együtt: Intézmény).

 (2) Azon Intézmény, amely saját, működő főzőkonyhával rendelkezik és a közétkeztetési szolgáltatást ennek keretében 
biztosítja, az (1) bekezdés a) pontja szerinti Közétkeztetőnek is minősül.

 (3) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) szerinti lakásotthon, 
valamint a főzőkonyhával nem rendelkező gyermekotthon és utógondozó otthon vonatkozásában csak a 2. §-ban, 
a 4. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. §-ban, a 10. § (1) bekezdésében, valamint a 14. § (1) bekezdés a), c)–h) pontjában 
és (2)–(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 (4) E rendelet előírásait nem kell alkalmazni a Gyvt. szerinti családi napközi, Biztos Kezdet Gyerekház, helyettes szülői 
és nevelőszülői ellátás, a szociális nyári gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény szerinti lakóotthon és a támogatott lakhatás, továbbá a szociális szakellátás, gyermekjóléti alapellátás 
és gyermekvédelmi szakellátás keretében megszervezett, valamint a nem állami vagy önkormányzati finanszírozású 
nyári táborok, sporttáborok, erdei iskolák esetében.

 (5) E rendelet előírásai a betegélelmezésben nyújtott közétkeztetési szolgáltatás esetén az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: 
Szmfr.) foglalt előírások sérelme nélkül alkalmazandóak.

 (6) Az e rendeletben foglaltaktól ünnepekhez kötődő tradicionális ételek készítésekor, illetve vallási okból el lehet térni.

2. Fogalom-meghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
 1. adag: a  4.  mellékletben foglalt táblázat A  oszlopában felsorolt ételsorelemekből korcsoportonként a  végső 

fogyasztónak, egy főre, egy étkezés során biztosított mennyiség;
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 2. diétás étrend: olyan ételekből összeállított étrend, amely különleges összetételére vagy az  előállítása során 
alkalmazott egyedi eljárásra tekintettel olyan fogyasztók speciális táplálkozási igényeit elégíti ki, akik számára 
sajátos egészségi állapotuk bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben történő fogyasztását teszi indokolttá;

 3. édesítőszerek: az élelmiszer-adalékanyagokról szóló 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet II. melléklet B. rész 2. Édesítőszerek pontjában felsorolt élelmiszer-adalékanyagok;

 4. édesség: valamennyi édesipari termék és cukrászati termék;
 5. élelmiszer: az  élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az  Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az  élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti fogalom;

 6. étel: a  közétkeztetés keretében konyha- és cukrásztechnológiai műveletek vagy azok részműveletei útján 
közvetlen fogyasztásra készített élelmiszer, amely melegen vagy lehűtés után fogyasztható, továbbá 
a  közétkeztetés keretében közvetlen fogyasztásra előkészített és adagolt, valamint a  nyersen fogyasztandó 
élelmiszer;

 7. ételsor: egy étkezésen belül, különböző élelmiszer-nyersanyagokból előállított, közvetlen fogyasztásra 
alkalmas ételek;

 8. étrend: korcsoportonkénti élettani szükségletnek megfelelő energiatartalmú, összetételű és jellegű ételekből, 
italokból összeállított ételsor;

 9. fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés: az Szmfr. 4. § (1) bekezdés e)–f ) és h) pontja szerinti étkeztetés;
10. főzőkonyha: a  vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott fogalom, ideértve a  miniszteri rendelet szerinti 
befejező konyhát is;

11. gabona alapú élelmiszer: a gabonák, pszeudogabonák és a fő alkotórészként ezeket tartalmazó élelmiszerek;
12. hidegétkezés: hideg élelmiszerekből vagy ételekből álló, legfeljebb meleg itallal kiegészített étkezés;
13. hozzáadott cukor: az élelmiszer jellegéből adódóan abban természetes formában előforduló cukrokon kívül 

az ételhez vagy élelmiszerhez hozzáadott cukrok, illetve méz;
14. közétkeztetés: olyan rendszeres étkezést biztosító, szervezett közösségi ellátás, melyet nevelési-oktatási 

intézményekben, állami és önkormányzati finanszírozású nyári táborokban, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
intézményekben, szociális ellátás, gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás keretében ellátott, 
különböző korú és egészségi állapotú személyek részére, a  szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek 
szerint, többnyire előre megrendelés alapján a  nap egy meghatározott időszakában, meghatározott 
időtartamban nyújtanak;

15. nyersanyag: az  étel összetevője, olyan élelmiszer, amelynek az  étel jellegéhez nem illő részeit 
konyhatechnológiai előkészítő műveletek alkalmazásával eltávolították, és fogyasztásra vagy ételkészítésre 
előkészítették;

16. pszeudo gabona (álgabona): a  nem a  pázsitfűfélék (perjefélék) családjába tartozó azon növények, amelyek 
felhasználási területei megegyeznek a gabonákéval;

17. receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a  meghatározott 
adagszámban felhasznált nyersanyagok tételes mennyiségi felsorolásával;

18. színhús: az  állat fajától függetlenül, fogyasztásra feltétel nélkül alkalmasnak minősített állatból vagy állati 
részekből származó olyan hús, amely nem tartalmaz különösen szabad szemmel látható zsírt, bőrt, hártyát, 
ínt, porcot vagy csontot;

19. tálalókonyha: a  vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott fogalom;

20. teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer: olyan gabona alapú élelmiszer, amely a  gabonaszem összes 
alkotórészét – beleértve a  csírát és a  korpát is – tartalmazó gabonamag és pszeudo gabonamag, valamint 
az ezek felhasználásával készült, ezen alkotórészeket legalább 50%-ban tartalmazó élelmiszer;

21. tíz élelmezési nap: tíz egymást követő, étkezést biztosító nap.
 (2) E rendelet alkalmazásában

a) főétkezésnek minősül a reggeli, az ebéd és a vacsora;
b) kisétkezésnek minősül a tízórai és az uzsonna.

 (3) Ha az  adott étel a  4.  mellékletben foglalt táblázat A  oszlopában felsorolt ételsorelemek közé nem beilleszthető, 
akkor az 1. mellékletben foglalt nyersanyag-kiszabati előírás szerinti alapanyagokat az ott megadott mennyiségben 
kell tartalmaznia.
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 (4) Ha a  fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetésre vonatkozóan e  rendelet külön előírást nem tartalmaz, a  fekvőbeteg-
gyógyintézeti étkeztetés során az egész napos ellátásra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

3. Nyersanyag-kiszabati ív

3. § (1) A Közétkeztető nyersanyag-kiszabati ívet köteles vezetni az 1. mellékletben foglaltak szerint, amelyen feltünteti egy 
napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő 
ételek és italok előállításához szükséges nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását.

 (2) A nyersanyag-kiszabati ívet legalább 90 napig meg kell őrizni.

4. Az étrendtervezés szabályai

4. § (1) Az étrend összeállításánál biztosítani kell, hogy
a) a  2.  mellékletben foglalt változatossági mutató az  egymást követő kétszer tíz élelmezési nap 

melegétkezéseinek vonatkozásában ne legyen kisebb 60-nál, és
b) az egymást követő kétszer tíz élelmezési nap főétkezéseiben egy ételsor csak egy alkalommal forduljon elő.

 (2) Állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek, bölcsődei étkeztetés esetén az  egyik kisétkezésnek is 
tartalmaznia kell.

 (3) A  receptúrák kidolgozását és az  étrend összeállítását, valamint az  ételek elkészítését a  nyersanyag-kiszabati 
előírásban foglaltak szerint kell végezni.

 (4) A  pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a  nyersanyag-kiszabati íven fel kell tüntetni az  ételekhez 
felhasznált, a  nyersanyag alapjául szolgáló élelmiszereket a  csomagolásukon, a  címkén vagy a  terméket kísérő 
dokumentumon megadott jelölési adatuk szerinti megnevezésükkel, valamint pontos mennyiségükkel.

 (5) A  tápanyagszámítás során alkalmazott program vagy adatbázis megnevezését a  Közétkeztető a  nyersanyag-
kiszabati íven köteles feltüntetni.

5. Az ellátás során biztosítandó étkezésekkel kapcsolatos követelmények

5. § (1) A  Közétkeztető által nyújtott étkezések korcsoportonkénti energiatartalma egy főre a  3.  mellékletben feltüntetett 
energiaszükségleti értékek figyelembevételével a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint naponta biztosítandó.

 (2) A Közétkeztető köteles
a) egész napos ellátás esetén a  korcsoportonkénti előírt energiaszükséglet 100%-át napi három fő- és két 

kisétkezéssel,
b) bölcsődei étkeztetés esetén az előírt napi energiaszükséglet 75%-át napi két fő- és két kisétkezéssel,
c) napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az  előírt napi energiaszükséglet 65%-át egy fő- és két 

kisétkeztetéssel,
d) napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35%-át egy ebéddel
biztosítani.

 (3) Fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén a korcsoportonkénti előírt napi energiaszükséglet 100%-a biztosítandó 
az Szmfr. 4. § (1) bekezdés f ) pontjában foglaltak alkalmazásával.

 (4) A 3. mellékletben előírt energiaszükségleti értékek betartása érdekében a Közétkeztető
a) az  általa nyújtott közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevő valamennyi korcsoportra vonatkozóan 

rendelkezik tíz- vagy százszemélyes receptúrával és korcsoportonkénti bontásban külön nyersanyag-kiszabati 
ívet készít, amin feltünteti az étkezők korcsoportját és létszámát;

b) az ételek korcsoportok szerinti adagolását a 4. mellékletben foglalt adagolási útmutató alapján végzi.

6. Tájékoztatási kötelezettség

6. § (1) A Közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít és azt az  Intézmény az étkezők – bölcsődében, 
valamint nevelési-oktatási intézményekben a szülők – által is jól látható helyen kifüggeszti.

 (2) A Közétkeztető az étlapon feltünteti minden étkezés
a) számított energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát,
b) számított sótartalmát, valamint az  élelmiszerek jelöléséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

allergén összetevőket.
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 (3) Ha az étlapban változás következik be, arról a Közétkeztető a változást követően azonnal, de legkésőbb a kiszállítás 
előtt 12 órával tájékoztatja az  Intézményt. Az  Intézmény gondoskodik arról, hogy a módosított étlap (1) bekezdés 
szerinti kifüggesztése a módosítás napján, az adott étkezést megelőzően megtörténjen.

 (4) A Közétkeztető a diétás étrendet a nem diétás étrendtől elkülönítetten tünteti fel az étlapon.
 (5) A  Közétkeztető a  4.  melléklet szerint adagolási útmutatót készít, amelyet az  Intézmény rendelkezésére bocsát. 

A Közétkeztető az adagolási útmutatót az ételkészítés helyén, az Intézmény a tálalás helyén a tálaló személyzet által 
jól látható helyen kifüggeszti.

 (6) A  4.  melléklet szerinti adagolási útmutatóban foglalt adagot minden fő számára biztosítani szükséges azokban 
a tálalási formákban is, ahol nem közvetlenül egy személynek kiszolgált adagban kapja meg az étkeztetett személy 
az ételt.

7. Naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok

7. § (1) A  Közétkeztető az  általa ellátott valamennyi korcsoport számára naponta biztosítja a  (2)–(5)  bekezdésben foglalt 
élelmiszereket, az ott meghatározottak szerint. E rendelkezést a 15. § szerinti diétás étkeztetésre is alkalmazni kell, 
ha az adott élelmiszer a diétában alkalmazható.

 (2) Egész napos étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább
a) 0,5 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) négy adag zöldség – ide nem értve a  burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers 

formában,
c) három adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.

 (3) Bölcsődei étkeztetés esetén egy főre biztosítandó legalább
a) 0,4 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) három adag zöldség – ide nem értve a  burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers 

formában,
c) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább kétnaponta egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.

 (4) Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább
a) 0,3 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
b) két adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,
c) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.

 (5) Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább egy adag zöldség – ide nem értve 
a burgonyát – vagy gyümölcs, a tíz élelmezési nap átlagában legalább három alkalommal nyers formában.

8. Felhasználási előírások, korlátozások és tilalmak egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában

8. § (1) A 7. § (2)–(5) bekezdése tekintetében
a) az 1–3 éves korcsoport részére 2,8% vagy 3,6% zsírtartalmú,
b) a 3 év feletti korcsoport részére 1,5% vagy ez alatti zsírtartalmú tej
biztosítandó.

 (2) Az italként kínált tej hozzáadott cukrot nem tartalmazhat.
 (3) Tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel.
 (4) A fogyasztásra kész élelmiszerként beszerzett ízesített tejkészítményhez cukor nem adható.
 (5) A  befejező konyha az  étel fogyasztásra kész állapotának elérése érdekében csak olyan konyhatechnológiai 

műveleteket végezhet, amelyeket a főzőkonyha kifejezetten a tevékenységi körébe utal.

9. § (1) Zsiradék legfeljebb a  nyersanyag-kiszabati előírásban feltüntetett mennyiségben használható fel, kivéve 
a sütemények készítésénél történő felhasználást.

 (2) Bölcsődei étkeztetés esetén bő zsiradékban sült étel nem adható.

10. § (1) A szükséges folyadék biztosítására étkezések között ivóvíz, illetve ásványvíz adható.
 (2) A tea legfeljebb a nyersanyag-kiszabati előírás szerint megengedett mértékben tartalmazhat hozzáadott cukrot.
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11. § (1) Tíz élelmezési nap átlagában a napi összes energiamennyiség legfeljebb 30%-a, bölcsődei étkeztetés esetén 35%-a 
származhat zsiradékból.

 (2) Tíz élelmezési nap átlagában a hozzáadott cukortartalom a napi összes energiamennyiség legfeljebb 8%-át teheti ki.

12. § (1) A  közétkeztetés keretében szolgáltatott ételek sótartalmára az  5.  melléklet szerinti, korcsoportonként 
meghatározott értékeket kell alkalmazni.

 (2) Ételkészítéshez az MSZ-01-10007 számú szabvány szerinti, kizárólag jódozott konyhasó használható.
 (3) A tálalókonyhán az ételhez só, illetve cukor nem adható.
 (4) Az étkezőasztalon só- és cukortartó nem helyezhető el.

13. §  Az egész napos étkeztetés, a  bölcsődei étkeztetés, a  napi háromszori és a  napi egyszeri étkezés szolgáltatása 
esetén a  felhasznált élelmiszerek, élelmiszercsoportok a  6.  mellékletben foglalt táblázat szerinti gyakorisággal, 
tíz élelmezési napra számítva alkalmazandóak.

14. § (1) Közétkeztetésben a következő élelmiszereket nem lehet felhasználni:
a) sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát, sótartalmú ételízesítő krémeket, pasztákat állományjavításon 

vagy ételízesítésen kívüli célra,
b) 30%-nál magasabb zsírtartalmú húst,
c) 23%-nál magasabb zsírtartalmú húskészítményt 15 éves kor alatti korosztály számára,
d) 18 év alatti korcsoport számára koffeintartalmú italt, a  10.  § (2)  bekezdése szerinti tea, illetve a  kakaó 

kivételével,
e) a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti energiaitalt,
f ) alkoholt tartalmazó élelmiszert,
g) szénsavas vagy cukrozott üdítőt, szörpöt,
h) a  Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/112 számú előírása szerinti gyümölcslén kívül más gyümölcs vagy 

zöldség italt,
i) a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti gyümölcsízt, valamint
j) az 1–3 éves és a 4–6 éves korcsoportok számára sertés- és baromfizsírt.

 (2) Közétkeztetésben az  1–6 éves korcsoport számára még összetett élelmiszerrel bevitt formában sem lehet 
az ételkészítés során felhasználni az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében felsorolt adalékanyagokat.

 (3) Édesség önállóan ebédként nem adható. Egyéb étkezésként kizárólag a legalább 1/3 rész gyümölcsöt vagy 1/3 rész 
tejet vagy tejterméket tartalmazó édesség adható.

 (4) Édesítőszer a három év alatti korcsoportnak – a diétás étkezést igénylő szénhidrátanyagcsere-zavarban szenvedők 
kivételével – nem adható.

9. Diétás étkeztetés

15. § (1) A  fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, 
gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a nevelési-oktatási 
intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az  állapotának megfelelő 
diétás étrendet kell biztosítani a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 16. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak betartásával.

 (2) A diétás étrendet az Intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha az Intézmény főzőkonyháján vagy az Intézményt ellátó 
Közétkeztetőnél nem biztosítottak a  diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, 
az Intézmény azt más – ilyen feltételekkel rendelkező – Közétkeztetőtől rendeli meg.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható fel, amely az adott diétás 
célra alkalmas.

 (4) A  diétás étrendet alkotó ételeket a  megadott diétára való alkalmasságot befolyásoló anyag kizárásával kell 
elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek ilyen anyaggal való szennyeződésének 
lehetőségét.

 (5) A gluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy ezek keresztezett változatait 
tartalmazó élelmiszerek közül csak a  gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló 
uniós rendelet szerinti „gluténmentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek használhatók fel.
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10. Személyi feltételek

16. § (1) Az  ételek elkészítését, az  étlap és a  nyersanyag-kiszabati ív elkészítését, folyamatos vezetését az  élelmezésvezető 
felügyeli.

 (2) Az étrend összeállítását az élelmezésvezető végzi.
 (3) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés kivételével az élelmezésvezetőnek

a) élelmezésvezető szakképesítéssel kell rendelkeznie,
b) vendéglátóipari vagy élelmiszeripari felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves, a  közétkeztetési 

szolgáltatás nyújtásában – ideértve a  tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést – való dokumentált 
jártassággal kell rendelkeznie,

c) dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie, vagy
d) vendéglátóipari szakközépiskolai érettségivel, vagy érettségivel és szakács szakképesítéssel kell rendelkeznie, 

mely esetben legalább tíz éves, a  közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a  tápanyagszámítást, 
étrend- és étlaptervezést – való dokumentált jártasság szükséges.

 (4) A fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetén az élelmezésvezetőnek dietetikus szakképesítéssel kell rendelkeznie.
 (5) Diétás étrendet és diétás étlapot kizárólag dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember tervezhet, diétás 

étlapot pedig ilyen szakember felügyeletével lehet összeállítani.
 (6) A Közétkeztető gondoskodik arról, hogy a diétás étel készítését

a) diétás szakács szakmai képesítéssel rendelkező személy végezze, vagy
b) dietetikus szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelje.

 (7) A (3) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkező személyeknek az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi 
Intézet táplálkozás-egészségügyi tárgyú akkreditált képzésén ötévente részt kell venniük.

11. Hatósági ellenőrzés

17. § (1) Az e rendelet előírásainak való megfelelést a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásának helye szerint illetékes fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetei 
(a továbbiakban: ellenőrző hatóság) ellenőrzik.

 (2) A Közétkeztető és az Intézmény köteles
a) az  ellenőrzés során az  élelmezési ellátással közvetlenül kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, tervezési, 

kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási dokumentációt, az  ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek 
összetételi és táplálkozás-egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat 
és a  diétás étel készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt, 
a dietetikus, diétás szakács nevét, végzettségéről szóló okirati igazolást az ellenőrző hatóság rendelkezésére 
bocsátani és

b) az a) pontban felsorolt dokumentumokat 90 napig megőrizni.
 (3) A  Közétkeztető és az  Intézmény az  ellenőrző hatóság részére az  ellenőrzéshez köteles térítésmentesen az  adott 

korosztályok részére szolgáltatott ételsor minden ételéből egy-egy adagot biztosítani az egészségügyi hatósági és 
igazgatási tevékenységről szóló törvényben előírt biokémiai elemzés céljára.

 (4) A laboratóriumban mért és a számított tápanyagértékek között 20%-os eltérés megengedett.

12. Átmeneti rendelkezések

18. § (1) Az 5. mellékletben az 1–3 éves és a 4–6 éves korcsoportok számára megadott értékeket 2014. szeptember 1-jétől 
kell teljesíteni.

 (2) Az  5.  mellékletben a  7–10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében az  egész napos étkeztetés és 
a fekvőbeteg-gyógyintézeti étkeztetés esetében a maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy 
a 2014–2020. közötti időszakban a napi bevitt só mennyiségét évente legalább 10%-kal csökkenteni kell az előző évi 
értékhez képest az 5 g/nap bevitel eléréséig.

 (3) Az  5.  mellékletben a  7–10 éves és azt meghaladó korú korcsoportok esetében a  napi háromszori étkezés 
szolgáltatása esetében a  maximálisan megengedett értékeket azzal kell alkalmazni, hogy a  2014–2020. közötti 
időszakban a  napi bevitt só mennyiségét évente legalább 10%-kal csökkenteni kell az  előző évi értékhez képest 
a 3,5 g/nap bevitel eléréséig.
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 (4) Az  5.  mellékletben a  7–10 éves és azt meghaladó korú korcsoportokra vonatkozó rendelkezéseket azzal kell 
alkalmazni, hogy a napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetében a 2014–2020. közötti időszakban a napi bevitt só 
mennyiségét évente legalább 10%-kal csökkenteni kell az előző évi értékhez képest a 2 g/nap bevitel eléréséig.

 (5) A  16.  § (3)  bekezdése szerinti személyeknek a  16.  § (7)  bekezdése szerinti képzésen első alkalommal e  rendelet 
hatályba lépését követő három éven belül kell részt venniük.

13. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) A 8. § (1) bekezdés b) pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 6. § (2) bekezdés a) pontja 2016. december 13-án lép hatályba.

20. §  A rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő

A B C D E F

1. Nyersanyag Korcsoportok

2. 1–3 év 4–6 év 7–10 év 11–14 év 15. évtől

3.

Hús

hidegétkezéshez:
15–25 g

hidegétkezéshez:
20–30 g

hidegétkezéshez:
30–40 g

hidegétkezéshez:
40–50 g

hidegétkezéshez:
40–60 g

4. színhús: 40–60 g színhús: 60–80 g színhús: 80–100 g színhús: 90–110 g színhús: 100–120 g

5. darált hús: 30–40 g darált hús: 40–50 g darált hús: 50–60 g darált hús: 60–70 g darált hús: 60–80 g

6. levesekhez: 20–40 g levesekhez: 30–50 g levesekhez: 40–60 g levesekhez: 50–70 g levesekhez: 60–80 g

7. raguhoz: 30–50 g raguhoz: 40–60 g raguhoz: 60–80 g raguhoz: 70–90 g raguhoz: 80–100 g

8.

Húskészítmények

23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termék

nem adható

23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termék

nem adható

23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termék

nem adható

23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termék

nem adható

23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termékek:

0-25 g

9. hidegétkezéshez, rakott, 
töltött ételekhez:

15–25 g

hidegétkezéshez, rakott, 
töltött ételekhez:

20–30 g

hidegétkezéshez, rakott, 
töltött ételekhez:

30–40 g

hidegétkezéshez, rakott, 
töltött ételekhez:

40–50 g

hidegétkezéshez, rakott, 
töltött ételekhez:

40–60 g

10. levesekhez: 20–30 g levesekhez: 30–40 g levesekhez: 40–60 g levesekhez: 50–60 g levesekhez: 50–60 g

11. feltétként: 25–40 g feltétként: 40–60 g feltétként: 50–80 g feltétként: 60–90 g feltétként: 90–120 g

12. tésztákhoz: 25–40 g tésztákhoz: 40–60 g tésztákhoz: 60–80 g tésztákhoz: 70–90 g tésztákhoz: 80–100 g

13.

Máj, zúza, szív és 
májkészítmények 

feltétként: 40–60 g1 feltétként: 60–80 g feltétként: 80–100 g feltétként: 90–110 g feltétként: 100–120 g

14. felfújthoz: 20–30 g1 felfújthoz: 30–40 g felfújthoz: 40–50 g felfújthoz: 40–60 g felfújthoz: 50–60 g

15. szendvicshez: 15–25 g1 szendvicshez: 20–30 g szendvicshez: 30–40 g szendvicshez: 40–50 g szendvicshez: 40–60 g

16. levesekhez: 20–40 g1 levesekhez: 30–50 g levesekhez: 40–60 g levesekhez: 50–70 g levesekhez: 60–80 g

17.

Hal, halkonzerv

feltétként: 40–60 g feltétként: 60–80 g feltétként: 80–100 g feltétként: 90–110 g feltétként: 100–120 g

18. levesekhez nem adható levesekhez: 30–50 g levesekhez: 40–60 g levesekhez: 60–80 g levesekhez: 80–100 g

19. szendvicshez: 15–25 g szendvicshez: 20–30 g szendvicshez: 30–40 g szendvicshez: 40–50 g szendvicshez: 40–60 g

20.

Tej, savanyított tejtermékek 
(kefir, joghurt)

tej: 1–2 dl tej: 1–2 dl tej: 2–2,5 dl tej: 2–2,5 dl tej: 2–3 dl

21. kefir, joghurt: 1–1,5 dl kefir, joghurt: 1–2 dl kefir, joghurt: 1–2 dl kefir, joghurt: 1–2 dl kefir, joghurt: 1–2 dl

22. gyümölcsjoghurt:
1–1,5 dl

gyümölcsjoghurt:
1–2 dl

gyümölcsjoghurt:
1–2 dl

gyümölcsjoghurt:
1–2 dl

gyümölcsjoghurt:
1–2 dl
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A B C D E F

23.

Tejtermékek  
(sajt, tehéntúró)

sajt szendvicshez:
20–30 g

sajt szendvicshez:
30–40 g

sajt szendvicshez:
30–50 g

sajt szendvicshez:
40–60 g

sajt szendvicshez:
40–70 g

24. túró hidegétkezéshez: 
15–25 g

túró hidegétkezéshez: 
20–30 g

túró hidegétkezéshez: 
30–40 g

túró hidegétkezéshez: 
40–50 g

túró hidegétkezéshez: 
40–60 g

25. túró ételkészítéshez: 
30–50 g

túró ételkészítéshez: 
50–70 g

túró ételkészítéshez: 
70–100 g

túró ételkészítéshez: 
80–110 g

túró ételkészítéshez: 
100–150 g

26. Tejföl 10–20 g 20–30 g 30–40 g 30–50 g 30–60 g

27. Kenőzsiradékok 
(vaj, vajkrém, margarin)

szendvicshez: 0–10 g szendvicshez: 0–10 g szendvicshez: 0–20 g szendvicshez: 0–20 g szendvicshez: 0–20 g

28.

Zsiradék

Ételkészítéshez2:
0–5 g 

Ételkészítéshez2:
0–8 g

Ételkészítéshez2:
0–10 g

Ételkészítéshez2:
0–10 g

Ételkészítéshez2:
0–15 g

29. salátákhoz: 0–2 g salátákhoz: 0–2 g salátákhoz: 0–3 g salátákhoz: 0–3 g salátákhoz: 0–4 g

30.

Szalonna

ételkészítéshez: 2–4 g ételkészítéshez: 2–5 g ételkészítéshez: 3–6 g ételkészítéshez: 3–6 g ételkészítéshez: 3–10 g

31. hidegétkezéshez nem 
adható

hidegétkezéshez nem 
adható

hidegétkezéshez nem 
adható

hidegétkezéshez nem 
adható

hidegétkezéshez:
30–80 g

32.
Cukor, méz

méz: 5–10 g méz: 5–20 g méz: 5–20 g méz: 10–20 g méz: 20–30 g

33. cukor teában: 0–5 g cukor teában: 0–7 g cukor teában: 0–9 g cukor teában: 0–10 g cukor teában: 0–10 g

34.

Gabona alapú élelmiszer 
(száraz tészta is)

gabonapehely 
hidegétkezéshez: 10–20 g3

gabonapehely, 
hidegétkezéshez: 20–40 g

gabonapehely, 
hidegétkezéshez: 30–50 g

gabonapehely, 
hidegétkezéshez: 40–60 g

gabonapehely, 
hidegétkezéshez: 40–80 g

35. körethez:
30–50 g

körethez:
40–60 g

körethez:
50–70 g

körethez:
60–80 g

körethez:
80–100 g

36. körethez zöldséggel 
együtt:
20–30 g

körethez zöldséggel 
együtt:
20–40 g

körethez zöldséggel 
együtt:
30–50 g

körethez zöldséggel 
együtt:
40–60 g

körethez zöldséggel 
együtt:
50–70 g

37. teljes kiőrlésű kenyérfélék:
20–40 g

teljes kiőrlésű kenyérfélék:
30–50 g

teljes kiőrlésű kenyérfélék:
40–60 g

teljes kiőrlésű kenyérfélék:
50–70 g

teljes kiőrlésű kenyérfélék:
60–100 g

38. kenyérfélék, kalács:
30–40 g

kenyérfélék, kalács:
40–50 g

kenyérfélék, kalács:
50–60 g

kenyérfélék, kalács:
60–70 g

kenyérfélék, kalács:
70–100 g

39. péksütemény: ½–1 db péksütemény: ½–1 db péksütemény: 1–2 db péksütemény: 1–2 db péksütemény: 1–3 db

40. egyéb 
gabonakészítmények4

hidegétkezéshez: 10–20 g

egyéb 
gabonakészítmények4

hidegétkezéshez: 10–30 g

egyéb 
gabonakészítmények4

hidegétkezéshez: 20–40 g

egyéb 
gabonakészítmények4

hidegétkezéshez: 30–50 g

egyéb 
gabonakészítmények4

hidegétkezéshez: 40–60 g

41. gabonaszelet nem adható gabonaszelet 1 db gabonaszelet 1–2 db gabonaszelet 1–2 db gabonaszelet 1–2 db
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A B C D E F

42.

Burgonya

főzelékhez: 100–150 g főzelékhez: 130–180 g főzelékhez: 150–200 g főzelékhez: 180–230 g főzelékhez: 200–250 g

43. rakott ételhez, körethez:
100–150 g

rakott ételhez, körethez:
150–200 g

rakott ételhez, körethez:
180–230 g

rakott ételhez, körethez:
200–250 g

rakott ételhez, körethez:
250–300 g

44.

Zöldségek 
(friss, fagyasztott, konzerv)

nyersen salátákhoz:
40–80 g

nyersen salátákhoz:
60–90 g

nyersen salátákhoz:
70–100 g

nyersen salátákhoz:
80–110 g

nyersen salátákhoz:
100–150 g

45. nyersen hidegétkezéshez:
20–50 g

nyersen hidegétkezéshez:
30–70 g

nyersen hidegétkezéshez:
40–80 g

nyersen hidegétkezéshez:
50–90 g

nyersen hidegétkezéshez:
60–100 g

46. levesekhez: 30–60 g levesekhez: 50–80 g levesekhez: 60–90 g levesekhez: 70–100 g levesekhez: 80–120 g

47. főzelékhez, körethez:
80–150 g

főzelékhez, körethez:
130–180 g

főzelékhez, körethez:
150–200 g

főzelékhez, körethez:
180–230 g

főzelékhez, körethez:
200–250 g

48. Gyümölcsök 
(friss, fagyasztott, befőtt, 
kompót)

40–90 g 60–110 g 70–120 g 70–150 g 80–150 g

49.

Szárazhüvelyesek nem adható

főzelékhez, körethez: 
40–60 g

főzelékhez, körethez: 
50–70 g

főzelékhez, körethez: 
60–80 g

főzelékhez, körethez: 
70–90 g

50. levesekhez, salátákhoz:
20–30 g

levesekhez, salátákhoz:
20–40 g

levesekhez, salátákhoz:
30–40 g

levesekhez, salátákhoz:
40–50 g

51. hidegétkezéshez:
10–20 g

hidegétkezéshez:
10–30 g

hidegétkezéshez:
10–30 g

hidegétkezéshez:
20–40 g

52. Olajos magvak 10–20 g5 10–20 g 20–30 g 20–30 g 30–40 g

53. Gyümölcs alapú italok és 
zöldséglé

1–2 dl 1–2 dl 1–2 dl 1–2 dl 2–3 dl

1 Kizárólag csirkemáj, zúza, szív adható.
2 Bő zsiradékban sült ételek esetén a tápanyagtartalomba a sütéshez használt zsírmennyiség legfeljebb 30%-a számítandó.
3 Kivéve müzli keverékek.
4 Keksz, extrudált kenyér, puffasztott gabonaszelet, kölesgolyó stb.
5 Kizárólag darált formában.
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2. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Változatossági mutató

16 
 

2. melléklet a .../2014. (... . ... .)EMMI rendelethez 
 

Változatossági mutató 
 
 
 

V =
köretefõzelékehúse levese

 öretfkfõzelékf húsflevesf
+++

+++
   x 100, 

 
ahol V = változatossági mutató, f = féleségek száma: nyersanyag és ételkészítési technológiák 
kombinációját tekintve, e = előfordulások száma. 
 
 

ahol V = változatossági mutató, f = féleségek száma: nyersanyag és ételkészítési technológiák kombinációját 
tekintve, e = előfordulások száma.

3. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Korcsoportonkénti napi energiaszükséglet 
(kcal/nap/fő)

A B C D E F G H

1.
Étkeztetés típusa

Korcsoportok

2. 1–3 év 4–6 év 7–10 év 11–14 év 15–18 év 19–69 év 70. évtől

3. Egész napos 
étkeztetés

1100–1300 1350–1650 1700–2050 2000–2400 2000–2600 2000–2500 2000–2400

4. Fekvőbeteg–
gyógyintézeti 
étkeztetés

1000–1200 1200–1500 1550–1850 1800–2200 1800–2200 1800–2200 1800–2200

5. Bölcsődei étkeztetés 800–950

6. Napi háromszori 
étkezés szolgáltatása

900–1100 1100–1320 1300–1550 1300–1700 1300–1650 1300–1550

7. Napi egyszeri étkezés 
szolgáltatása

450–600 600–750 700–850 700–900 700–900 700–850

4. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Adagolási előírás 
(1 adag elkészített ételre)

A B C D E F

1.
Ételsorelem

Korcsoportok

2. 1–3 év 4–6 év 7–10 év 11–14 év 15. évtől

3. Friss zöldség (dkg) 2–5 3–7 4–8 5–9 6–10

4. Friss gyümölcs (dkg) 4–9 6–11 7–12 7–15 8–15

5. Gyümölcslé/
zöldséglé (dl)

1–2 1–2 1–2 1–2 2–3

6. Saláta (dkg) 4–8 6–9 7–10 8–11 10–15

7. Savanyúság (dkg) 3–7 5–8 6–9 7–10 8–13
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8. Zöldség köretek 
(dkg)

8–15 13–18 15–20 18–23 20–25

9. Főzelékek (dl) 1,5–2 2–2,5 2–2,5 2,5–3 3–4

10. Hal (g) 30–45 40–55 55–70 65–80 70–85

11. Szelet hús (g) 30–45 40–55 55–70 65–80 70–85

12. Ragu, tokány, pörkölt 
hús (g)

20–35 30–45 40–55 50–65 56–70

13. Levesek (dl) 1,5–2 2–2,5 2,5–3 2,5–3,5 2,5–4

14. Burgonya (dkg) 10–15 15–20 18–23 20–25 25–30

15. Tészta, rizs, gabona 
alapú köretek (dkg)

7–15 10–20 10–20 15–25 25–30

16. Mártás (dl) 1–1,5 1,5–2 1,5–2 2–2,5 2–2,5

17. Tej/ízesített 
tejkészítmény
/tea (dl)

1–2 1–2 2–2,5 2–2,5 2–3

5. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitel* 
(g/fő)

A B C D E F G H

1.
Ékeztetés típusa

Korcsoportok

2. 1–3 év 4–6 év 7–10 év 11–14 év 15–18 év 19–69 év 70. évtől

3.
Egész napos 
étkeztetés 

2 3
5 

(legfeljebb: 
10)

5 
(legfeljebb: 

10)

5 
(legfeljebb: 

10)

5 
(legfeljebb: 

12)

5 
(legfeljebb: 

12)

4. Bölcsődei étkeztetés 1,5 – – – – – –

5.
Napi háromszori 
étkezés szolgáltatása 

– 2
3,5

(legfeljebb: 
6,6)

3,5
(legfeljebb: 

6,6)

3,5 
(legfeljebb: 

6,6)

3,5 
(legfeljebb: 

7,9)

3,5 
(legfeljebb: 

7,9)

6.
Napi egyszeri étkezés 
szolgáltatása

– 1
2

(legfeljebb: 
3,6)

2
(legfeljebb: 

3,6)

2
(legfeljebb: 

3,6)

2
(legfeljebb: 

4,3)

2
(legfeljebb: 

4,3)

* Beleértve az alapanyagok sótartalmát is, nem csak az ételkészítés során felhasznált sómennyiséget.
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6. melléklet a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez

Egyes élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra, egy főre 
számítva*

A B C D E

1.
Élelmiszer,  

élelmiszercsoport

Étkeztetés típusa

2. Egész napos étkeztetés Bölcsődei étkeztetés
Napi háromszori étkezés 

szolgáltatása

Napi egyszeri étkezés 

szolgáltatása

3. Hús
legalább hat, 
legfeljebb tíz 
alkalommal

legalább hat, 
legfeljebb nyolc 

alkalommal

legalább hat, 
legfeljebb tíz 
alkalommal

legalább hat, 
legfeljebb tíz 
alkalommal

4. Húskészítmény

23%-nál alacsonyabb 
zsírtartalmú 

húskészítmény 
legfeljebb 

öt alkalommal, 
23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termék 

legfeljebb egy 
alkalommal

legfeljebb négy 
alkalommal, 

23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termék 

nem adható 

23%-nál alacsonyabb 
zsírtartalmú 

húskészítmény 
legfeljebb 

öt alkalommal, 
23%-nál magasabb 
zsírtartalmú termék 

legfeljebb egy 
alkalommal 

legfeljebb két 
alkalommal

5. Hal
legalább egy 
alkalommal

legalább egy 
alkalommal

legalább egy 
alkalommal

legalább egy 
alkalommal

6.
Máj, zúza, szív és 
májkészítmény1

legfeljebb három 
alkalommal, ebből 

két alkalommal 
ételkészítéshez és 
egy alkalommal 

kisétkezés részeként

legfeljebb három 
alkalommal, ebből 

két alkalommal 
ételkészítéshez és 
egy alkalommal 

kisétkezés részeként

legfeljebb három 
alkalommal, ebből 

két alkalommal 
ételkészítéshez és 
egy alkalommal 

kisétkezés részeként

legfeljebb két 
alkalommal

7. Tojás

legalább három, 
legfeljebb 

nyolc darab, 
az ételkészítéshez 
felhasznált tojások 

mennyiségével 
számolva

legalább három, 
legfeljebb öt darab, 
az ételkészítéshez 
felhasznált tojások 

mennyisével 
számolva

legalább három, 
legfeljebb öt darab, 
az ételkészítéshez 
felhasznált tojások 

mennyiségével 
számolva

legalább kettő, 
legfeljebb négy darab, 

az ételkészítéshez 
felhasznált tojások 

mennyiségével 
számolva

8. Rizs
legfeljebb három 

alkalommal
legfeljebb egy 

alkalommal
legfeljebb három 

alkalommal
legfeljebb három 

alkalommal

9. Száraztészta
legfeljebb két 

alkalommal
legfeljebb egy 

alkalommal
legfeljebb két 

alkalommal
legfeljebb két 

alkalommal

10. Burgonya
legfeljebb öt 
alkalommal

legfeljebb három 
alkalommal

legfeljebb öt 
alkalommal

legfeljebb öt 
alkalommal

11.

Szárazhüvelyesek 
a január 1-jétől  
április 30-ig és 
az október 1-jétől 
december 31-ig tartó 
időszakban

legalább egy, 
legfeljebb három 

alkalommal

nem adható

legalább egy, 
legfeljebb három 

alkalommal

legfeljebb három 
alkalommal

12.

Szárazhüvelyesek 
a május 1-jétől 
szeptember 30-ig 
tartó időszakban

egy alkalommal egy alkalommal egy alkalommal
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13.
Gyümölcs alapú italok 
és zöldséglé

legfeljebb három 
alkalommal

legfeljebb három 
alkalommal

legfeljebb két 
alkalommal

legfeljebb egy 
alkalommal

14.

Édesség, finom 
pékáru a legalább 
1/3 rész gyümölcsöt 
vagy 1/3 rész tejet 
vagy tejterméket 
tartalmazókat kivéve

legfeljebb négy 
alkalommal

legfeljebb négy 
alkalommal

legfeljebb négy 
alkalommal

legfeljebb két 
alkalommal

15. Ízesített tejkészítmény
legfeljebb két 

alkalommal
legfeljebb három 

alkalommal
legfeljebb két 

alkalommal
nem adható

16.
Lekvár, mogyorókrém, 
csokoládékrém

legfeljebb egy 
alkalommal

legfeljebb egy 
alkalommal

legfeljebb egy 
alkalommal

legfeljebb egy 
alkalommal

17. Olajos magvak
legalább két 
alkalommal

legalább egy 
alkalommal csak 
darált formában

legalább egy 
alkalommal

18.
Teljes kiőrlésű gabona 
alapú élelmiszer

legalább tíz 
alkalommal

öt alkalommal
legalább tíz 
alkalommal

legalább három 
alkalommal

19. Sertés, baromfi zsír
legfeljebb három 

alkalommal2
nem adható

legfeljebb két 
alkalommal3

legfeljebb egy 
alkalommal 

20.
Margarin 
kenőzsiradékként

legfeljebb huszonöt 
alkalommal

legfeljebb tíz 
alkalommal

legfeljebb tíz 
alkalommal

nem adható

21. Vaj kenőzsiradékként
legfeljebb három 

alkalommal
legfeljebb három 

alkalommal
legfeljebb három 

alkalommal
nem adható

22.
Bő zsiradékban sült 
étel

legfeljebb egy 
alkalommal

nem adható
legfeljebb egy 

alkalommal
legfeljebb egy 

alkalommal

23. Tejszín 
legfeljebb egy 

alkalommal, 
ételkészítéshez

legfeljebb egy 
alkalommal, 

ételkészítéshez

legfeljebb egy 
alkalommal, 

ételkészítéshez

legfeljebb egy 
alkalommal, 

ételkészítéshez

* A  naponta biztosítandó élelmiszerekről, élelmiszercsoportokról (tej és tejtermékek, zöldség, gyümölcs, gabona alapú 
élelmiszer) a 7. § rendelkezik.
1 A bölcsődés korosztályban kizárólag csirkemáj és zúza adható.
2 Bölcsődei és óvodás korosztályban nem adható.
3 Óvodás korosztályban nem adható.
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Az emberi erőforrások minisztere 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló  
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 55.  § tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló  
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosítása

1. § (1) Az  alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) 7.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  következő  
(7)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 
valamint a  szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 
módosításáról szóló 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel (a  továbbiakban: 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) 
meghatározott képzési és kimeneti követelményeket a  felsőoktatási intézményeknek az  Oktatási Hivatal által 
nyilvántartásba vett szakindítás időpontját követően az  első évfolyamra felvételt nyert és hallgatói jogviszonyt 
létesítő hallgatókra felmenő rendszerben kell alkalmazniuk.
(7) A nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon, a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon 2015. tavaszi 
félévében, valamint a  vallástörténet mesterképzési szakon 2014. tavaszi félévében hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezők esetében, továbbá mindhárom szakon a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, már végbizonyítványt 
(abszolutóriumot) szerzett vagy záróvizsgát tett, de oklevelet nem szerzett volt hallgatók esetében az adott szakon 
a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. §-ával, 17. § (2) bekezdésével és 19. § (1) bekezdésével módosított idegennyelvi 
követelményekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók, rájuk a  hallgatói jogviszony létesítésének 
időpontjában hatályos idegennyelvi követelményeket kell alkalmazni.
(8) A  molekuláris bionika mérnöki alapképzési és a  mérnökinformatikus mesterképzési szakon 2014. tavaszi 
félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében és a  hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, már 
végbizonyítványt (abszolutóriumot) szerzett vagy záróvizsgát tett volt hallgató számára kiadható oklevelet 
a  38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 7.  § (1)  bekezdésével, illetve 41.  § (2)  bekezdésével megállapított rendelkezés 
szerint kell kiállítani.
(9) Az  építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan képzésen 2012. szeptember 1. után hallgatói jogviszonyt 
létesítők részére, akik tanulmányi követelményeiket eredményesen teljesítik, az  oklevelet a  38/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet 42. § (3) bekezdésével megállapított rendelkezés szerinti szakmegnevezéssel kell kiállítani.
(10) Nem indítható új évfolyam 2014. szeptember 1. után az  igazgatásszervező alapképzési szak képzési 
követelményei alapján.
(11) A  gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak a  38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 33.  § 
(2) bekezdés a) pontjával, valamint a molekuláris bionika mérnöki alapképzési szak a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
7. § (1) bekezdésével megállapított szakmegnevezéssel 2014. június 1-je után indítható.
(12) A  közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület szakjaira vonatkozó, 2014. május 31-én hatályban lévő 
rendelkezéseket kifutó rendszerben kell alkalmazni.”

 (2) A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  2. számú melléklet IX. fejezet 1. alcíme, valamint a  3. számú melléklet III. fejezet 13. alcíme, 
IV. fejezet 10. alcíme, VI. fejezet 4., 5., 6. alcíme és VIII. fejezet 25. alcíme a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
az  Európai Parlament és a  Tanács 2005/36/EK irányelv 24., 31., 34., 38., 40., 44. és 46.  cikkének való megfelelést 
szolgálja.”

2. §  A Rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.



8930 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 

3. §  A Rendelet 2. számú melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. NEMZETKÖZI 
TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy 
a közigazgatási, katonai és rendészeti képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, 
gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, 
katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga, a  másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.”

4. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 7.  pontjában az  „Alapfokozat birtokában a  gazdaságinformatikusok – a  várható specializációkat is 
figyelembe véve – képesek:” című felsorolás a következő franciabekezdéssel egészül ki:
„– az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.”

 (2) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– természettudományos alapismeretek: 20–40 kredit
analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb 
természettudományos ismeretek;
– gazdasági és humán ismeretek: 30–40 kredit
közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, 
vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan);
– szakmai törzsanyag: 65-110 kredit
rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok), 
szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés); információrendszer modul 
(adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés,
-menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált 
vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások, IT szolgáltatás legjobb ipari gyakorlata, információbiztonsági 
ismeretek); differenciált szakmai ismeretek.”

 (3) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. MÉRNÖKINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK”

 (4) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 7.  pontjában az  „Az alapfokozat birtokában a  mérnökinformatikusok képesek:” című felsorolás 
a következő franciabekezdéssel egészül ki:
„– az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.”

 (5) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– természettudományos alapismeretek: 40-45 kredit
matematika (analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, diszkrét matematika), számításelmélet 
és algoritmuselmélet, fizika, egyéb természettudományos ismeretek;
– gazdasági és humán ismeretek: 20-25 kredit
közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, jogi, államigazgatási, menedzsment ismeretek;
– szakmai törzsanyag: 100-150 kredit
rendszertechnika modul (mérés és szabályozástechnika, érzékelők és beavatkozó rendszerek; elektronika, 
digitális rendszerek, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes és távközlő hálózatok); 
szoftvertechnológia modul (programozási paradigmák és programnyelvek, programtervezés, szoftvertechnológia, 
egyes programozási feladatok); informatikai rendszerek modul (adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, 
informatikai rendszerek felépítése, modellezése és analízise, informatikai rendszerek megvalósítása, biztonsága, 
információbiztonsági ismeretek, IT szolgáltatás legjobb ipari gyakorlata); differenciált szakmai ismeretek.”
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 (6) A  Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában az „Az alapfokozat birtokában a programtervező informatikusok alkalmasak:” 
című felsorolás a következő franciabekezdéssel egészül ki:
„– az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.”

 (7) A  Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
– matematikai és természettudományos alapismeretek: 30-60 kredit
analízis (kalkulus), numerikus analízis, diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás 
és statisztika, egyéb matematikai és természettudományos ismeretek;
– számítástudományi ismeretek: 20-35 kredit
logikai alapok a  programozáshoz, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális 
nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi ismeretek;
– szakmai törzsanyag: 60-100 kredit
szoftvertechnológia modul (a programozás módszertani alapjai, programozási technológia, programozási nyelvek, 
fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet, nemzetközi jó gyakorlatok); rendszertechnikai 
modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes-hálózatok, osztott rendszerek, internet 
eszközök és szolgáltatások); információs rendszerek modul (az adatbázisok elméleti alapjai, adatbázisok tervezése, 
megvalósítása, menedzselése, információs rendszerek, további informatikai ismeretek, információbiztonsági 
ismeretek); differenciált szakmai ismeretek (informatikai alkalmazások: számítógépes grafika, szakértői rendszerek, 
multimédia alkalmazások), gazdasági és humán ismeretek: makro- és mikroökonómia, számviteli és pénzügyi 
ismeretek, jogi informatikai ismeretek).”

 (8) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a  felsőoktatási intézményi 
gyakorlóhelyen teljesítendő legalább 8 hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó) projekt-struktúrájú gyakorlat.”

5. §  A Rendelet 2. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet címe helyébe a következő cím lép:
„V. JOGI KÉPZÉSI TERÜLET”

6. §  A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. GAZDASÁGELEMZÉS 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. GAZDASÁG- ÉS PÉNZÜGY-MATEMATIKAI ELEMZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK”

7. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 19. MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím címe, valamint 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19. MOLEKULÁRIS BIONIKA MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: molekuláris bionika mérnöki (Molecular Bionics Engineering)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– szakképzettség: molekuláris bionikus mérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Molecular Bionics Engineer”

 (2) A Rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. §  A Rendelet 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A  nemzetiségi 
szakirányon végzettek esetén a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.”
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 (2) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 
10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A  nemzetiségi 
szakirányon és az  idegen nyelv műveltségi területen végzettek esetén a  záróvizsga letétele a  nyelvvizsga-
követelmények teljesítését igazolja.”

 (3) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség:
a) gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
b) gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon
c) gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon
d) gyógypedagógus, logopédia szakirányon
e) gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
f) gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon
g) gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
h) gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
a) Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)
b) Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)
c) Special Needs Educator and Therapist (Visual Impairment)
d) Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)
e) Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)
f ) Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities)
g) Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)
h) Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)
– választható szakirányok: értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek 
pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája, autizmus 
spektrum pedagógiája (Intellectual and Multiple Disabilities, Hearing Impairment, Visual Impairment, Speech 
and Language Therapy, Behavioural Disorders, Physical Disabilities, Learning Disabilities and Difficulties, Autism 
Spectrum Disorders)”

 (4) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 7. pontja a következő ch) alponttal egészül ki:
[c) A szakon végzettek rendelkeznek a választott szakirányuknak megfelelő gyógypedagógiai tevékenységek végzéséhez 
szükséges kommunikációs, szocális és kreatív képességekkel, készségekkel; valamint együttműködő, kapcsolatteremtő 
képességgel, felelősségtudattal, önismerettel, továbbá a gyógypedagógusok]
„ch) az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon képesek, illetve alkalmasak:
– az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, 
fejlesztési tervek kidolgozására az  egyéni felmérés alapján, valamint állapotának és élethelyzetének javítására 
irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátására, 
együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel;
– a gyógypedagógiai folyamat eredményeinek értékelésére;
– az egészségügyi, korai fejlesztési, oktatási, valamint szociális intézményekben a fejlesztő tevékenység területeinek 
és eszközeinek meghatározására;
– szakmai irányítás mellett az  autizmussal, az  autizmussal élő személyekkel, illetve a  felsorolt tevékenységekkel 
kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére.”

 (5) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 8. pontja a következő bh) alponttal egészül ki:
[8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
b) differenciált szakmai modul: 50–70 kredit
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a szakirányhoz tartozó adott népességcsorortokra vonatkozó elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek (a  sérülés 
típusa szerinti szakirányok közül egy kötelezően választandó):]
„bh) az autizmus spektrum pedagógiája szakirányhoz tartozó speciális ismeretek:
szakirányú alapozó ismeretek: az autizmus spektrum etiológiája, epidemiológiája, tüneti képe, pszichológiai háttere, 
tudománytörténeti vonatkozások, bevezetés az  autizmus spektrum diagnózisába; a  gyógypedagógiai felmérés 
(diagnózis), az autizmus spektrum gyógypedagógiája;
szakirányú szakterületi ismeretek: speciális gyógypedagógusi képességek fejlesztése (személyiségfejlesztés, 
mentálhigiéné, pedagógiai kommunikáció fejlesztése); autizmus-specifikus terápiás megközelítések egyénre 
szabott alkalmazása (pl. protetikus környezet kialakítása, alternatív-augmentatív kommunikáció autizmussal élő 
személyeknél); autizmussal élő felnőttek rehabilitációja, közös és eltérő szükségletek az  autizmus spektrumán 
(súlyosan, halmozottan sérült, illetve jó képességű személyek differenciált ellátása); viselkedési problémák 
hátterének feltérképezése, megértése, kezelése, specifikus szakmai kompetenciák, kiemelt fejlesztési területek 
(szociális-kommunikációs készségek, önállóság, szabadidős készségek, munkakészségek és munkaviselkedés); 
társuló zavarok felismerése, kezelése; együttműködés a partnerekkel; ellátórendszer színterei, jellegzetességei;”

10. §  A Rendelet 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

11. §  A Rendelet 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

12. § (1) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. MÉRNÖKINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK”

 (2) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 7. pont a) alpontjában az első franciabekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:]
„– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, hardver és szoftver ismeretek, informatikai rendszerek, 
adatbázis-elmélet, adatbázis-tervezés, teljesítményelemzés, adatbiztonság, megfelelő szintű manualitás, mérési 
készség – ezek laboratóriumi szintű használata,”

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pont b) alpont harmadik franciabekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:]
„– rendszerek tervezésére, készítésére, működtetésére, ilyen területen irányító feladatok ellátására,”

 (4) A  Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:
– természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
folytonos és diszkrét matematika és alkalmazásaik belső specializációtól függő tartalommal az  ajánlott 
ismeretkörökből: algebrai, lineáris algebrai, számelméleti módszerek és alkalmazásaik a  számítástudományban; 
a matematikai analízis speciális területei, numerikus módszerek és alkalmazásaik; diszkrét matematika, gráfelmélet, 
logika és alkalmazásaik; sztochasztikus modellezés és statisztika elméleti alapjai és alkalmazásai; operációkutatás; 
algoritmikus módszerek a matematikában (min. 10 kredit);
a számítástudomány formális modelljei és eszközei belső specializációtól függő tartalommal az  ajánlott 
ismeretkörökből: algoritmuselmélet: korszerű algoritmusok, algoritmusok bonyolultság- és hatékonyság-elmélete, 
alkalmazási területek speciális algoritmusai, lineáris programozás alkalmazásai; programozás elmélete: formális 
és programozási nyelvek, számítási modellek, programtervezés, szintézis és verifikálás, logikai programozás; 
informatika alapjai: információelmélet, kódelmélet, kriptográfia (10-20 kredit);
– gazdasági és humán ismeretek: 5–8 kredit
szervezési és menedzsment ismeretek, vezetői és kontrolling ismeretek, minőségbiztosítás.
8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 30–55 kredit
legalább öt témakör az  alábbi ismeretkörökből: modellelemzés, tudományos számítási módszerek, 
szoftvertechnológia módszerei, modern programozási nyelvek és paradigmák, a  korszerű programozási nyelvek 
használata, információs rendszerek elméleti alapjai és alkalmazásai, osztott és párhuzamos rendszerek, információs 
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technológiai és alkalmazásbiztonsági ismeretek, számítógépes jel- és képfeldolgozás, mesterséges intelligencia 
módszerei, operációkutatás és optimalizálás;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-55 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
speciális ismeretkörök: információs rendszerek, modellalkotási módszerek, térinformatika, egészségügyi 
informatikai rendszerek felépítése és szervezése, információmenedzselés és szervezés új módszerei, vállalati 
ügyvitelszervezés, képfeldolgozás, számítógépes jel- és képfeldolgozás, komputergrafika, matematika 
új alkalmazásai, médiainformatika, mesterséges intelligencia, operációkutatás, számítástudomány, 
szoftvertechnológia;
diplomamunka: 15 kredit.”

 (5) A  Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat legalább 6 hétig tartó (240 igazolt munkaórát tartalmazó) gyakorlat, amelyet a  felsőoktatási 
intézmény tanterve határoz meg.”

 (6) A  Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja a következő mondattal egészül ki:
„A hallgatónak rendelkeznie kell szaknyelvi ismeretekkel is.”

 (7) A Rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

13. § (1) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. ÉPÍTÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, 
EGYSÉGES KÉPZÉS alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN KÉPZÉS”

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI 
RENDSZERSZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERTERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK”

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK”

 (4) A Rendelet 3. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

14. §  A Rendelet 3. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

15. § (1) A Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet címe helyébe a következő cím lép:
„V. JOGI KÉPZÉSI TERÜLET”

 (2) A Rendelet 3. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

16. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KOMPLEX 
REHABILITÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:)
„4.2. A  11.  pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe elsősorban a  konduktor, 
a  gyógypedagógia, a  rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakok, valamint az  egészségszervező 
alapképzési szak egészségturizmus-szervező specializációja.”

 (2) A Rendelet 3. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

17. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. POLITIKA TUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK”

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. NEMZETKÖZI 
TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges
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két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga, amelyek közül legalább az egyik 
a  társadalomtudomány, a  jogi, a  gazdaságtudományok vagy a  közigazgatási, katonai és rendészeti képzési 
területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, 
idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, 
pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga, a  másik legalább általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél,
vagy
egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, amelyek közül a  felsőfokú (C1) komplex típusú, vagy a két középfokú 
(B2) komplex típusú nyelvvizsga a  társadalomtudomány, a  jogi, a  gazdaságtudományok vagy a  közigazgatási, 
katonai és rendészeti képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási 
menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, 
kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga, a  másik legalább általános nyelvvizsga, vagy ezekkel 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.”

 (3) A Rendelet 3. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

18. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. INTERMEDIA-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. INTERMÉDIA-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN KÉPZÉS”

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség (szakirányok szerint):
okleveles zongoraművész
okleveles zongorakísérő-korrepetitor
okleveles orgonaművész
okleveles csembalóművész
okleveles hárfaművész
okleveles gitárművész
okleveles cimbalomművész
okleveles harmonikaművész
okleveles hegedűművész
okleveles mélyhegedűművész
okleveles gordonkaművész
okleveles gordonművész
okleveles fuvolaművész
okleveles klarinétművész
okleveles szaxofonművész
okleveles oboaművész
okleveles fagottművész
okleveles kürtművész
okleveles trombitaművész
okleveles harsonaművész
okleveles tubaművész
okleveles ütőhangszerművész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakirányok szerint):
Pianist
Piano Accompanist and Repetitor
Organist
Harpsichord player
Harpist
Guitarist
Cimbalom/Dulcimer player
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Accordion player
Violinist
Violist
Cellist
Double Bassist
Flautist
Clarinetist
Saxophonist
Oboist
Bassoonist
Horn Player
Trumpeter
Trombonist
Tubist
Percussionist
– választható szakirányok: zongora, zongorakísérő-korrepetitor, orgona, csembaló, hárfa, gitár, cimbalom, 
harmonika, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, fuvola, klarinét, szaxofon, oboa, fagott, kürt, trombita, 
harsona, tuba, ütőhangszer (Piano, Piano Accompaniment and Repetition, Organ, Harpsichord, Harp, Guitar,
Cimbalom/Dulcimer, Accordion, Violin, Viola, Cello, Double Bass, Flute, Clarinet, Saxophone, Oboe, Basson, Horn, 
Trumpet, Trombone, Tuba, Percussion).”

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. RÉGI-ZENE HANGSZERMŰVÉSZ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség (szakirányok szerint):
okleveles régi-zene művész (csembaló)
okleveles régi-zene művész (fortepiano)
okleveles régi-zene művész (barokk hegedű)
okleveles régi-zene művész (viola da gamba)
okleveles régi-zene művész (barokk gordonka)
okleveles régi-zene művész (blockflöte)
okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)
okleveles régi-zene művész (barokk oboa)
okleveles régi-zene művész (barokk fagott)
okleveles régi-zene művész (cornetto)
okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)
okleveles régi-zene művész (natúrkürt)
okleveles régi-zene művész (barokk harsona)
okleveles régi-zene művész (lant)
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (szakirányok szerint):
Early Music Performer (Harpsichord)
Early Music Performer (Fortepiano)
Early Music Performer (Baroque Violin)
Early Music Performer (Viola da Gamba)
Early Music Performer (Baroque Cello)
Early Music Performer (Recorder)
Early Music Performer (Baroque Flute)
Early Music Performer (Baroque Oboe)
Early Music Performer (Baroque Bassoon)
Early Music Performer (Cornett)
Early Music Performer (Natural Trumpet)
Early Music Performer (Natural Horn)
Early Music Performer (Baroque Trombone)
Early Music Performer (Lute)
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– választható szakirányok: csembaló, fortepiano, barokk hegedű, viola da gamba, barokk gordonka, blockflöte, 
barokk fuvola, barokk oboa, barokk fagott, cornetto, natúrtrombita, natúrkürt, barokk harsona, lant (Harpsichord, 
Fortepiano, Baroque Violin, Viola da Gamba, Baroque, Cello, Recorder, Baroque Flute, Baroque Oboe, Baroque 
Bassoon, Cornett, Natural Trumpet, Natural Horn, Baroque Trombone, Lute).”

 (4) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. ZENESZERZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 
4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az  alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak 
zeneszerzés, alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet szakirányai, valamint a  felsőoktatásról 
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű zeneszerzés, tanár szak.”

 (5) A Rendelet 3. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

19. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. VALLÁSTÖRTÉNET 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből (egyikük élő idegen nyelv) államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga vagy felsőfokú (C1) nyelvvizsga egy élő idegen nyelvből, vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.”

 (2) A Rendelet 3. számú melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 64. RUSZISZTIKAI 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK”

 (4) A Rendelet 3. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

20. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist (Master of Business Administration)”

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. MARKETING 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing”

 (3) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance
– választható specializációk: vállalati pénzügy, befektetés-elemző, monetáris és közpénzügyek (Corporate Finance, 
Investments, Monetary Policy and Publuc Finance)”

 (4) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. REGIONÁLIS ÉS 
KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
– szakképzettség: okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Regional and Environmental Economic Studies
– választható specializációk: területfejlesztési, környezetfejlesztési, városfejlesztési (Regional Development, 
Environment Development, Urban Development)”
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 (5) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Accountancy
– választható specializációk: vezetői számvitel, ellenőrzés és könyvvizsgálat (Management Accounting, Control and 
Audit)”

 (6) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development”

 (7) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and Leadership
– választható specializációk: szervezetalakítás és folyamatszervezés, controlling és teljesítménymenedzsment, 
emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, üzletviteli tanácsadás, termelés- és 
szolgáltatásmenedzsment, információmenedzsment (Organization Development and Process Management, 
Controlling and Performance Management, Human Resource Management and Organization Development, 
Management Consulting, Production and Service Management, Information Management)”

 (8) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI 
MATEMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Actuarial and Financial Mathematician-Economist
– választható specializációk: aktuárius, kvantitatív pénzügyek (Actuarial Science, Quantitative Finance)”

 (9) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. GAZDASÁG-MATEMATIKAI 
ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles közgazdász gazdaság-matematikai elemző szakon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Quantitative Economic Analysis
– választható specializációk: gazdaságmodellezés, operációkutatás, ökonometria-statisztika (Economic Modelling, 
Operations Research, Econometrics-Statistics)”

 (10) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. LOGISZTIKAI 
MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles logisztikai menedzser
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Logistics Manager”

21. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ALKALMAZOTT 
MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles alkalmazott matematikus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Applied Mathematician
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– választható specializációk: alkalmazott analízis, sztochasztika, pénzügy-matematika, diszkrét matematika, 
operációkutatás, számítástudomány, műszaki matematika (Applied Analysis, Stochastics, Financial Mathematics, 
Discrete Mathematics, Operatons Research, Computer Science, Engineering Mathematics)”

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles biológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biologist
– választható specializációk: ökológia, evolúció- és konzervációbiológia; molekuláris, immun- és mikrobiológia; 
molekuláris genetika, sejt- és fejlődésbiológia; növénybiológiai; idegtudomány és humánbiológia (Ecology, 
Evolutionary and Conservation Biology; Molecular- Immuno- and Microbiology; Molecular Genetics, Cell- and 
Developmental Biology; Plant Biology; Neuroscience and Human Biology)”

 (3) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles csillagász
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Astronomer”

 (4) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles fizikus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Phyisicist
– választható specializációk: alkalmazott fizika, biofizika, informatikus fizika, nukleáris technika, környezetfizika, 
orvosi fizika (Applied Phyisics, Biophysics, Information Technology for Physics, Nuclear Technology, Environmental 
Physics, Medical Physics)”

 (5) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. GEOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles geofizikus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geophyisicist
– választható specializációk: kutató geofizikus, űrkutató-távérzékelő (Geophysical Exploration, Space Science and 
Remote Sensing)”

 (6) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles geográfus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geographer
– választható specializációk: geoinformatika, geomorfológia, regionális elemzés, táj- és környezetkutatás, 
terület- és településfejlesztés, turizmusföldrajz, erőforrás- és kockázatelemző, régiómenedzser (Geoinformatics, 
Geomorphology, Regional Analysis, Landspace and Environmental Research, Regional and Urban Development, 
Tourism Geography, Risk and Resource Analyzer, Regional Management)”

 (7) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 7. pont b) alpontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
/A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:/
„az erőforrás- és kockázatelemző specializáción szerzett ismeretek birtokában:
– erőforrás- és a kockázatadatok gyűjtésének irányítására, rendszerezésére és feldolgozására,
– a tudományos alapok és a társadalmi feltételek együttes alkotó felhasználására,
– folyamatos nemzetközi tájékozódásra és a helyi sajátosságokon alapuló adaptációra,
– eligazodásra a különböző szintű hatóságok és szervezetek közötti munkamegosztásban,
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– az erőforrások kiaknázásának és a kockázatok mérséklésének gyakorlati irányítására;
a régiómenedzser specializáción szerzett ismeretek birtokában:
– a  pontos területfejlesztési helyzetfeltárás elkészítésére, a  fontosabb telepítő tényezők, könnyen áttekinthető, 
tematikus térképes ábrázolásával,
– megalapozott operatív és térségi marketing stratégiák felállítására, pénzügyi tervezéssel, pályázati lehetőségek 
hozzárendelésével,
– települési, és térségi projektek lebonyolítására, a  helyi szereplők összefogására, számukra szakmai, technikai 
segítség nyújtására,
– workshopok, lakossági tájékoztatók, térségi rendezvények szervezésére és moderációjára,
– a helyi tudásbázis dinamizálására, térségi kutatások hálózatba szervezésére, az oktatási és kutatóintézetekkel való 
együttműködések kialakítására.”

 (8) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 8. pont 8.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:
Differenciált szakmai ismeretek 35-60 kredit:
– geoinformatika specializáció: adatgyűjtés, -elemzés, -megjelenítés szempontjából legismertebb térinformatikai 
szoftverek (ArcGIS, Idrisi, Goemédia, Grass stb.) ismerete, adatbázis-kezelés, modellalkotás, szakági programozás, 
webtérképezés, műszaki informatika;
– geomorfológia szakirány: geomorfológia, negyedidőszak-kutatás, alkalmazott geomorfológiai térképezés, 
természeti veszélyek, geomorfológiai tervezés, geomorfológiai értékek meghatározása;
– regionális elemzés specializáció: társadalmi térelmélet, társadalomstatisztikai adatbázisok, földrajzi információs 
rendszerek, terepi társadalom-földrajzi adatgyűjtés, regionális elemzési módszerek, tematikus társadalom-földrajzi 
térképezés, térelemzési és regionális modellek, területi hatáselemzések, a  regionális vizsgálatok prezentációs 
eszközei;
– táj- és környezetkutatás szakirány: környezet- és tájtervezés, környezeti hatásértékelés, tájvédelem, 
környezetinformatika, környezetgazdálkodás, minőségirányítás, környezeti, táji ágazati tervezés, geoökológiai 
tervezés;
– terület- és településfejlesztés specializáció: terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés, falufejlesztés, területi 
tervezés, alkalmazott térinformatika, városok fejlesztésének kérdései, projekttervezés-projektmenedzsment, 
nemzetközi regionális kapcsolatok, határmenti térségek közötti együttműködés, kistérségek és fejlesztési kérdéseik, 
helyi gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés;
– turizmusföldrajz specializáció: térségi turizmustervezés módszerei, a  turisztikai terméktervezés és -fejlesztés 
térségi kapcsolatai, tematikus kínálatok és utak tervezése és fejlesztése, az  Európai Unió turizmuspolitikája, 
hatáselemzések a  turizmusban, turisztikai régiók a  globális piacon, a  turizmus nemzetközi és hazai 
intézményrendszere, régió- és településmarketing, desztinációfejlesztés és térségi menedzsment, a  fenntartható 
fejlődés és a  turizmus, idegenforgalmi területfejlesztés, térorientált turisztikai termékek, a  turizmus 
humánökológiája, a turizmustervezés geoinformatikai alapjai;
– erőforrás- és kockázatelemző specializáció: a  földi szférák, mint erőforrás és mint kockázat, a  társadalom, mint 
erőforrás és kockázat, a  gazdaság fenntarthatósága és sérülékenysége, az  éghajlatváltozás, ennek hatásai és 
a társadalmi válaszadás lehetőségei, a fenntarthatóság és a kockázatmérséklés hazai és nemzetközi dokumentumai, 
a  katasztrófavédelem és a  kárenyhítés elvei és gyakorlata, a  fenntarthatóság és a  kockázatok tudatosítása 
a társadalomban;
– régiómenedzser specializáció: építés- és környezetföldtan, települési stresszforrások, fenntarthatóság a  helyi 
tervezésben, hulladékgazdálkodás, az  ingatlan-gazdaságtan földrajzi vonatkozásai, szervezetfejlesztés és 
helyi irányítási modellek, vállalati gazdaságtan, vállalkozások finanszírozása, helyi termékpálya és erőforrás 
menedzsment, térség- és településmenedzsment, helyi fejlesztési koncepcióalkotás, marketing-kommunikációs és 
PR eszközök.
Diplomamunka: 30 kredit.”

 (9) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. GEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles geológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geologist
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– választható specializációk: földtan-őslénytan; vízföldtan, szénhidrogénföldtan, környezetföldtan; ásványtan-
kőzettan-geokémia, ásványi nyersanyagok, archeometria; EU medencekutató (Geology and Paleontology; 
Hydrogeology, Petroleum and Environmental Geology; Mineralogy, Petrogogy, Geochemistry, Mineral Exploration 
and Archaeometry; EU Basin Researcher)”

 (10) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles környezetkutató
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Researcher
– választható specializációk: alkalmazott ökológia, környezethidrológia, környezetfizika, környezet-földtudomány, 
levegőkörnyezet, limnológia, műszeres környezeti analitika (Applied Ecology, Environmental Hydrology, 
Environmental Physics, Environmental Earth Science, Atmospheric Environment, Limnology, Instrumental 
Methodology in Environmental Science)”

 (11) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. MATEMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles matematikus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mathematician”

 (12) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. METEOROLÓGUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles meteorológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Meteorologist
– választható specializációk: időjárás-előrejelző, éghajlatkutató (Weather Forecasting, Climate Research)”

 (13) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles vegyész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chemist (MSc)
– választható specializációk: analitikai kémia, anyagkutatás, gyógyszerkutatás, szerkezetkutatás, informatikai kémia, 
környezetkémia, szintetikus kémia (Analytical Chemistry, Materials Science, Pharmaceutical Chemistry, Structural 
Chemistry, Chemical Informatics, Environmental Chemistry, Syntetic Chemistry)”

 (14) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. ANYAGTUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles anyagkutató
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Materials Scientist”

 (15) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles molekuláris biológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Molecular Biologist”

 (16) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles térképész
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cartographer”
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 (17) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. ÖKOTOXIKOLÓGUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles ökotoxikológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Ecotoxicologist”

 (18) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. FÖLDTUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles földtudományi kutató
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Scientist”

 (19) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. BIOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles biofizikus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biophysicist”

 (20) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 19. IMMUNOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles immunológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Immunologist”

 (21) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. HUMÁNBIOLÓGA-
ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles humánbiológus-antropológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Biologist Anthropologist”

 (22) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 21. BIOTECHNOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles biotechnológus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Biotechnologist
– választható specializációk: gyógyszer-biotechnológia, környezet-biotechnológia (Pharmaceutical Biotechnology, 
Environmental Biotechnology)”

 (23) A Rendelet 3. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

22. §  A Rendelet 3/A. számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

23. §  A Rendelet 4/A. számú melléklet 1. Az  első tanári szakképzettség megválasztásához megfelelőnek tekintendő 
alapképzési szak vagy alapképzési szak szakiránya (a 4. számú melléklet 11.2.1. alpontjához) alcím a) A közoktatás 
műveltségi területein választható közismereti tanári szakképzettségek pontot követő táblázathoz tartozó 
3 lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:
„3 Az  első szakképzettség második vagy újabb tanári szakképzettségként való választásakor a  *-gal jelölt tanári 
szakképzettség felvételének feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű 
nyelvvizsga; a  portugáltanár és az  ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-tanár szakképzettség felvételének 
feltétele felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvismeret.”

24. § (1) A  Rendelet 5. számú melléklet I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet címe 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST FOLYTATÓ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN”
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 (2) A  Rendelet 5. számú melléklet IV. A  HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A  MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, 
EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI fejezet címe helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„IV. A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, AZ EVANGÉLIUMI 
PÜNKÖSDI KÖZÖSSÉG, A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET 
HITÉLETI SZAKJAI”

25. § (1) A  Rendelet 5. számú melléklet V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE fejezet 1. FELEKEZETI 
SZOCIÁLIS MUNKÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím a  következő 3.  ponttal egészül ki, egyidejűleg az  azt követő 
3–5. pontok számozása 4–6.-ra változik:
„3. Képzési terület: hitéleti”

 (2) A Rendelet 5. számú melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

26. §  A Rendelet 5. számú melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

27. §  A Rendelet 5. számú melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

28. § (1) A  Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 
3. TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok:” szövegrész helyébe a „választható specializációk:”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 8. pontjában a „szakirányokhoz tartozó” szövegrész helyébe a „specializációkhoz tartozó” szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI 
AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok:” szövegrész helyébe a „választható specializációk:”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 8. pont

ca) a) alpontjában az „informatika szakirányhoz” szövegrész helyébe az „informatika specializációhoz”,
cb) b)  alpontjában a  „szakigazgatási szakirányhoz” szövegrész helyébe a  „szakigazgatási 

specializációhoz”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ÉLELMISZERMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 8. 
KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 9. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 
6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető” szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 2. számú melléklet I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 
8. pontjában a „szakirányokhoz tartozó” szövegrész helyébe a „specializációkhoz tartozó” szöveg lép.

29. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 3. pontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
c) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
d) 7. pontjában

da) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
db) a „szakiránnyal” szövegrész helyébe a „specializációval”,

e) 8. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”
szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 2. pontjában

aa) a „(muzeológia vagy levéltár szakirány választása esetén megjelölve az adott szakirányt)” szövegrész 
helyébe a „(megjelölve a szakirányt)”,
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ab) a  „szakirány választása esetén Specialized in Muzeology,” szövegrész helyébe a  „specializáció 
választása esetén Specialized in Muzeology,”

ac) a „választható szakirányok: történelem, levéltár, muzeológia, régészet (History, Archives, Museology, 
Archaeology)” szövegrész helyébe a  „választható szakirány: történelem, régészet (History, 
Archaeology), választható specializációk: levéltár, muzeológia (Archives, Museology)”,

b) 3. pontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
c) 6. pont 6.2. alpontjában

ca) a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „szakirányhoz, specializációhoz rendelhető”,
cb) a  „történelem, levéltár és muzeológia szakirányon 50 kredit; régészet szakirányon 110 kredit” 

szövegrész helyébe a  „régészet szakirányon 110 kredit; történelem szakirányon, levéltár és 
muzeológia specializáción: 50 kredit”,

d) 7. pontjában
da) a  „tartózó szakirányokon szerzett” szövegrész helyébe a  „tartozó szakirányon, specializációkon 

szerzett”,
db) a „levéltár szakirányon végzettek” szövegrész helyébe a „levéltár specializáción végzettek”,
dc) a „muzeológia szakirányon végzettek” szövegrész helyébe a „muzeológia specializáción végzettek”,

e) 8. pont
ea) bb) alpontjában a „levéltár szakirány:” szövegrész helyébe a „levéltár specializáció:”,
eb) bc) alpontjában a „muzeológia szakirány:” szövegrész helyébe a „muzeológia specializáció:”,

f ) 9. pontjában
fa) a „levéltár szakirányon” szövegrész helyébe a „levéltár specializáción”,
fb) a „muzeológia szakirányon” szövegrész helyébe a „muzeológia specializáción”

szöveg lép.
 (3) A  Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. NÉPRAJZ ALAPKÉPZÉSI 

SZAK, 5. GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 7. ROMOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK, 8. SZLAVISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 9. ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK és 10. KELETI 
NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 3.  pontjában a  „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe 
a „bölcsészettudomány” szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 3. pontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
c) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”
d) 8.  pont ca)  alpontjában az  „alapszak másik szakiránya vagy az  alapszak adott szakirányának” szövegrész 

helyébe az „alapképzési szak másik specializációja vagy az alapképzési szak adott specializációjának”
szöveg lép.

 (5) A Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok:” szövegrész helyébe a „választható specializációk:”,
b) 3. pontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
c) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
d) 7. pontjában

da) a „– figyelemmel a választható szakirányokra is –” szövegrész helyébe a „– figyelemmel a választható 
specializációkra is –”,

db) a  „választott szakirányhoz kapcsolódó” szövegrész helyébe „a választott specializációhoz 
kapcsolódó”,

dc) a „szakirányon ismerik” szövegrész helyébe a „specializáción ismerik”,
e) 8. pont b) alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
f ) 9. pontjában a „választott szakiránynak” szövegrész helyébe a „választott specializációnak”
szöveg lép.

 (6) A  Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK és 13. PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
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b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”
szöveg lép.

 (7) A  Rendelet 2. számú melléklet II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. SZABAD BÖLCSÉSZET 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok:” szövegrész helyébe a „választható specializációk:”,
b) 3. pontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
c) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
d) 7. pontjában az „egyes szakirányok diszciplináris sajátosságainak” szövegrész helyébe az „egyes specializációk 

diszciplináris sajátosságainak”,
e) 8. ponjtában

ea) a „szakirány” szövegrész helyébe „specializáció”,
eb) a „szakirányból” szövegrész helyébe „specializációból”,
ec) a „szakirányának” szövegrész helyébe „specializációjának”

szöveg lép.

30. § (1) A  Rendelet 2. számú melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. NEMZETKÖZI 
TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. POLITOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK, 4. SZOCIÁLPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 7. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 
8.  SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK és 9. TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 3.  pontjában 
a „társadalomtudományi” szövegrész helyébe a „társadalomtudomány” szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet III. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. INFORMATIKUS 
KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában a „társadalomtudományi” szövegrész helyébe a „társadalomtudomány”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 8. pontjában a „szakirányokhoz tartozó” szövegrész helyébe a „specializációkhoz tartozó”
szöveg lép.

31. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK, 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím 6.  pont 6.2.  alpontjában a  „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a  „specializációhoz rendelhető” 
szöveg lép.

 (2) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 1. pontjában a „(Business Information Technology)” szövegrész helyébe a „(Business Informatics)”,
b) 2. pontjában a „Business Information Technologist” szövegrész helyébe a „Business Informatics Engineer”,
c) 7.  pontjában az  „– a  várható szakirányokat is figyelembe véve –” szövegrész helyébe az  „–a várható 

specializációkat is figyelembe véve –”
szöveg lép.

 (3) A Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 1.  pontjában az  „(Engineering Information Technology)” szövegrész helyébe a  „(Computer Science 

Engineering)”,
b) 2. pontjában az „Engineering Information Technologist” szövegrész helyébe a „Computer Science Engineer”,
c) 7. pontjában

ca) a „mérnök informatikusok” szövegrész helyébe a „mérnökinformatikusok”,
cb) a „mérnök informatikusoktól” szövegrész helyébe a „mérnökinformatikusoktól”

szöveg lép.
 (4) A  Rendelet 2. számú melléklet IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 

ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 1. pontjában a „(Software Information Technology)” szövegrész helyébe a „(Computer Science)”,
b) 2. pontjában a „Software Information Technologist” szövegrész helyébe a „Computer Scientist”
szöveg lép.
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32. § (1) A  Rendelet 2. számú mellékletének V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában a „jogi és igazgatási” szövegrész helyébe a „jogi”,
b) 4. pontjában az „igazgatási” szövegrész helyébe az „igazságügyi”
szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú mellékletének V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. MUNKAÜGYI ÉS 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 3. pontjában a „jogi és igazgatási” szövegrész helyébe a „jogi”,
c) 4. pontjában az „igazgatási” szövegrész helyébe a „munkajogi”
d) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
e) 7. pontjában

ea) a „munkaügyi kapcsolatok tanácsadó” szövegrész helyébe a „munkaügyi kapcsolatok specializáción 
végzett munkaügyi és társadalombiztosítási szakember”,

eb) a  „társadalombiztosítási tanácsadó” szövegrész helyébe a  „társadalombiztosítási igazgatási 
specializáción végzett munkaügyi és társadalombiztosítási szakember”,

f ) 8. pontjában a „szakirányokhoz tartozó” szövegrész helyébe a „specializációkhoz tartozó”
szöveg lép.

33. § (1) Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ALKALMAZOTT 
KÖZGAZDASÁGTAN ALAPKÉPZÉSI SZAK és 3. KÖZSZOLGÁLATI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6.  pont 6.2.  alpontjában 
a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető” szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. GAZDASÁGELEMZÉS 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 1.  pontjában a  „gazdaságelemzés (Economic Analysis)” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-

matematikai elemzés (Economic and Financial Mathematical Analysis)”,
b) 2. pontjában

ba) a „közgazdász gazdaságelemzés alapképzési szakon” szövegrész helyébe a „közgazdász gazdaság- és 
pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szakon”,

bb) az „Economist in Economic Analysis” szövegrész helyébe az „Economist in Economic and Financial 
Mathematical Analysis”,

c) 6. pont 6.2. alpontjában az „Az akkreditált szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe az „A specializációhoz 
rendelhető”,

d) 7.  pontjában a  „gazdaságelemzés alapképzési szakon végzettek” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és 
pénzügy-matematikai elemzés szakon végzettek”,

szöveg lép.
 (3) A  Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GAZDÁLKODÁSI ÉS 

MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK és 8. PÉNZÜGY ÉS 
SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 8. pontjában a „választható szakirányok,” szövegrész helyébe a „választható specializációk,”
szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. EMBERI ERÕFORRÁSOK 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 8. pontjában a „továbbá specializációk, szakirányok,” szövegrész helyébe a „továbbá specializációk,”
szöveg lép.

 (5) A  Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. NEMZETKÖZI 
GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. és 7.  pontjában a  „nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon” szövegrész helyébe a  „nemzetközi 

gazdálkodás alapképzési szakon”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 8. pontjában a „választható szakirányok,” szövegrész helyébe a „választható specializációk,”
szöveg lép.
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 (6) A Rendelet 2. számú melléklet VII. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 7. pontjában a „választott szakiránynak” szövegrész helyébe a „választott specializációnak”,
c) 8. pontjában a „választható szakirányok,” szövegrész helyébe a „választható specializációk,”
szöveg lép.

34. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezetnek 19. MOLEKULÁRIS BIONIKA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 7. pontjában

ba) a „molekuláris bionikus szakemberek” szövegrész helyébe a „molekuláris bionikus mérnökök”,
bb) a  „molekuláris bionika alapképzési szakon” szövegrész helyébe a  „molekuláris bionika mérnöki 

alapképzési szakon”,
c) 9.  pontjában a  „molekuláris bionika alapszakhoz” szövegrész helyébe a  „molekuláris bionika mérnöki 

alapképzési szakhoz”
szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ANYAGMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 
2.  FAIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK, 15. ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 20. JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 7. pontjában a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. BIOMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 
6. VEGYÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 7. ÉPÍTŐMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 7. pontjában

ba) a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”,
bb) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”

szöveg lép.
 (4) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI 

SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 7. pontjában a „szakiránynak megfelelően” szövegrész helyébe a „specializációnak megfelelően”,
d) 8. pontjában a „szakirányokhoz tartozó” szövegrész helyébe a „specializációkhoz tartozó”
szöveg lép.

 (5) A  Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 
10. IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4.  pontjában az  „ipari termék és formatervezői” szövegrész helyébe az  „ipari termék- és formatervező 

mérnöki”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 7. pontjában a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”
szöveg lép.

 (6) A  Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 
13. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4.  pontjában a „gépész-, közlekedési, mechatronikai mérnöki” szövegrész helyébe a „gépész-, közlekedés-, 

mechatronikai mérnöki”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 7. pontjában a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”
szöveg lép.

 (7) A Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
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b) 7. pontjában
ba) a „szakiránytól” szövegrész helyébe a „specializációtól”,
bb) a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”

szöveg lép.
 (8) A  Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

alcím
a) 4. pontjában a „villamos- és energetikai mérnök” szövegrész helyébe a „villamos- és energetikai mérnöki”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 7. pontjában

ca) a „(szakirányban)” szövegrész helyébe a „(specializációban)”
cb) a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”,

szöveg lép.
 (9) A  Rendelet 2. számú melléklet VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI 

SZAK alcím 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető” 
szöveg lép.

35. § (1) A  Rendelet 2. számú melléklet IX. ORVOS-ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ÁPOLÁS ÉS 
BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában a „diatetikus,” szövegrész helyébe „dietetikus,”szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET alcím 3. EGÉSZSÉGÜGYI 
SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 7. pontjában

ca) az  „egészségügyi ügyvitelszervező szakirányon” szövegrész helyébe az  „egészségügyi 
ügyvitelszervező specializáción”,

cb) az „egészségbiztosítási szakirányon” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítás specializáción”,
cc) az  „egészségturizmus-szervező szakirányon” szövegrész helyébe az  „egészségturizmus-szervező 

specializáción”,
d) 8. pontjában

da) az „egészségbiztosítás szakirány” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítás specializáció”,
db) az „egészségügyi ügyvitelszervezői szakirány” szövegrész helyébe az „egészségügyi ügyvitelszervező 

specializáció”,
dc) az  egészségturizmus-szervező szakirány” szövegrész helyébe az  „egészségturizmus-szervező 

specializáció”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 2. számú melléklet IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ORVOSI 
LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szöveg rész helyébe a „választható specializációk”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 7. pontjában

ca) az  „orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus” szövegrész helyébe az  „orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika specializáción végzett orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
analitikus”,

cb) az  „orvosi kutatólaboratóriumi analitikus” szövegrész helyébe az  „orvosi kutatólaboratóriumi 
analitika specializáción végzett orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus”,

cc) a  „képalkotó diagnosztikai analitikus” szövegrész helyébe a  „képalkotó diagnosztikai analitika 
specializáción végzett orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus”,

cd) az „optometrista” szövegrész helyébe az „optometria specializáción végzett orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai analitikus”,

d) 8. pontjában
da) az „orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakirány” szövegrész helyébe az „orvosdiagnosztikai 

laboratóriumi analitika specializáció”,
db) az  „orvosi kutatólaboratóriumi analitikus szakirány” szövegrész helyébe az  „orvosi 

kutatólaboratóriumi analitika specializáció”,
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dc) a  „képalkotó diagnosztikai analitikus szakirány” szövegrész helyébe a  „képalkotó diagnosztikai 
analitika specializáció”,

dd) az „optometria szakirány” szövegrész helyébe az „optometria specializáció”
szöveg lép.

36. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 6. pont 6.5. alpontjában

ca) a „tanítói szakirányon” szövegrész helyébe a „tanító specializáción”,
cb) az „óvodapedagógus szakirányon” szövegrész helyébe az „óvodapedagógus specializáción”,

c) 7. pontjában
ca) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
cb) a „szakirányokat” szövegrész helyébe a „specializációkat”,
cc) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,

d) 8. és 9. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”
szöveg lép.

 (2) A Rendelet 2. számú melléklet X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 7.  pont b)  alpontjában az  „1–10. évfolyamon, a  fejlesztő iskolai oktatás” szövegrész helyébe 

az „1–12. évfolyamon, a fejlesztő nevelés, oktatás”,
b) 8. pont a) alpontjában az „1–10.” szövegrész helyébe az „1–12.”
szöveg lép.

37. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. TESTNEVELŐ-EDZŐ ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím a  6.  pont 6.2.  alpontjában a  „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a  „specializációhoz 
rendelhető” szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 8. pontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

38. § (1) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. BIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 
és 5. FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 8. pontjában

ba) a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”,
bb) a „tanári szakirány” szövegrész helyébe a „tanári modul”

szöveg lép.
 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. FIZIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

alcím
a) 3. pontjában a „természettudományi” szövegrész helyébe a „természettudomány”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
c) 7. pontjában a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”,
d) 8. pontjában

da) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
db) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
dc) a „szakirányú” szövegrész helyébe a „specializációs”,
dd) a „tanári szakirány” szövegrész helyébe a „tanári modul”

szöveg lép.
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 (3) A  Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. KÉMIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 7. pontjában a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”,
c) 8. pontjában

ca) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
cb) a „tanári szakirány” szövegrész helyébe a „tanári modul”

szöveg lép.
 (4) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 8. pontjában

ba) a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”,
bb) a „tanári szakirányon a” szövegrész helyébe a „tanári modul:”,
bc) az „egyéb szakirányok” szövegrész helyébe az „egyéb specializációk”

szöveg lép.
 (5) A Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. KÖRNYEZETTAN ALAPKÉPZÉSI 

SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 7. pontjában a „tanári szakirányt” szövegrész helyébe a „tanári modult”,
c) 8. pontjában a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”
szöveg lép.

 (6) A  Rendelet 2. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. MATEMATIKA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz rendelhető” szövegrész helyébe a „specializációhoz rendelhető”,
b) 7. pontjában a „várható szakirányokat” szövegrész helyébe a „várható specializációkat”,
c) 8. pontjában

ca) a „matematikus szakirány:” szövegrész helyébe a „matematikus képzés szakmai ismeretei:”,
cb) a „tanári szakirány:” szövegrész helyébe a „tanári modul:”

szöveg lép.

39. § (1) A  Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím 2. pontjában
a) a „klasszikus harmónika” szövegrész helyébe a „klasszikus harmonika”,
b) a „klasszikus ütőhangszeres előadóművészet” szövegrész helyébe a „klasszikus ütőhangszerek”,
c) az „egyházzene- orgona” szövegrész helyébe az „egyházzene-orgona”,
d) az „egyházzene- kórusvezető” szövegrész helyébe az „egyházzene-kórusvezetés”,
e) a „nagybőgő-cselló-ütőgordon” szövegrész helyébe a „nagybőgő-cselló-ütőgardon”,
f ) a „furlya-duda” szövegrész helyébe a „furulya-duda”
szöveg lép.

 (2) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában

aa) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
ab) a „kortárs tánc” szövegrész helyébe a „kortárstánc”,

b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
c) 7. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
d) 8. pontjában

da) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
db) a „szakirányú” szövegrész helyébe a „speciális”,
dc) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
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 (3) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 2. pontjában

aa) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
ab) a „kortárs tánc” szövegrész helyébe a „kortárstánc”,

b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
c) 7. pontjában

ca) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
cb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,

d) 8. pontjában
da) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
db) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (4) A  Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ALKALMAZOTT LÁTVÁNYTERVEZÉS 

ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a ” szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
c) 8. pontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (5) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. ANIMÁCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában a „művészeti” szövegrész helyébe a „művészet”,
b) 4. pontjában a „film- és videoművészeti” szövegrész helyébe a „film- és videoművészet”
szöveg lép.

 (6) A Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. FOTOGRÁFIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában a „művészeti” szövegrész helyébe a „művészet”,
b) 4. pontjában az „iparművészeti” szövegrész helyébe az „iparművészet”
szöveg lép.

 (7) A  Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. TEXTILTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
b) 8. pontjában

ba) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
bb) a „szakirányú modulok (szakirányok)” szövegrész helyébe a „specializációk”,
bc) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (8) A  Rendelet 2. számú melléklet XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 19. TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ 

ALAPKÉPZÉSI SZAK, 20. KAMERAMAN ALAPKÉPZÉSI SZAK és 21. GYÁRTÁSSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 
3. pontjában a „film- és videoművészet” szövegrész helyébe a „képzési ág: film- és videoművészet” szöveg lép.

40. § (1) A  Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ELEKTRONIKUS 
ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. KÉZMŰVES ALAPKÉPZÉSI SZAK és 
4. KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a ” szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
c) 8. pontjában a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”
szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS 
MÉDIAISMERET ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában

aa) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
ab) a „mozgókép-készítő” szövegrész helyébe a „mozgóképkészítő”,

b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
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c) 8.  pontjában a  „multi-médiafejlesztő szakirányokhoz” szövegrész helyébe a  „multimédia-fejlesztő 
specializációkhoz”

szöveg lép.
 (3) A  Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS 

ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában

aa) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
ab) a „díszítő szobrász” szövegrész helyébe a „díszítőszobrász”,

b) 6. pont 6.2. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
c) 8. pontjában a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”
szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 2. számú melléklet XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 7. pontjában

ba) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
bb) a „szakirányuknak” szövegrész helyébe a „specializációjuknak”,

c) 8. pontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

41. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GAZDASÁGINFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 1. pontjában a „(Business Information Technology)” szövegrész helyébe a „(Business Informatics)”,
b) 2. pontjában a „Business Information Technologist” szövegrész helyébe a „Business Informatics Engineer”,
c) 3. pontjában az „informatikai” szövegrész helyébe az „informatika”,
d) 4. pont

da) 4.2.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

db) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”

szöveg lép.
 (2) A Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím
a) 1. pontjában

aa) a „mérnök informatikus” szövegrész helyébe a „mérnökinformatikus”,
ab) az „(Engineering Information Technology)” szövegrész helyébe a „(Computer Science Engineering)”,

b) 2. pontjában
ba) a „mérnök informatikus” szövegrész helyébe a „mérnökinformatikus”,
bb) az „Engineering Information Technologist” szövegrész helyébe a „Computer Science Engineer”,

c) 3. pontjában az „informatikai” szövegrész helyébe az „informatika”,
d) 4. pont

da) 4.1. alpontjában a „mérnök informatikus” szövegrész helyébe a „mérnökinformatikus”,
db) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 1. pontjában a „(Software Information Technology)” szövegrész helyébe a „(Computer Science)”,
b) 2. pontjában a „Software Information Technologist” szövegrész helyébe a „Computer Scientist”,
c) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”
szöveg lép.
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42. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
2. KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 4. KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 5. KÖRNYEZETMÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 6. VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 7. MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI 
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 9. OLAJ- ÉS GÁZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 10. HIDROGEOLÓGUS MÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 11. ELŐKÉSZÍTÉS-TECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 12. FÖLDTUDOMÁNYI 
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 14. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 15. BIZTONSÁGTECHNIKAI 
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 16. KATASZTRÓFAVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 17. KATONAI 
LOGISZTIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 18. VÉDELMI VEZETÉSTECHNIKAI RENDSZERSZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 28. ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 29. FA- ÉS BÚTORIPARI TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 30. FORMA- ÉS VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
31. GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK, 32. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 33. IPARI 
TERMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 34. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK 4.  pontjában 
a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó szakok,” szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. BÁNYA- ÉS GEOTECHNIKA MÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 1. és 2. pontjában, valamint 4. pont 4.1. alpontjában a „bánya” szövegrész helyébe a „bánya-”
b) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 1. pontjában az „építész” szövegrész helyébe az „építészmérnöki” szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 23. INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 6. pont

aa) 6.2. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
ab) 6.3. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,

b) 7. pont b) alpontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
c) 8. pont 8.2. alpontjában

ca) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
cb) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,

d) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”
szöveg lép.

 (5) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 24. JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
25. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 26. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 
4.1. alpontjában a „közlekedésmérnöki alapképzési szak” szövegrész helyébe a „közlekedésmérnöki, a járműmérnöki 
és a logisztikai mérnöki alapképzési szak” szöveg lép.

 (6) A Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 35. TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 4. pontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó szakok,”
b) 7. pont b) alpontjában az „a területfejlesztés,” szövegrész helyébe az „a településfejlesztés,”
szöveg lép

 (7) A  Rendelet 3. számú melléklet III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 42. URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pont
a) 6.2. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
b) 6.3. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”
szöveg lép.

43. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
4. KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 5. MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
7. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 9. VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 11. ÁLLATTENYÉSZTŐ 
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 12. TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI 
SZAK és 13. VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pontjában a „mesterfokozatot adó 
alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó szakok,” szöveg lép.
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 (2) A Rendelet 3. számú melléklet IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 
8. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.2. alpontjában a „természettudományi” szövegrész helyébe a „természettudomány”,
b) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 

szakok,”
szöveg lép.

 (3) A Rendelet 3. számú melléklet IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. BIRTOKRENDEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 1. pontjában a „birtokrendező mérnök” szövegrész helyébe a „birtokrendező mérnöki” szöveg lép.

44. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. JOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 3. pontjában a „jogi és igazgatási” szövegrész helyébe a „jogi” lép.

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. MUNKAÜGYI ÉS 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 3. pontjában a „jogi és igazgatási” szövegrész helyébe a „jogi”,
c) 7. pontjában

ca) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
cb) a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”,

d) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
e) 9. pontjában a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”
szöveg lép.

 (3) A Rendelet 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IZGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 3. pontjában a „jogi és igazgatási” szövegrész helyébe a „jogi”,
b) 4. pont 4.1. alpontjában a „jogász egységes, osztatlan” szövegrész helyébe a „jogász osztatlan”,
c) 6.  pont 6.3.  alpontjában a  „szakmai anyaghoz/szakirányhoz” szövegrész helyébe a  „szakmai anyaghoz/

specializációhoz”
szöveg lép.

45. § (1) A Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont 4.2. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
c) 7. pontjában és 8. pont 8.2. alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”
szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 
3. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában az „orvos- és egészségtudományi” szövegrész helyébe az „orvos- és egészségtudomány”,
b) 4. pont 4.2. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. KLINIKAI 
LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.1.  alpontjában a „szakiránya” szövegrész helyébe 
a „specializációja”szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 3. számú melléklet VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. RADIOGRÁFIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont

ba) 4.1. pontjában a „diagnosztika szakiránya” szövegrész helyébe a „diagnosztika specializációja”,
bb) 4.2. pontjában az „analitika szakirányai” szövegrész helyébe az „analitika specializációi”,

c) 7. pont b) alpontjában és 8. pont 8.2. alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
d) 9. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”
szöveg lép.
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46. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZOCIOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.2. alpontjában a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés”,
b) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 

szakok,”
szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. POLITIKA TUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában a „társadalomtudományi” szövegrész helyébe a „társadalomtudomány”,
b) 4.  pont 4.2.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 

elemzés”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SZOCIÁLIS MUNKA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. SZOCIÁLPOLITIKA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
szöveg lép.

 (5) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. KULTURÁLIS 
ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont

ba) 4.2.  alpontjában a „gazdaságelemzés,” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés,”,

bb) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

c) 8. pont 8.3. alpontjában
ca) a „szakirányt nem-választók” szövegrész helyébe a „specializációt nem választók”,
cb) az „antropológia szakirányt” szövegrész helyébe az „antropológia specializációt”

szöveg lép.
 (6) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. NEMZETKÖZI 

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 4. pont

ba) 4.2.  alpontjában a „gazdaságelemzés,” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés,”,

bb) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”

szöveg lép.
 (7) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. A  TÁRSADALMI NEMEK 

TANULMÁNYA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont

ba) 4.1.  pontjában a  „bármely bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományi 
vagy jogi és igazgatási képzési terület” szövegrész helyébe az  „a bölcsészettudomány, 
társadalomtudomány, gazdaságtudományok, jogi képzési terület vagy a közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési terület közigazgatási képzési ágának bármely”,
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bb) 4.2. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

c) 7. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
d) 8. pont 8.3. alpontjában és 9. pontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (8) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. INFORMATIKUS 
KÖNYVTÁROS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 8. pont 8.3. alpontjában

ba) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
bb) az „Internet technológia” szövegrész helyébe az „Internet-technológia”,
bc) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (9) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. EGÉSZSÉGPOLITIKA, 

TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 7. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában

ca) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
cb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción

szöveg lép.
 (10) A  Rendelet 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. KÖZÖSSÉGI ÉS CIVIL 

TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.1.  alpontjában a  „gazdaságtudományok és a  jogi és igazgatási képzési terület” szövegrész helyébe 

a  „gazdaságtudományok, jogi képzési terület vagy a  közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
közigazgatási képzési ágának”,

b) 4.2.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 
szakok,”,

szöveg lép.

47. § (1) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FILMDRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK 
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím
a) 3.  pontjában a „művészeti képzési terület, film- és videóművészet” szövegrész helyébe a „művészet képzési 

terület, film- és videoművészet”,
b) 7. pont 7.3. alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”
szöveg lép.

 (2) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. SZÍNHÁZI DRAMATURG MESTERKÉPZÉSI 
SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím
a) 3. pontjában a „művészeti” szövegrész helyébe a „művészet”,
b) 7. pont 7.3. alpontjában

ba) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
bb) a „szakirányú” szövegrész helyébe a „specializációs”

szöveg lép.
 (3) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SZÍNHÁZRENDEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím
a) 3. pontjában a „művészeti képzési terület, színházművészeti” szövegrész helyébe a „művészet képzési terület, 

színházművészet”,
b) 7. pont 7.3. alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”
szöveg lép.

 (4) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezetének 4. SZÍNMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím
a) 3.  pontjában a „művészeti képzési terület, színművészet” szövegrész helyébe a „művészet képzési terület, 

színházművészet”,
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b) 7. pont 7.3. alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”
szöveg lép.

 (5) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. GRAFIKUSMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 6. pontjában

ba) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
bb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (6) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. RESTAURÁTORMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI 

SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirány” szövegrész helyébe a „választható specializáció”,
b) 6. pont b) alpontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”
szöveg lép.

 (7) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. INTERMÉDIA-MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 3. pontjában a „művészeti” szövegrész helyébe a „művészet” szöveg lép.

 (8) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 7. pont c) alpontjában és 11. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”
szöveg lép.

 (9) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 24. LÁTVÁNYTERVEZŐ MŰVÉSZ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2.  pontjában és 8.  pont 8.3.  alpontjában a  „választható szakirányok” szövegrész helyébe a  „választható 

specializációk”,
b) 7. pont c) alpontjában a „szakiránynak megfelelő” szövegrész helyébe a „specializációnak megfelelő”
szöveg lép.

 (10) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 26. FILM- ÉS TELEVÍZIÓS PRODUCER 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 27. TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK és 29. ANIMÁCIÓ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK 3. pontjában a „film- és videóművészet” szövegrész helyébe a „film- és videoművészet” szöveg 
lép.

 (11) A Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 28. KERÁMIATERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
a) 3.  pontjában a „művészeti képzési terület, iparművészeti” szövegrész helyébe a „művészet képzési terület, 

iparművészet”,
b) 4.  pont 4.2.  alpontjában a „művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti,” szövegrész helyébe 

a „művészet képzési terület képzőművészet, iparművészet képzési ág”
szöveg lép.

 (12) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 30. FOTOGRÁFIA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 32. TERVEZŐGRAFIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 35. DESIGNELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK, 36. DESIGN- ÉS 
MŰVÉSZETMENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK és 38. FÉMMŰVESSÉG MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 3.  pontjában 
az „iparművészeti” szövegrész helyébe az „iparművészet” szöveg lép.

 (13) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 33. DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szöveg rész helyébe a „választható specializációk”,
b) 3. pontjában az „iparművészeti” szövegrész helyébe az „iparművészet”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (14) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 
3. pontjában az „építőművészeti” szövegrész helyébe az „építőművészet”szöveg lép.

 (15) A  Rendelet 3. számú melléklet VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 37. FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 3. pontjában az „iparművészeti” szövegrész helyébe az „iparművészet”,
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c) 8. pont 8.3. alpontjában
ca) a „bútor-formatervezés szakirány” szövegrész helyébe a „bútor-formatervező specializáció”,
cb) a „formatervezés szakirány” szövegrész helyébe a „formatervező specializáció”,
cc) a „jármű-formatervezés szakirány” szövegrész helyébe a „jármű-formatervező specializáció”

szöveg lép.

48. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZÍNHÁZTUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 3.  pontjában a „bölcsészettudományok” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány” 
szöveg lép.

 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. VALLÁSTUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont 4.1. alpontjában a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,
c) 7. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
d) 8. pont 8.1. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
e) 8. pont 8.3. alpontjában

ea) a „vallástörténeti szakirány” szövegrész helyébe a „vallástörténet specializáció”,
eb) a „valláselméleti szakirány” szövegrész helyébe a „valláselmélet specializáció”,
ec) a „vallás a modern világban szakirány” szövegrész helyébe a „vallás a modern világban specializáció”

szöveg lép.
 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. VALLÁSTÖRTÉNET 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont 4.2. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
c) 7. és 8. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
d) 10. pontjában a „tanári szakirány történelem szakmai moduljából” szövegrész helyébe a „történelem szakmai 

ismeretköreiből”
szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában

aa) a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
ab) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,

b) 8. pont 8.3. alpontjában
ba) a „szakirányú” szövegrész helyébe a „specializációs”,
bb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (5) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. NEVELÉSTUDOMÁNYI 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 6. pont 6.3. alpontjában a „(szakirányokhoz)” szövegrész helyébe a „(specializációkhoz)”,
c) 7. pontjában a „szakirányon” és „szakirányokon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
d) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
e) 9. pontjában a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”
szöveg lép.

 (6) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. ANGLISZTIKA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 7. AMERIKANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”
szöveg lép.
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 (7) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. ELMÉLETI NYELVÉSZET 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
b) 11. pontjában a „szakirányának” szövegrész helyébe „specializációjának”
szöveg lép.

 (8) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. ALKALMAZOTT NYELVÉSZET 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 3. pontjában a „bölcsészettudományok” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
b) 6. pont 6.3. alpontjában a „ szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (9) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány” szöveg 
lép.

 (10) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. KLASSZIKA-FILOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak” szöveg lép.

 (11) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. IRODALOM- ÉS 
KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.1.  alpontjában a  „szakiránnyal” szövegrész helyébe 
a „specializációval” szöveg lép.

 (12) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. TÖRTÉNELEM 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában a  „bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
természettudományi, jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési terület, valamint a gazdaságtudományi” 
szövegrész helyébe az  „a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, jogi, valamint 
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület, továbbá a gazdaságtudományok” szöveg lép.

 (13) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2. pontjában és 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe 
a „specializációk” szöveg lép.

 (14) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 26. PSZICHOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 7. pontjában

ba) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
bb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,

c) 8. pont 8.3. alpontjában
ca) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
cb) a „Munka- és szervezetpszichológiai” szövegrész helyébe a „Munka- és szervezetpszichológia”,
cc) a „Klinikai és egészségpszichológiai” szövegrész helyébe a „Klinikai és egészségpszichológia”,
cd) a „Társadalom és szervezetpszichológia” szövegrész helyébe a „Társadalom- és szervezetpszichológia”

szöveg lép.
 (15) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 27. FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1. alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
ab) 4.2. alpontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,

b) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányú” szövegrész helyébe a „specializációs”
szöveg lép.

 (16) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 28. ALTAJISZTIKA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10.  pontjában az  „a magyar alapképzési szak elméleti nyelvészeti, illetve finnugor 
szakiránya” szövegrész helyébe az „a magyar alapképzési szak finnugor specializációja, illetve a  szabad bölcsészet 
alapképzési szak elméleti nyelvészet specializációja” szöveg lép.

 (17) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 29. MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pontjában

ba) a „művészettörténet szakiránya” szövegrész helyett a „művészettörténet specializációja”,
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bb) a  „művészeti képzési terület képzőművészeti, iparművészeti képzési ágak alapképzési, 
egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakjai,” szövegrész helyébe a „művészet képzési terület 
képzőművészet, iparművészet képzési ág alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakjai,”,

c) 8. pont 8.3. pontjában
ca) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
cb) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,

d) 10. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
e) 11. pontjában a „szakirányának” szövegrész helyébe a „specializációjának”
szöveg lép.

 (18) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 31. LEVÉLTÁR MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 3. pontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
c) 4. pont 4.1. pontjában a „levéltár szakiránya” szövegrész helyébe a „levéltár specializációja”,
d) 8. pont 8.3. pontjában

da) a „közép és kora-újkori szakirány” szövegrész helyébe a „közép és kora-újkor specializáció”,
db) az „új- és jelenkori szakirány” szövegrész helyébe az „új- és jelenkor specializáció”,

e) 9. pontjában a „Magyar Országos Levéltár” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Levéltár”,
f ) 11. pontjában a „közép- és koraújkori szakirányon” szövegrész helyébe a „közép-és koraújkor specializáción”
szöveg lép.

 (19) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 33. ETIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont

ba) 4.1. alpontjában a „szakirányai” szövegrész helyébe a „specializációi”,
bb) 4.2. alpontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,

c) 8. pont 8.3. alpontjában
ca) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializácók”,
cb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (20) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. FINNUGORISZTIKA 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1. alpontjában a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,
ab) 4.2. alpontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,

b) 7. pontjában
ba) a „szakiránnyal” szövegrész helyébe a „specializációval”,
bb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (21) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 35. SZLAVISZTIKA 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) 4. pont

ba) 4.1. alpontjában a „szakirányának” szövegrész helyébe a „specializációjának”,
bb) 4.2. alpontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,

c) 7. pontjában
ca) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”
cb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,

d) 8. pont
da) 8.2 alpontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
db) 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,

e) 10. pontjában a „szakirányának” szövegrész helyébe a „specializációjának”
szöveg lép.
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 (22) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 45. INDOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szöveg rész helyébe a „választható specializációk”,
b) 7. pontjában

ba) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
bb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,

c) 8. pont 8.2. alpontjában
ca) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
cb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (23) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 52. RÉGÉSZET MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk” szöveg lép.
 (24) A  Rendelet 3. számú melléklet X. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 54. TURKOLÓGIA 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
b) a 7. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”.
c) 8.  pont 8.3.  alpontjában az  „a szakirányok ismeretei válaszható szakirányok” szövegrész helyébe 

az „a specializációk ismeretei, válaszható specializációk”
szöveg lép.

 (25) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 59. LOGIKA ÉS 
TUDOMÁNYELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont 4.1. alpontjában a „szabad bölcsész alapképzési szak filozófia szakiránya; a magyar alapképzési szak 

elméleti nyelvészet szakiránya” szövegrész helyébe a  „szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia vagy 
elméleti nyelvészet specializációja”,

b) 10. pontjában a „szakirányai” szövegrész helyébe a „szakirányai, specializációi”
szöveg lép.

 (26) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 60. BUDDHIZMUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában a  „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe 
a „bölcsészettudomány” szöveg lép.

 (27) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 61. HUNGAROLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában és 4. pont 4.2. alpontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
c) 7. pontjában

ca) a „Szakirány” szövegrész helyébe a „Specializáció”,
cb) a „szakirányuknak” szövegrész helyébe a „specializációjuknak”,
cc) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,

d) 8. pont 8.3. alpontjában
da) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
db) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,

e) 10. pontjában
ea) a „Szakirány” szövegrész helyébe a „Specializáció”,
eb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
ec) a „szakiránynál” szövegrész helyébe a „specializációnál”

szöveg lép.
 (28) A Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 62. A TERMÉSZETTUDOMÁNY 

TÖRTÉNETE ÉS FILOZÓFIÁJA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában és 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 4. pont 4.2. alpontjában a „szakiránnyal” szövegrész helyébe a „specializációval”
szöveg lép.
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 (29) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 65. ROMOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában

aa) a „választható szakirányok” szövegrész helyébe a „választható specializációk”,
ab) a „cigány kisebbségi népismeret szakirány” szövegrész helyébe a „cigány nemzetiségi népismeret 

specializáció”,
b) 4. pont 4.2. alpontjában a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
c) 7. pontjában

ca) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
cb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
cc) a „kisebbségpedagógiai” szövegrész helyébe a „nemzetiségpedagógiai”,
cd) a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”,

d) 8. pontjában
da) a „kisebbségpolitikájának” szövegrész helyébe a „nemzetiségpolitikájának”,
db) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
dc) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
dd) a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi”,
de) a „kisebbségekkel” szövegrész helyébe a „nemzetiségekkel”,

e) 9. pontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (30) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 66. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK akcím
a) 4. pont 4.1. alpontjában

aa) a „társadalomtudományi” szövegrész helyébe a „társadalomtudomány”,
ab) a „szabad bölcsész” szövegrész helyébe a „szabad bölcsészet”,
ac) a „szakirányai” szövegrész helyébe a „specializációi”,

b) 4. pont
ba) 4.2.  alpontjában az  „a jogi és igazgatási, és a  gazdaságtudományok képzési terület” szövegrész 

helyébe a „gazdaságtudományok, a jogi képzési terület vagy a közigazgatási, rendészeti és katonai 
képzési terület közigazgatási képzési ágának bármely”,

bb) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

c) 8. pont 8.2. pontjában az „átörökítás” szövegrész helyébe az „átörökítés”
szöveg lép.

 (31) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 67. TERMINOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontjában a „bölcsész” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány” szöveg lép.

 (32) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 68. VIZUÁLIS 
KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.1. alpontjában

aa) a „bölcsészettudományi” szövegrész helyébe a „bölcsészettudomány”,
ab) a „szakirányai” szövegrész helyébe a „specializációi”,

b) 4.2.  alpontjában a  „bölcsészettudományi, a  társadalomtudományi, a  művészeti” szövegrész helyébe 
a „bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a művészet”,

c) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 
szakok,”

szöveg lép.
 (33) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 69. ÖSSZEHASONLÍTÓ 

IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 2.  pontjában és 8.  pont 8.3.  alpontjában 
a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk” szöveg lép.

 (34) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 70. SZEMIOTIKA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.2. alpontjában a „jogi és igazgatási,” szövegrész helyébe a „jogi képzési terület, a közigazgatási, rendészeti és 

katonai képzési terület közigazgatási képzési ága,”,
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b) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 
szakok,”

szöveg lép.
 (35) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 71. TÖRTÉNETI MUZEOLÓGIA 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1. alpontjában a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,
ab) 4.2.  alpontjában a  „művészettörténeti szakiránya,” szövegrész helyébe a  „művészettörténet 

specializációja,”,
ac) 4.3.  alpontjában az  „orvostudományi, az  agrártudományi a  műszaki és a  természettudományi 

terület alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakjai” szövegrész helyébe az  „orvos- és 
egészségtudomány, az  agrár, a  műszaki és a  természettudomány képzési terület alap- vagy 
mesterfokozatot adó szakjai”,

b) 6. pont 6.3. alpontjában a „szakirányhoz” szövegrész helyébe a „specializációhoz”,
c) 7. pont b) alpontjában az „országos-,” szövegrész helyébe az „országos,”
szöveg lép.

 (36) A  Rendelet 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 72. KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pont a) és b) alpontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg 
lép.

49. § (1) A Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZAKEDZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 4. pont 4.2. alpontjában a „szakiránya,” szövegrész helyébe a „specializációja,”,
b) 7. pont a) alpontjában

ba) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
bb) a „szakirányra,” szövegrész helybe a „specilaizációra,”

szöveg lép.
 (2) A Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 8. pont 8.2. alpontjában

ba) a „fizioterápia-,” szövegrész helyébe a „fizioterápia,”,
bb) a „mozgástanulás- és szabályozás” szövegrész helyébe a „mozgástanulás és -szabályozás”,
bc) a „rekreáció-, turizmus” szövegrész helyébe a „rekreáció, a turizmus”,

c) 8. pont 8.3. alpontjában
ca) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
cb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,

d) 9. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
e) 11. pontjában a „60” szövegrész helyébe az „55”
szöveg lép.

 (3) A Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SPORTMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügyi-matematikai 
elemzés” szöveg lép.

 (4) A  Rendelet 3. számú melléklet X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. HUMÁNKINEZIOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 7. pontjában

ba) a „tudomány területek” szövegrész helyébe a „tudományterületek”,
bb) a „terhelés-élettan” szövegrész helyébe a „terhelésélettan”,
bc) a „(tehetség-felismerés)” szövegrész helyébe a „(tehetségfelismerés)”,
bd) a „terhelésélettani” szövegrész helyébe a „terhelés-élettani”,

c) 8. pont 8.3. alpontjában
ca) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
cb) a „geronto-kineziológiai:” szövegrész helyébe a „geronto-kineziológia:”,
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cc) a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”,
cd) a „szakirányoknak” szövegrész helyébe a „specializációknak”,

d) 9. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”
szöveg lép.

50. § (1) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK
a) 3. pontjában a „gazdaságtudomány” szövegrész helyébe a „gazdaságtudományok”,
b) 4. pont

ba) 4.1.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

bb) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”

szöveg lép.
 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.2. alpontjában a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés”,
b) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 

szakok,”
szöveg lép.

 (3) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. MARKETING 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.1. alpontjában az „emberi erőforrás” szövegrész helyébe az „emberi erőforrások”,
b) 4.2. alpontjában a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés”,
c) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 

szakok,”
szöveg lép.

 (4) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. NEMZETKÖZI GAZDASÁG 
ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 4. pont

ba) 4.2.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

bb) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

c) 7. pont b) alpontjában a „két idegen nyelven” szövegrész helyébe az „idegen nyelven”,
d) 8. pont 8.3. alpontjában

da) a „nemzetközi gazdasági elemzés” szövegrész helyébe a „nemzetközi gazdaság-elemzés”,
db) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
dc) a „nemzetközi gazdaságfejlesztési” szövegrész helyébe a „nemzetközi fejlesztés”

szöveg lép.
 (5) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím
a) 4. pont 4.2. alpontjában

aa) az „alkalmazott gazdaságtan” szövegrész helyébe az „alkalmazott közgazdaságtan”,
ab) a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés”,
ac) a „gazdálkodás és menedzsment” szövegrész helyébe a „gazdálkodási és menedzsment”,

b) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”

c) 7. pont a) alpontjában a „szakirányának” szövegrész helyébe a „specializációjának”,
d) 8. pont 8.3. alpontjában

da) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
db) a „befektetés-elemző” szövegrész helyébe a „befektetéselemző”,
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dc) a „monetáris- és közpénzügy” szövegrész helyébe a „monetáris és közpénzügyek”
szöveg lép.

 (6) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. REGIONÁLIS ÉS 
KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.2.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 7. pontjában a „regionális-” szövegrész helyébe a „regionális”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (7) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 4. pont 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
b) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (8) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. TURIZMUS-MENEDZSMENT 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „Managment” szövegrész helyébe a „Management”,
b) 4. pont

ba) 4.2.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

bb) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”

szöveg lép.
 (9) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.2. alpontjában a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés”,
b) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 

szakok,”
szöveg lép.

 (10) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.2.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 7. pontjában
ba) a „szakirányuknak” szövegrész helyébe a „specializációjuknak”,
bb) a „szakirányának” szövegrész helyébe a „specializációjának”,
bc) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,

c) a 8. pont 8.3. alpontjában
ca) a „szakirányokhoz” szövegrész helyébe a „specializációkhoz”,
cb) az „üzletviteli tanácsadó” szövegrész helyébe az „üzletviteli tanácsadás”,
cc) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
cd) a  „termelés és szolgáltatásmenedzsment” szövegrész helyébe a  „termelés- és 

szolgáltatásmenedzsment”
szöveg lép.

 (11) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS 
KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok:” szövegrész helyébe a „specializációk:”,
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b) 4. pont
ba) 4.1.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 

elemzés”,
bb) 4.2.  alpontjában az  „igazgatásszervező” szövegrész helyébe az  „igazgatásszervező, 

közigazgatás-szervező”,
bc) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában

ca) a „szakirányokba” szövegrész helyébe a „specializációkba”,
cb) a „közpolitika elemző” szövegrész helyébe a „közpolitika elemzés”,
cc) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”

szöveg lép.
 (12) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI 

MATEMATIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 7. pont b) alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány:” szövegrész helyébe a „specializáció:”
szöveg lép.

 (13) A Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. GAZDASÁG-MATEMATIKAI 
ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4.  pont 4.1.  alpontjában a „gazdaságmatematikai elemző” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügyi-

matematikai elemzés”,
b) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány:” szövegrész helyébe a „specializáció:”
szöveg lép.

 (14) A  Rendelet 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. LOGISZTIKAI 
MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában
a) a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés”,
b) a „mérnök informatikus” szövegrész helyébe a „mérnökinformatikus”,
c) a „gépészmérnök” szövegrész helyébe a „gépészmérnöki”,
szöveg lép.

51. § (1) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ALKALMAZOTT 
MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.2.  alpontjában a  „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a  „gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés”,

ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 7. pontjában
ba) a „szakirányokon” szövegrész helyébe a „specializációkon”,
bb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
bc) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
bd) az „Operációkutatási” szövegrész helyébe az „Operációkutatás”,
be) a „Számítástudományi” szövegrész helyébe a „Számítástudomány”,

c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.
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 (2) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.2.  alpontjában az „erdőmérnök, a  kertészmérnök, a  növénytermesztő mérnök, a  tájrendező és 
kertépítő mérnök, a környezetgazdálkodási agrármérnök, a  természetvédelmi mérnök,” szövegrész 
helyébe az „erdőmérnöki, a kertészmérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő 
mérnöki, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki,”,

ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (3) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. CSILLAGÁSZ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1.  alpontjában a „fizika alapképzési szak, környezetfizika szakiránya, földtudományi alapképzési 
szak csillagászati szakiránya” szövegrész helyébe a  „fizika alapképzési szak környezetfizika 
specializációja, földtudományi alapképzési szak csillagászati specializációja”,

ab) 4.2. alpontjában a „szakiránnyal” szövegrész helyébe a „specializációval”,
ac) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
b) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányú” szövegrész helyébe a „specializációs”
szöveg lép.

 (4) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
alcím
a) 4. pont

aa) 4.2.  alpontjában a „tanári szakirány fizika szakmai moduljával” szövegrész helyébe a „tanári modul 
fizika szakmai ismeretkörével”,

ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 7. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”
szöveg lép.

 (5) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. GEOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1.  alpontjában a  „földtudományi alapképzési szak, geofizikus szakirány” szövegrész helyébe 
a „földtudományi alapképzési szak geofizikus specializáció”,

ab) 4.2.  alpontjában a  „földtudományi alapképzési szak, geológus szakirány, a  fizikus alapképzési 
szak, geofizikus szakirány, a  földtudományi alapképzési szak, meteorológus szakirány, 
a környezettudomány” szövegrész helyébe a „földtudományi alapképzési szak geológus, geofizikus, 
meteorológus specializáció, a környezettan”,

ac) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 7. pontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
d) 9. pontjában a „szakiránytól” szövegrész helyébe a „specializációtól”
szöveg lép.

 (6) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 6. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.2. alpontjában a „mérnök” szövegrész helyébe a „mérnöki”,
ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
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b) 7. pont b) alpontjában
ba) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
bb) a „turizmusföldrajzi” szövegrész helyébe a „turizmusföldrajz”

szöveg lép.
 (7) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. GEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1. alpontjában a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,
ab) 4.2. alpontjában a „környezettudomány” szövegrész helyébe a „környezettan”,
ac) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 

adó szakok,”,
b) 7. pont b) alpontjában a „szakirányok”szövegrész helyébe a „specializációk”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában

ca) a „hidrogeológia” szövegrész helyébe a „vízföldtan”,
cb) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.
 (8) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. KÖRNYEZETTUDOMÁNY 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pontjában

aa) a „környezetmérnök” szövegrész helyébe a „környezetmérnöki”,
ab) a „földtudomány” szövegrész helyébe a „földtudományi”,
ac) a  „tanári szakirány környezettan szakmai moduljával” szövegrész helyébe a  „tanári modul 

környezettan szakmai ismeretkörével”,
ad) a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó szakok,”,

b) 7. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
d) 9. pontjában

da) a „Szakirány” szövegrész helyébe a „Specializáció”,
db) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”

szöveg lép.
 (9) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. MATEMATIKUS 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont
a) 4.2. alpontjában a „gazdaságelemzés” szövegrész helyébe a „gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés”,
b) 4.3.  alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó 

szakok,”
szöveg lép.

 (10) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. METEOROLÓGUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pontjában

aa) a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,
ab) a „környezettan alapképzési szak meteorológus” szövegrész helyébe a „környezettan alapképzési 

szak meteorológiai”,
ac) a „szakirányai” szövegrész helyébe a „specializációi”,
ad) a „nem meteorológus” szövegrész helyébe a „nem meteorológiai”,
ae) a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot adó szakok,”

b) 8. pont 8.3. alpontjában
ba) az „időjárás előrejelző” szövegrész helyébe az „időjárás-előrejelző”,
bb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”

szöveg lép.
 (11) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.1. alpontjában a „szakiránytól” szövegrész helyébe a „specializációtól”,
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ab) 4.2.  alpontjában a  „biomérnök, az  anyagmérnök, a  környezetmérnök” szövegrész helyébe 
a „biomérnöki, az anyagmérnöki, a környezetmérnöki”,

b) 7. pont b) alpontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
c) 8. pont 8.3. alpontjában

ca) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
cb) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”

szöveg lép.
 (12) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. ANYAGTUDOMÁNY 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont 4.2. alpontjában a „földtudomány” szövegrész helyébe a „földtudományi”,
b) 7. pont b) alpontjában a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”
szöveg lép.

 (13) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont 4.2. alpontjában

aa) az „agrártudományi” szövegrész helyébe az „agrár”,
ab) az „orvos- és egészségtudományi” szövegrész helyébe az „orvos- és egészségtudomány”,

b) 8. pont 8.3. alpontjában a „bioanalitikai” szövegrész helyébe a „bioanalitika”
szöveg lép.

 (14) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. HIDROBIOLÓGUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 4. pontjában

ba) a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,
bb) a „szakirányai” szövegrész helyébe a „specializációi”,
bc) a „mérnök” szövegrész helyébe a „mérnöki”,

c) 7. pontjában
ca) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
cb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,

d) 8. pont 8.3. alpontjában
da) a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
db) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
dc) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”

szöveg lép.
 (15) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím 4. pont
a) 4.1. alpontjában a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,
b) 4.2. alpontjában

ba) a „szakirányai” szövegrész helyébe a „specializációi”,
bb) az „informatika” szövegrész helyébe az „informatikus”,
bc) a „mérnök” szövegrész helyébe a „mérnöki”

szöveg lép.
 (16) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 16. ÖKOTOXIKOLÓGUS 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában
a) a „táj rendező” szövegrész helyébe a „tájrendező”,
b) a „földtudomány” szövegrész helyébe a „földtudományi”
szöveg lép.

 (17) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 17. FÖLDTUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4 2. alpontjában
a) a „környezetmérnök” szövegrész helyébe a „környezetmérnöki”,
b) a „földtudomány” szövegrész helyébe a „földtudományi”
szöveg lép.
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 (18) A Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 18. BIOFIZIKUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 4. pont 4 2. alpontjában
a) a „földtudomány” szövegrész helyébe a „földtudományi”,
b) a „biomérnök, a vegyészmérnök, a környezetmérnök” szövegrész helyébe a „biomérnöki, a vegyészmérnöki, 

a környezetmérnöki”
szöveg lép.

 (19) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. HUMÁNBIOLÓGA-
ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 1.  pontjában a  „humánbiológus-antropológus” szövegrész helyébe 
a „humánbiológia-antropológia” szöveg lép.

 (20) A  Rendelet 3. számú melléklet XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 21. BIOTECHNOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 7. pontjában a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
b) 8. pontjában

ba) a  „Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-40 kredit” szövegrész helyébe 
a „8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-40 kredit”,

bb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”
szöveg lép.

52. §  A Rendelet 3. számú melléklet XIII. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. GYÓGYPEDAGÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 2. pontjában a „szakirányok” szövegrész helyébe a „specializációk”,
b) 6. pont 6.3. alpontjában a „(szakirányokhoz)” szövegrész helyébe a „(specializációkhoz)”,
c) 7. pontjában

ca) a „szakiránynak” szövegrész helyébe a „specializációnak”,
cb) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
cc) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”,
cd) a „szakirányán” szövegrész helyébe a „specializációján”,
ce) a „szakiránya” szövegrész helyébe a „specializációja”,

d) 8. pont 8.3. alpontjában
da) a „szakirányon” szövegrész helyébe a „specializáción”,
db) a „szakirány” szövegrész helyébe a „specializáció”

szöveg lép.

53. §  A Rendelet 3/A. számú melléklet 1. SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím
a) 4. pont

aa) 4.2.  alpontjában a „jogi és igazgatási,” szövegrész helyébe a „jogi képzési terület, a  közigazgatási, 
rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ága,”,

ab) 4.3. alpontjában a „mesterfokozatot adó alapképzési szakok,” szövegrész helyébe a „mesterfokozatot 
adó szakok,”,

b) 11.  pont 11.1.  alpontjában a „jogi és igazgatási,” szövegrész helyébe a „jogi képzési terület, a  közigazgatási, 
rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ága,”

szöveg lép.

54. § (1) A Rendelet 5. számú melléklet
a) I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet 1. KATEKÉTA-

LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. EGYHÁZI/FELEKEZETI 
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 
5. (KERESZTÉNY) EGYHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím,

b) II. KATOLIKUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. KATOLIKUS TEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, 
EGYSÉGES KÉPZÉS, 2. KATOLIKUS KÁNONJOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK, 3. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS 
SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím,

c) III. REFORMÁTUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS 
SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím,
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d) IV. A  HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A  MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI 
KÖZÖSSÉG, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI fejezet 1. TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 
2. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím,

e) V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE fejezet 2. JUDAISZTIKA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK, 3.  RABBIHELYETTES ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. ZSIDÓ LITURGIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. ZSIDÓ 
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím,

f ) VI. A  TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ fejezet 1. BUDDHISTA TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. BUDDHISTA 
TANÍTÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím,

g) VII. MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE fejezet 1. A  VAISNAVA TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK és 2. A VAISNAVA JÓGAMESTER ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím

3. pontjában a „hittudományi” szövegrész helyébe a „hitéleti” szöveg lép.
 (2) A Rendelet 5. számú melléklet

a) I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI 
MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. EGYHÁZI/FELEKEZETI KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ 
ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 6.  pontjában, 
5. (KERESZTÉNY) EGYHÁZ- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában,

b) II. KATOLIKUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. KATOLIKUS TEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, 
EGYSÉGES KÉPZÉS alcím 6. pontjában, 2. KATOLIKUS KÁNONJOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK, 3. PASZTORÁLIS 
TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában,

c) III. REFORMÁTUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 6.  pontjában, 
2. PASZTORÁLIS TANÁCSADÁS ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában,

d) IV. A  HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ, A  MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ, EVANGÉLIUMI PÜNKÖSDI 
KÖZÖSSÉG, A GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET HITÉLETI SZAKJAI fejezet 1. TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 
alcím 6. pontjában, 2. TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 7. pontjában,

e) V. MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE fejezet 1. FELEKEZETI SZOCIÁLIS MUNKÁS ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 5.  pontjában, 2. JUDAISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. RABBIHELYETTES ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. ZSIDÓ 
LITURGIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. ZSIDÓ KULTÚRATÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pontjában,

f ) VI. A  TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ fejezet 1. BUDDHISTA TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. BUDDHISTA 
TANÍTÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 6. pontjában,

g) VII. A  MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE fejezet 1. A VAISNAVA TEOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím 8. pontjában, 2. A VAISNAVA JÓGAMESTER ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím 10. pontjában

az „A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény” szövegrész helyébe az  „A nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény” szöveg lép.

2. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló  
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosítása

55. § (1) A  szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 
(a  továbbiakban: OKM rendelet) 3.  § (1)  bekezdésében a  „létesítésére” szövegrész helyébe a  „létesítésére és 
indítására” szöveg lép.

 (2) Az  OKM rendelet 6.  § (5)  bekezdésében a  „közzéteszi a  honlapján.” szövegrész helyébe az  „elérhetővé teszi 
a felsőoktatási információs rendszerben.” szöveg lép.

 (3) Az OKM rendelet 6. § (7) bekezdésében
a) az  „az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság” szövegrész helyébe az  „a pedagógus-továbbképzés 

rendszere működésének véleményezésére jogosult szakértői testület (a továbbiakban: testület)”,
b) az „Az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság” szövegrész helyébe az „A testület”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

56. § (1) Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. számú melléklet

aa) I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 
2. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. TÁJRENDEZŐ ÉS 
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KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,

ab) II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 
11. ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 14. SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,

ac) VIII. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,
ad) IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ 

ALAPKÉPZÉSI SZAK, 4. ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS 
ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,

ae) XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. TÁNCMŰVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. TÁNCOS ÉS 
PRÓBAVEZETŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,

af ) XIV. MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. ELEKTRONIKUS ÁBRÁZOLÁS 
ALAPKÉPZÉSI SZAK, 2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK, 3. KÉZMŰVES ALAPKÉPZÉSI 
SZAK, 4.  KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 
ALAPKÉPZÉSI SZAK, 6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK és 7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI 
SZAK alcím

 2. pontjában a „(megjelölve a szakirányt)” szövegrész,
b) 2. számú melléklet

ba) II. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,
bb) X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. KONDUKTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,
bc) XI. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

ALAPKÉPZÉSI SZAK alcím,
bd) XIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. ALKALMAZOTT LÁTVÁNYTERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

alcím
 2. pontjában a „(zárójelben megjelölve a szakirányt)” szövegrész,
c) 2. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI 

SZAK, 2. IGAZGATÁSSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK, 5. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK és 
6. RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK alcíme,

d) 2. számú melléklet VI. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET fejezete,
e) 3. számú melléklet I. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. INFO-BIONIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcíme,
f ) 3. számú melléklet II. NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET fejezete,
g) 3. számú melléklet V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI 

SZAK, 2. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 4. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcíme,

h) 3. számú melléklet
ha) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. KOREOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím és
hb) IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

alcím
 2. pontjában a „(zárójelben megjelölve a szakirányt)” szövegrész,
i) 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. SURVEY STATISZTIKA 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában a „képzési” szövegrész,
j) 3. számú melléklet VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. KOGNITÍV TANULMÁNYOK 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcíme,
k) 3. számú melléklet

ka) III. MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában, 36. BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 37. ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK és 38. MŰSZAKI MENEDZSER 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában,

kb) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 15. 
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK, 16. DÍSZKERTÉSZETI MÉRNÖKI 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 17. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI 
SZAK és 18. BIRTOKRENDEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában,

kc) VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 7. TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI 
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SZAK alcím 4.  pont 4.3.  alpontjában, 11. EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 
4. pont 4.2. alpontjában,

kd) VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
5. KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 10. INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában, 11. KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 12. KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában 
és 13. EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 
4.2. alpontjában,

ke) IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 8. ELMÉLETI NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában, 9. NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
10.  ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK, 13. ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 
4.  pont 4.3.  alpontjában, 14. KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 15. SKANDINAVISZTIKA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában, 16. IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 17. TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 18. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.3.  alpontjában, 19. NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 20. NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 21. 
OLASZ NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 22. SPANYOL NYELV, IRODALOM 
ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 23. FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 24. ROMÁN NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 25. PORTUGÁL NYELV, 
IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában, 27. FILOZÓFIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.3.  alpontjában, 28. ALTAJISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
32. FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában, 33. ETIKA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 34. FINNUGRISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 35. SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
36.  BOLGÁR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 37. CSEH NYELV ÉS IRODALOM 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 38. HORVÁT NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 39. LENGYEL 
NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 40. OROSZ NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 41. SZERB NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 42. SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM 
MESTERKÉPZÉSI SZAK, 43. SZLOVÉN NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK, 44. UKRÁN NYELV 
ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 45. INDOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 46. SINOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában, 47. INTERKULTURÁLIS 
PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 48. ARABISZTIKA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 49.  EGYIPTOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 50. MONGOLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 
51. TIBETOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 53. JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 54. TURKOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.3.  alpontjában, 55. ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 4.  pont 4.2.  alpontjában, 56. IRANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 57. HEBRAISZTIKA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, 73. NYELVTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK és 
74. LATIN-AMERIKAI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában,

kf ) X. SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. SPORTMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 
4. pont 4.3. alpontjában,

kg) XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 14. LOGISZTIKAI MENEDZSER 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában,

kh) XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 12. ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK, 14. HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK, 15. TÉRKÉPÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.3.  alpontjában, 16. ÖKOTOXIKOLÓGUS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 4.2. és 4.3.  alpontjában, 17. FÖLDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI 
SZAK alcím 4. pont 4.3. alpontjában, valamint a 21. BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 
4. pont 4.2. alpontjában

 az „egységes,” szövegrész,
l) 3. számú melléklet

la) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 
4. pont 4.2. alpontjában,

lb) IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 66. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK 
MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában

 az „ , egységes” szövegrész,
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m) 3. számú melléklet
ma) VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 7. TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI 

MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4. pont 4.1. alpontjában,
mb) VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 2. POLITIKA TUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában,
mc) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 34. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 4.  pont 

4.2. alpontjában
md) XII. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 13. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI 

SZAK alcím 4. pont 4.2. alpontjában
 az „egységes” szövegrész,
n) 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. MARKETING MESTERKÉPÉSI 

SZAK 8. pont 8.3. alpontjában a „szakirányok,” szövegrész,
o) 3. számú melléklet XI. GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 11. KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS 

KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK alcím 10. Idegennyelv-ismeret követelményei pontja,
p) 3. számú melléklet

pa) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 10. ÁLLATORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES 
KÉPZÉS,

pb) V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 3. JOGÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, 
EGYSÉGES KÉPZÉS,

pc) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 1. FILMDRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, 
EGYSÉGES KÉPZÉS, 2. SZÍNHÁZI DRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 
3. SZÍNHÁZRENDEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS, 4. SZÍNMŰVÉSZ 
MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS és a 25. ÉPÍTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

 alcím címében az „ , EGYSÉGES” szövegrész,
q) 3. számú melléklet

qa) IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 20. ERDŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN 
KÉPZÉS,

qb) VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 4. ÁLTALÁNOS ORVOS 
MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS, 5. FOGORVOS MESTERKÉPZÉSI SZAK 
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS és 6. GYÓGYSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN 
KÉPZÉS, qc) VIII. MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 5. FESTŐMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI 
SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS, 6. SZOBRÁSZMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, 
OSZTATLAN KÉPZÉS, 7. GRAFIKUSMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS és 
8. RESTAURÁTORMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS alcím címében

 az „EGYSÉGES,” szövegrész,
r) 3. számú melléklet IX. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET fejezet 9. NÉDERLANDISZTIKA 

MESTERKÉPZÉSI SZAK 10. pontjának utolsó mondata,
s) 5. számú melléklet

sa) I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN fejezet 4. TEOLÓGIA 
MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS,

sb) II. KATOLIKUS HITÉLETI SZAKOK fejezet 1. KATOLIKUS TEOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK OSZTATLAN, 
EGYSÉGES KÉPZÉS

 alcím címében az „ , EGYSÉGES” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti az  OKM rendelet 6.  § (7)  bekezdésében az „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 96.  § 

(5) bekezdés a) pontja alapján” szövegrész.

57. §  Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1–19. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez*

* E rendelet 1–19. melléklete jelen közlöny mellékleteként, az MK_14_061_38EMMIr_mellekl.pdf fájlnév alatt található. A rendelet ezen részei jelen 
közlöny 8976-tól 9107-ig oldalait képezik.
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A honvédelmi miniszter 9/2014. (IV. 30.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 30.  pontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, és a honvédelemről és a Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés 
f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a 
a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E  rendelet alkalmazásában nem minősül foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemnek a  terhességi-
gyermekágyi segély, valamint a gyermekgondozási díj.
(7) Az  élettárs után e  rendelet alapján megállapítható juttatások igénybevételéhez az  élettársi kapcsolatban élés 
tényét a HM rendelet1 18/A. §-a szerint kell igazolni.”

2. §  Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § Az  ellátmány havi nettó összege a  külföldön betöltött beosztás alapulvételével az  1.  melléklet szerinti 
szorzószám és az  alapellátmány szorzatával egyenlő. Az  alapellátmány a  2.  mellékletben az  állomáshely 
szerinti országra meghatározott ellátmányalap és a  3.  melléklet szerinti ellátmánypótlék együttes összege. 
Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az  ellátmány havi nettó összegét a  foglalkoztatás időtartamával 
arányosan kell megállapítani.”

3. §  Az R. 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdéstől eltérően azon (1)  bekezdés a)  pontja szerint Cipruson szolgálatot teljesítő kiküldöttre, 
akinek a külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet irányító nemzetközi szervezet biztosítja, 
a 39. § (6) bekezdését, a 39/A. §-t, a 40–43. §-t, továbbá a 44/A–44/D. §-t kell alkalmazni.”

4. §  Az R. 18. alcíme a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A.  § (1) A  36.  § (2a)  bekezdése szerinti kiküldött a  külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra 
a 7. § szerinti ellátmánnyal megegyező összegben, a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint jogosult.
(2) A külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztás ideiglenes 
állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a  külföldön ellátott beosztás szintje nem 
egyértelműen beazonosítható, akkor a  külszolgálati ellátmány összegének megállapítása során a  kiküldött által 
legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni.
(3) A külszolgálati ellátmányt a jogosult részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell 
kifizetni.
(4) A külszolgálati ellátmányra az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében alkalmazni 
kell a 12. §-t.”

5. §  Az R. 23. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § A 36. § (2a) bekezdése szerinti kiküldött a 27. § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a 30. § szerinti 
utazási előlegre azzal az eltéréssel jogosult, hogy
a) az utazási előleg felvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a felvett előleg törlesztő-részleteinek 

a külszolgálati ellátmány és a 44/B. § szerinti költségtérítés havi együttes összegéből történő levonását, vagy 
vállalja annak befizetését, és

b) az utazási előleget az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kiutazást követő 6 hónap 
alatt köteles a Honvédségnek visszatéríteni.”

6. §  Az R. IV. Fejezete a következő 23/A. és 23/B. alcímmel egészül ki:
„23/A. Lakhatással összefüggő költségek
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44/B.  § A  36.  § (2a)  bekezdése szerinti kiküldött külföldi szolgálat alatti lakhatására alkalmazni kell a  20.  §, 
a  21.  §  (1)  bekezdése, (2)  bekezdés b)  pontja, (3)  bekezdése, a  22.  § (1)  bekezdés a)–g)  pontja, k)  pontja, (2) és 
(3) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése kiküldöttre vonatkozó rendelkezéseit.
23/B. Egyéb eljárási szabályok
44/C.  § (1) A  fogadó fél által a  36.  § (2a)  bekezdése szerinti kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatásokat 
elnevezésüktől függetlenül bele kell számítani a külszolgálati ellátmány és a 44/B. § szerinti költségtérítés együttes 
összegébe.
(2) A kiküldött köteles a fogadó fél által biztosított pénzbeli juttatások mértékéről a külföldi szolgálat megkezdését 
követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított 15 napon belül 
az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.
(3) A  Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány, illetve a  44/B.  § szerinti költségtérítés összegének 
megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó szerv köteles írásban tájékoztatni a kiküldöttet.
44/D.  § (1) Ha a  fogadó fél által a  36.  § (2a)  bekezdése szerinti kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatások 
együttes összege meghaladja a  külszolgálati ellátmány és a  44/B.  § szerinti költségtérítés együttes összegét, 
a  kiküldött a  Honvédségtől külszolgálati ellátmányra és a  44/B.  § szerinti költségtérítésre nem jogosult. Ebben 
az esetben az illetékes pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti a kiküldöttet.
(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat a kiküldöttől nem lehet elvonni.”

7. §  Az R. a következő 66. §-sal egészül ki:
„66.  § (1) E  rendeletnek a  külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet 
módosításáról szóló 9/2014. (IV. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet3) 9.  § (2) és (3)  bekezdésével 
megállapított 2. és 3. mellékletét 2013. október 26-tól kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a HM rendelet3
a) 2. §-ával megállapított 7. §-át és
b) 8.  § b), j), l) és m)  pontjával megállapított 1.  § (4)  bekezdését, 25.  § (8)  bekezdését, 55.  § (1)  bekezdését és 
56. § (2) bekezdését
2014. január 1-jétől kell alkalmazni.”

8. §  Az R.
a) 1. § (4) bekezdésében az „által felügyelt” szövegrész helyébe a „közvetlen alárendeltségébe tartozó”,
b) 1. § (4) bekezdésében az „a 7. § (1) bekezdésére” szövegrész helyébe az „a 7. §-ra”,
c) 2.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában az „és a  8.  § (1)  bekezdése szerinti gyermeke” szövegrész helyébe az „és 

gyermeke addig, amíg a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tankötelezettsége fennáll, továbbá 
annak a  tanévnek a  végéig, amelynek időtartama alatt a  gyermek a  20. életévét, a  fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a  23. életévét 
betölti, feltéve, hogy a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanul”,

d) 2.  § (1)  bekezdés 15.  pontjában a  „vezénylést, kihelyezést” szövegrész helyébe a  „vezénylést, kihelyezést 
(a továbbiakban együtt: vezénylés)”,

e) 3. § (4) bekezdésében az „A 63. § kivételével” szövegrész helyébe az „A 44/D. § és a 63. § kivételével”,
f ) 8.  § (4)  bekezdésében az „az (1)” szövegrész helyébe az „a 2.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 

életkori feltételeknek megfelelő”,
g) 8.  § (5)  bekezdésében a „hozzátartozó jövedelmében bekövetkezett” szövegrész helyébe a „hozzátartozó 

jövedelmében vagy jövedelempótló juttatásában bekövetkezett”,
h) 23. § (2) bekezdés b) pontjában a „hozzátartóval” szövegrész helyébe a „hozzátartozóval”,
i) 25. § (7) bekezdésében a „szerinti kérelem” szövegrész helyébe a „szerinti kérelme”,
j) 25. § (8) bekezdésében a „venni, amely során a 7. § (2) bekezdése szerinti ellátmányt is számításba kell venni.” 

szövegrész helyébe a „venni.”,
k) 26. § c) pontjában az „éves egészségügyi” szövegrész helyébe a „kötelező egészségügyi”,
l) 55.  § (1)  bekezdésében az „a 6.  § (3)  bekezdését, a  7.  § (2)  bekezdését, a  8–12.  §-t,” szövegrész helyébe 

az „a 6. § (3) bekezdését, a 8–12. §-t,”,
m) 56. § (2) bekezdésében az „a 7. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a 7. § szerinti”,
n) 60. § (2) bekezdés c) pontjában a „haza- és visszautazás költségéhez való hozzájárulásra” szövegrész helyébe 

a „hazatéréskor a  16.  § (2)–(4)  bekezdése, valamint a  17.  § (1)  bekezdés c)  pontja és (2)  bekezdése szerint 
utazási költségátalányra”,
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o) 60. § (4) bekezdésében az „a 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak” szövegrész helyébe az „a 2. § (1) bekezdés 
3. pontjában meghatározott életkori feltételeknek”

szöveg lép.

9. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

10. §  Hatályát veszti az R. 8. § (1) bekezdése.

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

2. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

 

Az R. 1. melléklet 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

 A B C D 
18. II/I-IV „A”-„B” fizetési osztály kormányzati ügykezelő 1,3 

„ 
  

 
2 

 
Az R. 2. melléklet 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ 

 A B C 
31. Irak EUR 876 

„ 
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3. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez
„3. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez  

3 
 

Az ellátmánypótlék havi nettó összege országonként 
 

 A B C 

1. Állomáshely szerinti 
ország Pénznem Ellátmánypótlék összege 

2. Afganisztán EUR 174 
3. Albánia EUR 80 
4. Algéria EUR 112 
5. Azerbajdzsán EUR 74 
6. Bosznia-Hercegovina EUR 104 
7. Egyesült Arab Emírségek EUR 73 
8. Egyiptom EUR 65 
9. Fehéroroszország EUR 74 
10. Grúzia EUR 74 
11. India EUR 68 
12. Indonézia EUR 73 
13. Irak EUR 175 
14. Irán EUR 107 
15. Izrael EUR 111 
16. Katar EUR 67 
17. Kazahsztán EUR 74 
18. Kenya EUR 70 
19. Kína EUR 77 
20. Koszovó EUR 105 
21. Kuba EUR 112 
22. Kuvait EUR 72 
23. Libanon EUR 119 
24. Líbia EUR 75 
25. Macedónia EUR 69 
26. Mexikó EUR 70 
27. Moldova EUR 72 
28. Nigéria EUR 112 
29. Oroszország EUR 80 
30. Pakisztán EUR 140 
31. Palesztina EUR 111 
32. Szaúd-Arábia EUR 69 
33. Szerbia EUR 70 
34. Szíria EUR 72 
35. Ukrajna EUR 73 
36. Vietnam EUR 68 

„ 
  



9112 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 

4. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez
„4. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez  

4 
 

A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértéke 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Tandíj-
költség 
mértéke 

1 
gyermek 
esetében 

2 gyermek esetében 3 vagy több gyermek esetében 
Fogyatékos 

gyermek 
esetében 

2. 0-10.000 
EUR-ig 50% 1. 

50% 
2. 

60% 
1. 

50% 
2. 

60% 
3. 

70% 80% 

3. 
10.001-
15.000 
EUR-ig 

5.000 
EUR és a 
10.001-
15.000 
EUR 

közötti 
rész  

40%-a 

5.000 
EUR és a 
10.001-
15.000 
EUR 

közötti 
rész  

40%-a 

6.000 
EUR és a 
10.001-
15.000 
EUR 

közötti 
rész  

50%-a 

5.000 
EUR és a 
10.001-
15.000 
EUR 

közötti 
rész  

40%-a 

6.000 
EUR és a 
10.001-
15.000 
EUR 

közötti 
rész  

50%-a 

7.000 
EUR és a 
10.001-
15.000 
EUR 

közötti 
rész  

60%-a 

8.000 EUR 
és a 10.001-
15.000 EUR 
közötti rész 

80%-a 

4. 
15.001-
20.000 
EUR-ig 

7.000 
EUR és a 
15.001-
20.000 
EUR 

közötti 
rész  

30%-a 

7.000 
EUR és a 
15.001-
20.000 
EUR 

közötti 
rész  

30%-a 

8.500 
EUR és a 
15.001-
20.000 
EUR 

közötti 
rész  

40%-a 

7.000 
EUR és a 
15.001-
20.000 
EUR 

közötti 
rész  

30%-a 

8.500 
EUR és a 
15.001-
20.000 
EUR 

közötti 
rész  

40%-a 

10.000 
EUR és a 
15.001-
20.000 
EUR 

közötti 
rész  

50%-a 

12.000 EUR 
és a 15.001-
20.000 EUR 
közötti rész 

80%-a 

5. 
20.000 
EUR 
felett 

8.500 
EUR 

8.500 
EUR 

10.500 
EUR 

8.500 
EUR 

10.500 
EUR 

12.500 
EUR 16.000 EUR 

„ 
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5. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez
„6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez

6. melléklet a 9/2014. (IV. 30.) HM rendelethez

 
5 

 
A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege 

 
 A B C 

1. 
Besorolási 

osztály/beosztási 
kategória 

UNIFIL 
(Libanon) 

MINURSO 
(Nyugat-Szahara) 

2. I/V. fölötti 41,5 USD 72,0 USD 
3. I/IV–V. 29,5 USD 60,0 USD 
4. I/I–III. 19,0 USD 49,5 USD 
5. II/I–X. 10,0 USD 39,0 USD 

 „ 
  

 
6 

 
 

Az R. 7. melléklet 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ 
 A B C D E 

18. II/I–IV „A”-„B” fizetési 
osztály 

– kormányzati ügykezelő 1,15 

„ 
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2014. (IV. 30.) KIM rendelete
az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f ) pontjában,
a 2. § vonatkozásában az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. § vonatkozásában a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a  továbbiakban: 
Kjvhr.) 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22.  § (1) A  közjegyző a  tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles a  tárgyhónapban elintézett közjegyzői 
ügyekről – kivéve a fizetési meghagyásos ügyeket, a fizetési meghagyások alapján a végrehajtás elrendelése iránti 
és biztosítási intézkedés elrendelése iránti ügyeket – az  5. számú melléklet szerinti adattartalommal statisztikai 
jelentést készíteni és azt a 28. § szerinti nyilvántartás útján elektronikusan megküldeni az országos kamarának.
(2) Az országos kamara az országos összesítést a miniszter által vezetett minisztériumhoz és a Központi Statisztikai 
Hivatalhoz továbbítja.”

 (2) A Kjvhr. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közjegyző a  Ktv. rendelkezései szerint záradék formájában kiállított tanúsítványokat a  hitelesítések 
nyilvántartó könyvébe jegyzi be. A hitelesítések nyilvántartó könyvében kell feltüntetni az elektronikus letéti tárban 
történő elhelyezést, az  elhelyezés meghosszabbítását, törlését és a  letéti tárból papír alapú vagy elektronikus 
másolat kiadását is.”

 (3) A Kjvhr. 29. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  névaláírás hitelesítésekor az  ügyfél aláírását kinyomtatott űrlap (aláíró lap) tartalmazza, amelyen fel kell 
tüntetni legalább az ügyszámot, az ügyfél családi és utónevét, valamint az ügyfél aláírását. A névaláírás hitelesítési 
ügyekben az  okmányellenőrzés sikertelenségét vagy a  hitelesítés más okból történő elmaradását a  hitelesítések 
nyilvántartó könyvének a megjegyzés rovatába „meghiúsult” bejegyzéssel kell feltüntetni.”

 (4) A Kjvhr. 29/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29/A. § (1) A hitelesítések nyilvántartó könyvében az ügyek 1-es ügyszámmal kezdődnek és az ügyek érkezésének 
megfelelően folyamatosan növekednek.
(2) A névaláírás hitelesítésnél az ügyfél által aláírt, kinyomtatott aláíró lapot a névaláírást követően meg kell őrizni.
(3) A  folyamatos oldalszámozással ellátott kinyomtatott űrlapokat a  tárgyévet követő év március hó 31-ig kell 
összefűzni.
(4) A  közjegyző az  összefűzött űrlapokat az  utolsó bejegyzés alatt aláírásával és hivatali bélyegző lenyomatával 
ellátva lezárja.”

 (5) A Kjvhr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § (1) A  pénztárkönyvet és a  pénztárnaplót a  területi elnökség által jóváhagyott és az  országos kamara által 
a  közjegyzők rendelkezésére bocsátott számítógépes nyilvántartás útján kell vezetni. Az  országos kamara olyan 
számítógépes nyilvántartást bocsát a  közjegyzők rendelkezésére, amely a  titoktartási szabályok megtartását 
biztosítja.
(2) A havi és éves zárás esetén a záróadatokat a számítógépes nyilvántartásból való nyomtatással, papír alapon is 
meg kell őrizni.”

 (6) A Kjvhr. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a közjegyző az ügyet elintézte, ezt a pénztárkönyvben jelzi. A naptári év végén a pénztárkönyvet le kell zárni, 
és a  még elintézetlen ügyeket, továbbá az  egyenleget a  számítógépes nyilvántartásban át kell vinni a  következő 
évre.”

 (7) A Kjvhr. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35.  § (1) A  közjegyző a  nyilvántartásba, valamint a  pénztárkönyvbe bevezetett ügyekről elektronikus úton 
külön-külön betűrendes névmutatót vezet. A névmutató a fél (felek) nevét és az ügy számát tartalmazza.
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(2) A közjegyző köteles az elintézetlen bizalmi őrzési ügyeket minden hónap utolsó napjával ellenőrizni és rögzíteni, 
hogy a  pénztárkönyv és a  pénztárnapló havi egyenlegének összege megegyezik-e. Az  ellenőrzés során készült 
számítást meg kell őrizni.”

 (8) A Kjvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (9) A  Kjvhr. 22/C.  §-ában az „a hitelesítések nyilvántartó könyvébe” szövegrész helyébe az „az országos kamara által 

jóváhagyott számítógépes nyilvántartásba (a továbbiakban: hitelesítések nyilvántartó könyve)” szöveg lép.
 (10) Hatályát veszti a Kjvhr. 29. § (2) bekezdése.

2. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló  
7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

2. §  A pártfogó ügyvéd és a  kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.)  
IM rendelet 5.  § (7)  bekezdésében a „díjigényét” szövegrész helyébe a „díjigényét – a  támogatás megvonásának 
esetét kivéve –” szöveg lép.

3. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

3. § (1) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továbbiakban: 
Jstr.) 2. §-a a következő 20–22. pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„20. tolmács: az a jogi segítségnyújtó szolgálattal szerződött természetes vagy jogi személy, aki a kiutasított külföldi 
számára biztosított peren kívüli támogatás igénybevétele során a kiutasított külföldi fél és a jogi szolgáltatást nyújtó 
jogi segítő közötti kommunikáció során nyelvi segítséget nyújt;
21. kiutasított külföldi: a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
II. törvény 42. § (1) bekezdése vagy 43. § (2) bekezdése alapján jogerősen kiutasított személy;
22. idegenrendészeti hatóság: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 42. § (1) bekezdése, vagy 43. § (2) bekezdése alapján kiutasító döntést hozó hatóság.”

 (2) A Jstr. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  központi hivatal a  kifizetendő összegek listáján szereplő összeget a  jogi segítő részére a  lista kézhezvételét 
követően, a jogi segítő által kiállított számlán szereplő teljesítési határidőn belül a „Jogi segítségnyújtás” elnevezésű 
célelőirányzat (a  továbbiakban: célelőirányzat) terhére utalja át. Ha a  lista kézhezvételekor a  számlán szereplő 
teljesítési határidőből 8 munkanapnál kevesebb van hátra, akkor az átutalásról a központi hivatal legkésőbb a lista 
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül gondoskodik.”

 (3) A Jstr. az V. fejezetet követően a következő V/A. fejezettel egészül ki:
„V/A. fEjEZET
A KIUTASÍTOTT KÜLfÖLDIEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT
PEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSI ELjÁRÁS
Általános szabályok
46/A.  § (1) A  Jst. 41.  § (2)  bekezdése szerinti támogatási eljárásokban e  Rész szabályait az  e  fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E  fejezet tekintetében nyomtatvány alatt a  4.  mellékletben meghatározott nyomtatványt (a  továbbiakban 
e fejezetben: nyomtatvány) kell érteni.
(3) E fejezet hatálya alá tartozó eljárások során a jogi segítségnyújtó szolgálat és jogi segítő, illetve a tolmács között 
elsősorban az elektronikus kapcsolattartást kell igénybe venni.
46/B. § (1) A kiutasított külföldi számára az idegenrendészeti hatóság segítséget nyújt a nyomtatvány kitöltésében. 
A fél kérésére az  idegenrendészeti hatóság alkalmazottja a nyomtatványt – a  fél jelenlétében – helyette kitöltheti; 
ennek tényére a nyomtatvány Közlemény rovatában utalni kell. Az  idegenrendészeti hatóság alkalmazottja aláírás 
előtt ismerteti a kérelmezővel a nyomtatvány tartalmát.
(2) Amennyiben a  kiutasított külföldi – az  (1)  bekezdésben foglalt tájékoztatás ellenére – a  nyomtatványban nem 
adja meg magyarországi értesítési címét, illetve olyan elektronikus levélcímet vagy telefax számot, amelyen a neki 
kézbesítendő iratokat fogadni tudja, úgy a területi hivatal az eljárást megszünteti.
(3) A  kiutasított külföldi Jst. 5.  § (2)  bekezdésének h)  pontja szerinti rászorultságát az  idegenrendészeti hatóság 
jogerős kiutasító határozata igazolja.
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(4) A  kiutasított külföldinek a  nyomtatványban jeleznie kell, hogy a  jogerős kiutasító határozat elleni bírósági 
felülvizsgálati kérelem előterjesztéséhez szükséges peren kívüli jogi szolgáltatás igénybevétele során tolmács 
közreműködésére igényt tart-e. Ha a kiutasított külföldi tolmács közreműködését kéri, úgy azt a nyelvet is meg kell 
jelölnie, amelyen a szolgáltatást igénybe kívánja venni.
Jogi segítő és tolmács kirendelése
46/C. § (1) A területi hivatal a kiutasított külföldi számára a jogerős kiutasító határozat elleni bírósági felülvizsgálati 
kérelem előterjesztéséhez biztosított jogi szolgáltatás nyújtását engedélyező határozattal egyidejűleg jogi segítőt és 
– a fél kérelme alapján – tolmácsot rendel ki.
(2) A területi hivatal a kirendelő végzésben megjelöli:
a) a kiutasított külföldi adatait,
b) a támogatást engedélyező határozat számát,
c) az eljárás tárgyát,
d) a jogerős kiutasító határozat számát,
e) az idegenrendészeti hatóságot,
f ) a kirendelt jogi segítő nevét, címét, telefonszámát, fax számát, és e-mail címét (elérhetőségét),
g) szükség szerint a kirendelt tolmács nevét, címét, telefonszámát, fax számát, és e-mail címét (elérhetőségét).
(3) A  kirendelő végzéshez mellékelni kell a  támogatást engedélyező határozatot és az  idegenrendészeti hatóság 
jogerős kiutasító döntését.
46/D.  § (1) A  területi hivatal jogi segítőként, illetve tolmácsként elsősorban a  kiutasított külföldi ügyében eljárt 
idegenrendészeti hatóság székhelyén, vagy ha ezt a kiutasított külföldi körülményei indokolják, a kiutasított külföldi 
értesítési címe (őrzött szállás, közösségi szállás, magánszállás) szerinti településen működő tolmácsot, illetve 
a szolgáltatási szerződésben polgári és közigazgatási szakterületet, azon belül idegenrendészeti tevékenységi kört 
vállalt jogi segítőt rendel ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítő, illetve tolmács hiányában a területi hivatal
a) a kiutasított külföldi ügyében eljárt idegenrendészeti hatóság székhelyéhez, a kiutasított külföldi értesítési címe 
(őrzött szállás, közösségi szállás, magánszállás) szerinti településhez közeli településen működő tolmácsot, illetve 
elsősorban idegenrendészeti tevékenységi kört vállalt jogi segítőt,
b) az  a)  pont szerinti jogi segítő vagy tolmács hiányában a  kiutasított külföldi ügyében eljárt idegenrendészeti 
hatóság székhelyén, a  kiutasított külföldi értesítési címe (őrzött szállás, közösségi szállás, magánszállás) szerinti 
település szerinti megyén kívül működő tolmácsot, illetve elsősorban idegenrendészeti tevékenységi kört vállalt jogi 
segítőt rendel ki.
(3) Ha a  kiutasított külföldi ügyében eljárt idegenrendészeti hatóság a  kiutasított külföldi tartózkodási helyének 
megváltozásáról értesíti a területi hivatalt, a területi hivatal haladéktalanul tájékoztatja a jogi segítőt és a tolmácsot 
a tartózkodási hely megváltozásáról. Ha a tartózkodási hely megváltozása már a támogatási kérelem benyújtásakor 
ismert, az  idegenrendészeti hatóság a  kérelem továbbításával egyidejűleg értesíti a  területi hivatalt, aki az  új 
tartózkodási helynek megfelelően rendeli ki a jogi segítőt és a tolmácsot.
(4) A  közreműködés megtagadása esetén a  területi hivatal felmentheti az  idegenrendészeti tevékenységet vállalt 
jogi segítőt a kirendelés alól, ha
a) a kiutasított külföldi tartózkodási helyének kirendelést követő változása miatt a jogi segítőnek a székhelyén kívüli 
megyében kellene eljárnia, vagy
b) a jogi segítő igazolja, hogy egyéb elháríthatatlan akadály merül fel.
(5) A közreműködés megtagadása esetén a területi hivatal felmentheti a  tolmácsot a kirendelés alól, ha a tolmács 
igazolja, hogy a kirendelés ellátása elháríthatatlan akadályba ütközik.
(6) A kirendelő végzés visszavonásáról, új jogi segítő, illetve tolmács kirendeléséről a támogatás engedélyezésének 
ügyében eljárt területi hivatal dönt.
(7) Az  idegenrendészeti tevékenységi körben is eljáró jogi segítőnek rövid úton történő elérhetőséget kell 
biztosítania a  jogi segítségnyújtó szolgálat részére és vállalnia kell, hogy az  e  fejezetben szabályozott kirendelés 
esetén 1 munkanapon belül visszajelzi a  kirendelő végzés kézhezvételének tényét és azt is, ha a  közreműködés 
megtagadásának oka áll fenn.
(8) Az idegenrendészeti őrizetben lévő kiutasított külföldit a jogerős kiutasító határozat elleni bírósági felülvizsgálati 
kérelem megszerkesztéséhez szükséges jogi segítségnyújtási eljárásban a  jogi segítő keresi fel személyesen, 
egyébként pedig rövid úton értesíti a kiutasított külföldit arról, hogy hogyan veheti fel a kapcsolatot a jogi segítővel.
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A jogi segítő működése
46/E.  § (1) Ha a  kiutasított külföldi részére tolmácsot is kirendeltek, a  jogi segítőnek a  kirendelés kézhezvételét 
követően haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a tolmáccsal.
(2) A jogi segítőnek a Jst. 47/A. § (1) bekezdése szerinti kézbesítést úgy kell teljesítenie, hogy a részére elektronikus 
úton továbbított kézbesítendő iratokról papíralapú másolatot készít, amelyet a kiutasított külföldivel való személyes 
kapcsolatfelvétellel egyidejűleg részére átad.
(3) Ha a jogi segítő a kézbesítés érdekében a szükséges és elvárható intézkedéseket megtette és a kézbesítés ennek 
ellenére sikertelen, úgy ezt a tényt a jogi segítőnek haladéktalanul jeleznie kell a területi hivatalnak. A területi hivatal 
ezt követően a  hirdetményi kézbesítésre vonatkozó szabályok alapján jár el. Sikertelen kézbesítés esetén a  jogi 
segítő részére 1 órányi tevékenységért járó díj állapítható meg.
(4) A  kiutasított külföldinek a  teljesítés igazolására szolgáló nyomtatványon aláírásával kell igazolnia a  személyes 
kapcsolatfelvétel megtörténtét, illetve a jogi segítő általi kézbesítés esetén a kézbesítés tényét.
(5) A  jogi segítő a  kiutasított külföldiek peren kívüli támogatási eljárásaiban a  jogi szolgáltatás nyújtásának 
befejezését követően a  teljesítés igazolására szolgáló aláírt nyomtatvány, valamint a  felülvizsgálati kérelem egy 
érkeztetett példányának bemutatásával igazolja a  támogatást engedélyező területi hivatalnak azt, hogy a  jogi 
szolgáltatás nyújtását elvégezte. A  felülvizsgálati kérelem benyújtását a  postai feladóvevény és a  kérelem egy 
másolati példányának együttes bemutatása is igazolhatja.
A tolmács díjának megfizetése
46/F. § A kiutasított külföldi számára biztosított peren kívüli támogatás igénybevételéhez biztosított tolmács díjának 
megfizetésére a  szakfordítói díj megfizetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
a tolmácsolási tevékenység, a várakozás és a készenlét időtartamát a jogi segítő, az utazási költséget pedig a tolmács 
igazolja.”

 (4) A Jstr. 106. § (2) bekezdésében a „pártfogó ügyvédi díjat” szövegrész helyébe a „díjigény alapján, a bírósági eljárás 
befejezése előtt megállapított pártfogó ügyvédi díjat” szöveg lép.

 (5) A Jstr. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 29/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez
8 
 

   
   

 

1. melléklet a …/2014. (….) KIM rendelethez 
 

A Kjvhr. 5. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép: 
 

„3. Közjegyzői nemperes ügyek - kivéve a végrehajtás elrendelése iránti ügyek 
1. Hagyatéki ügy 
2. Értékpapír- és okirat semmissé nyilvánítási ügy 
3. Zálogjogi nyilvántartással összefüggő ügy 
4. Szakértői kirendelés 
5. Előzetes bizonyítás 
6. Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése 
7. Záradéki tanúsítványok készítése során közreműködés megtagadása 
8. Gépjármű zálognyilvántartás 
9/a. Élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzése 
9/b. Élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozat bejegyzése 
10. Európai fizetési meghagyásos ügy 
11. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló 
nemperes eljárás 
12. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és a 
bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére 
irányuló nemperes eljárás 
13/a. közjegyzői letétbevételi kérelem záradékolása 
13/b. közjegyzői letét kiutalásáról szóló határozat 
14. Összesen 
 

 Az ügyek száma, megoszlása  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13 14 
 

 az eljárás időtartama szerint                  a  b      a b  
 Előző hónapról folyamatban maradt                            

 Érkezett                            
 Befejezett                            

   Összesen                            
 Folyamatban 

maradt 
 1 éven túli                            

   2 éven túli                            
   5 éven túli                            

 Jogerőre emelkedett nemperes 
ügyek/végrehajthatóvá nyilvánított 

európai fizetési meghagyásos ügyek 
száma 

                           

 Az adott hónapban érkezett 
fellebbezések száma 

                           

 Felterjesztett                            
 Fel nem 
terjesztett 

 Intézkedést 
igénylő 

                           

 fellebbezések  Visszavonás                            
   Elutasítás                            

 A másodfokú  Helybenhagyás                             
 bíróságról 

visszaérkezett  
 Hat. kívül 
helyezés, új 

eljárás 

                           

 ügyekben hozott 
határozatok: 

 Megváltoztatás                            
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 Meghiúsult ügyek száma                            

 Az európai fizetési meghagyásos 
ügyekben érkezett ellentmondások 

száma 

                           

 A befejezett  0-3 hónap                            
 ügyekben  3-6 hónap                            
 az eljárás  6-12 hónap                            

   1 év felett                            
   2 év felett                            
                               
    * A kezdőirat érkezésétől a befejezésig eltelt idő. A határértékek az alacsonyabb kategóriában vannak feltüntetve.” 
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2. melléklet a 29/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez
„4. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

”

10 
 

   
   

 

2. melléklet a …/2014. (….) KIM rendelethez 
 

„4. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez 
 

NYOMTATVÁNY  
 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 42. § (1) 

bekezdése vagy 43. § (2) bekezdése alapján 
hozott kiutasító határozat elleni bírósági felülvizsgálati 
kérelem elkészítésére vonatkozó jogi segítségnyújtás 

engedélyezése iránti kérelemhez 

 A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat  
érkeztető bélyegzője 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
A) A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI  

 
 1. Neve: 
 2. Születési helye és ideje: 
 3. Anyja születési neve: 
 4. Személyazonosító okmányának típusa, száma: 
 5. Lakó- vagy tartózkodási helyének (kijelölt tartózkodási helyének) címe: 
 
 6. Magyarországi értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe: 
 
 7. Állampolgársága: 
 8. A kérelmező által beszélt nyelv vagy 
nyelvek: 

 

 9. A kérelmező tolmácsolás biztosítása 
iránti kérelme:  nem kér tolmácsolást tolmácsolást kér a következő nyelven: 

 
B) A KIUTASÍTÁSI ÜGY ADATAI   

 
A jogerős kiutasító határozat száma:  

 Eljárt idegenrendészeti hatóság:  

 KÖZLEMÉNY 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. A jogi 
segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás engedélyezése és a jogi segítői díj megállapítása iránti 
eljárásában felmentem a jogi segítőt a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége 
alól. Tudomásul veszem, hogy megfelelő magyarországi elérhetőségi adatok hiányában a jogi segítségnyújtó szolgálat 
a támogatás engedélyezése iránti eljárást megszünteti. A támogatás engedélyezése esetén a fellebbezési jogomról 
lemondok. 

 
Kérésemre az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja a nyomtatványt – a jelenlétemben – helyettem töltötte ki. Az 
idegenrendészeti hatóság alkalmazottja aláírás előtt ismertette a nyomtatvány tartalmát. (szükség szerint aláhúzandó) 
 
Egyéb nyilatkozatok: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
.........................................., .........  év ............................ hó ........ nap.    ……………………………………………….. 

                                                                                               kérelmező aláírása 

Melléklet: ………………………………………………………….  számú kiutasító határozat 
„ 
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelete
a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti 
követelményeiről

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.  évi 
CXXXII.  törvény 44.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § d)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, 
továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen megszerezhető végzettségi szinteket leíró általános (nem 
szakspecifikus) jellemzőket (kompetenciákat) az 1. melléklet határozza meg.

2. §  A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület alapképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeit 
a 2. melléklet határozza meg.

3. §  A közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeit 
a 3. melléklet határozza meg.

4. §  A 2. és a  3.  mellékletekben meghatározott alap- és mesterképzési szakokon az  elsajátítandó szakmai 
kompetenciák részét képezi a  szaknak megfelelő informatikai írástudás (személyi számítógép, operációs 
rendszer, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, internet és az  elektronikus levelezés használatával kapcsolatos 
ismeretek), továbbá az  egészségfejlesztési alapismeretek, melyek magukban foglalják a  környezet-, baleset- és 
fogyasztóvédelem alapismereteit is.

5. §  Az e  rendelettel meghatározott képzési és kimeneti követelményeket kell alkalmazni a  teljes idejű és részidős, 
valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben is.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (2) A 11. § 2014. november 1-jén lép hatályba.
 (3) A 7. és a 9. § 2015. november 1-jén lép hatályba.
 (4) A 8. és a 10. § 2017. november 1-jén lép hatályba.
 (5) Az e rendeletben foglalt követelményeket felmenő rendszerben – a (6)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – először 

a 2014/2015. tanévre felvételt nyert és beiratkozott hallgatókra kell alkalmazni.
 (6) E rendelet 7. és 9. §-át először a 2016/2017. tanévre felvételt nyert és beiratkozott hallgatókra kell alkalmazni.
 (7) E rendelet 8. és 10. §-át először a 2018/2019. tanévre felvételt nyert és beiratkozott hallgatókra kell alkalmazni.
 (8) E rendelet 11. §-át először a 2015/2016. tanévre vonatkozó általános felvételi eljárásban kell alkalmazni.

7. §  A 2. melléklet I. 1. alcím „Közigazgatás-szervező alapképzési szak” 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények:
Az általános igazgatási szakirányon az  alapfokozat megszerzéséhez az  EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy 
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges. A  nemzetközi közigazgatási szakirányon az  alapfokozat 
megszerzéséhez az  EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, okirat, vagy középfokú (B2) komplex típusú 
közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.”

8. §  A 2. melléklet I. 1. alcím „Közigazgatás-szervező alapképzési szak” 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények:
Az általános igazgatási szakirányon az  alapfokozat megszerzéséhez az  EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy 
államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi 
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bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges. A  nemzetközi közigazgatási szakirányon az  alapfokozat 
megszerzéséhez középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal 
egyenértékű okirat szükséges.”

9. §  A 3. melléklet I. 1. alcím „Közigazgatási mesterképzési szak” 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez az  EU valamely hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, okirat, vagy középfokú (B2) 
komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges.”

10. §  A 3. melléklet I. 1. alcím „Közigazgatási mesterképzési szak” 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Idegennyelvi követelmények:
A közigazgatás-tudományi szakirányon, valamint a  közigazgatási vezető szakirányon a  mesterfokozat 
megszerzéséhez államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-
bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat szükséges. Az  európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon 
a  mesterfokozat megszerzéséhez felsőfokú (C1) komplex közigazgatási szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy 
azzal egyenértékű okirat szükséges.”

11. §  A 3. melléklet IV. 3. alcím „Katonai vezetői mesterképzési szak” 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési 
szakok: a katonai logisztika, a katonai üzemeltetés, a katonai gazdálkodási, a had- és biztonságtechnikai mérnöki.”

12. §  Hatályát veszti a közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről 
szóló 24/2013. (X. 2.) KIM rendelet.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez

   
   

 

A VÉGZETTSÉGI SZINTEKET LEÍRÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, KOMPETENCIÁK 

 

1. Az alapképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői 
Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki 
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy 

– a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján 
az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet; 
– képes a választott képzési ág összefüggésein kívül eső alapfogalmak és alapelvek önálló 
elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására; 
– ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési 
forrásokat; 
– képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és ez adott 
esetben milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására; 
b) ismereteit illetően alkalmas 

– szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; 
– az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására; 

– idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az 
információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni; 
– a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; 

– önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségei fejlesztésére 
és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül 
felelősségteljes munkakör vállalására; 
– a tanulást illetően képes összefüggő szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, 
ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” (mozgó-, állóképek, térképek, 
diagramok stb.) megértésére, értelmezésére; 
– saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére; 

– a legkülönbözőbb tanulási források felhasználására; 

c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik 
– olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek a személyes felelősséget 
és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek; 
– minőségtudattal és sikerorientáltsággal; 

– saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével; 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással. 
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2. A mesterképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői 
Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki 

a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy 

– felkészült tanulmányi területén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, illetve a 
tudományterületről vagy a megszerzett tapasztalatból származó információk, felmerülő új problémák, 
új jelenségek kritikus feldolgozására; 
– ismeri saját kutatásaihoz vagy tudományos munkájához szükséges, széles körben alkalmazható 
problémamegoldó technikákat; 
– eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelő absztrakcióval rendelkezik a tudományág mélyebb 
összefüggéseinek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlati 
hasznosíthatóságában, valamint a problémamegoldó technikák felhasználásában; 
– képes a tudományágában a tudományos kutatások és a különböző módszerek értékelésére, önálló 
kritika megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére; 
b) ismereteit illetően alkalmas 

– rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, helytálló bírálatot vagy 
véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket levonni és közérthetően 
bemutatni; 

– a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredeti ötletek felvetésére; 
– szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat; 

– a képzési terület belső törvényszerűségeinek mélyebb megismerésére és önművelésre; 

– az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére; 

c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik 

– a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes együttműködésre, 
kezdeményezésre és személyes felelősségvállalásra, döntéshozatalra, szakmai önképzésre; 
– saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével; 

– értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással. 
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2. melléklet a 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelethez

   
   

 

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

 
I. KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÁG 

 
1. KÖZIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: közigazgatás-szervező (Public Administration Manager) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

– szakképzettség: közigazgatás-szervező 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Public Administration Manager 
– választható szakirányok: 

a) általános igazgatási; 

b) nemzetközi közigazgatási; 

– választható szakirányok angolul: 
a) General Administration; 

b) International Public Administration; 

– szakirányhoz rendelt szakképzettség: 

a) közigazgatás-szervező általános igazgatási szakirányon; 

b) közigazgatás-szervező nemzetközi közigazgatási szakirányon; 
– szakirányhoz rendelt szakképzettség angolul: 

a) Public Administration Manager with Specialisation in General Administration; 

b) Public Administration Manager with Specialisation in International Public Administration. 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai 

4. Képzési ág: közigazgatási 
5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 

6.2. A differenciált szakmai ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 30 kredit 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit 

6.6. Intézményen kívüli gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: 10 kredit 
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7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan közigazgatás-szervező képesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik 
elhivatottsággal és tudatosan készülnek a közszolgálati tisztviselői életpályára, illetve a közszolgálaton 
belüli karrierjük fejlesztésére. 
7.1. A közigazgatás-szervező képes az állami működés valamennyi területén, különösen a 
közigazgatásban 
– hivatástudattal szolgálni a közjót és a közérdeket, 

– közigazgatási stratégiák értelmezésére és érvényesítésére, 

– a hatósági jogalkalmazásra és jogérvényesítésre, 

– közigazgatási feladat-ellátás szervezésére és végrehajtására, 
– közigazgatási folyamatok szervezésére és továbbfejlesztésére, 

– alkalmazkodni a közigazgatási karrier utak, munkakörcsaládok követelményeihez, 

– az alapvető államháztartási (így különösen a költségvetés-tervezési, gazdálkodási, pénzügyi) 
feladatokban történő részvételre, 
– szervezetszabályozási feladat ellátására, 

– szervezetirányítási, felügyeleti és ellenőrzési tevékenység végzésére, 
– személyzetigazgatási és személyzeti politikai feladatokban történő közreműködésre, 

– közszolgálati nemzetközi kapcsolatban történő feladatellátására, 

– hatékony közszolgálati kommunikációra, valamint 

– a „közös közszolgálati ismeretek” elsajátításával ismeri és érti a rendészeti, katonai és 
nemzetbiztonsági szakterületek felépítését, szabályozását, működését. 
7.2. A képzés a közszféra számára olyan szakembereket biztosít, akik 

– a közigazgatás alkotmányos meghatározottságának és a kor követelményeinek megfelelő tudással és 
megfelelő színvonalú műveltséggel rendelkeznek, amely a közigazgatás működésének megértésén 
keresztül nemcsak képessé, hanem méltóvá teszi őket a haza és a közérdek szolgálatára, 

– gyakorlatorientált ismereteket szereztek, amelyek birtokában képesek az adminisztráció bármely 
szakterületén az adott terület specialitásaihoz alkalmazkodva rövid időn belül hatékony munkát 
végezni, 

– elméleti, tudományos alapozó (pl. államelmélet, államtudományi, alkotmányjogi, államszervezeti) 
ismeretek birtokában vannak, amelyek lehetővé teszik számukra a közigazgatás-tudományi 
mestertanulmányok folytatását, valamint hosszabb távon és tudományos érdeklődés esetén a doktori 
tanulmányok megkezdését, 
– felsőfokú szakmai alapismereteket szereznek, amelyekre építve képesek eredményesen részt venni a 
közszolgálati továbbképzésben és így könnyen mobilizálhatók a közszektorban, 

– szervezői és vezetői ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével 
bekapcsolódhatnak a közszolgálati vezetőképzésbe. 
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7.3. Az alapfokozat birtokában a közigazgatás-szervezők képesek: 
– érdemi munkát végezni a közhatalom gyakorlását megvalósító, valamint a közszolgáltatások 
biztosításában közreműködő állami és nem állami szerveknél, 
– a demokratikusan választott vezetők – közhatalom gyakorlása során hozott – döntéseinek önálló 
végrehajtására, igazodva a társadalmi-gazdasági környezet változásaihoz, 
– a vezetői döntések előkészítésére és a döntéshozatali eljárásban való aktív részvételre, 

– az emberi erőforrás-gazdálkodással, az életpálya-tervezéssel, valamint a közszolgálatban működtetett 
személyzeti rendszerekkel kapcsolatos alapvető feladatok ellátására, 
– a jó állam, a jó kormányzás és a jó közigazgatás elveinek és célkitűzéseinek érvényre juttatására, 

– az Alaptörvényből és az európai uniós szabályokból fakadó elvárásoknak megfelelően együttműködni 
és kommunikálni a lakossággal, 

– szolgáltató, ügyfélbarát magatartással a közigazgatást közelíteni a polgárokhoz. 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 

8.1. alapozó ismeretek: 20-40 kredit 

– alkotmánytörténeti- és közigazgatás-történeti ismeretek, 

– államtani alapismeretek, 
– alkotmányjogi ismeretek, 

– társadalomelméleti és szociológiai alapismeretek, 

– közgazdasági ismeretek, 

– közpolitikai ismeretek, 

– közpénzügyi alapismeretek, 
– nemzetpolitika, 

– közigazgatás-tani ismeretek, 

– közigazgatás-szervezés, 

– rendészetelmélet és a rendészeti eszközrendszer, 

– hadelmélet és katonai műveletek, 
– vezetés- és szervezéselmélet, 

– általános politológiai ismeretek. 

8.2. szakmai törzsanyag: 70-90 kredit 

– államszervezet és a közigazgatási szervezetrendszer, 
– közfeladatok és közigazgatási funkciók, 

– közigazgatási földrajz, urbanisztika, önkormányzati ismeretek, 

– a közigazgatás működése és általános közigazgatási jog, 

– közigazgatási eljárások és hatósági eljárásjog, 

– közigazgatási feladatrendszer és szakigazgatási alapismeretek, 



9128 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 

   
   

 

– közszolgálati munkajog, közszolgálati életpályák és humán-erőforrásgazdálkodás, 

– statisztikai ismeretek, 
– polgári jogi alapismeretek, 

– államháztartási, számviteli ismeretek, 

– nemzetközi közjogi és európai uniós alapismeretek, 

– katasztrófavédelmi ismeretek, 

– közigazgatási informatika és információs rendszerismeret, 
– közigazgatási büntetőjog, 

– közszolgálati logisztika, 

– nemzetbiztonsági tanulmányok, 

– közös közszolgálati gyakorlat, 

– integritás a közszolgálatban és hivatásetika, kommunikáció. 
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit 

a) általános igazgatási szakon: 

– alapjogvédelem a közszolgálatban, 

– szakigazgatási ismeretek, 
– közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek (közigazgatási bíráskodás), 

– e-közszolgálati ismeretek, 

– emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek, 

– államháztartási ellenőrzési ismeretek, 

– szociálpszichológiai ismeretek, 
– támogatásszervezési (projektmenedzsment) ismeretek, 

– szaknyelvi ismeretek. 

b) nemzetközi közigazgatási szakirány: 

– nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, 

– EU intézményrendszere és közpolitikái, 
– magyar külpolitikai és külszolgálati ismeretek, 

– EU jogrendszere, 

– külügyi igazgatási ismeretek, 

– emberi és kisebbségi jogok, 
– regionális tanulmányok, 

– nemzetközi és EU pénzügytani ismeretek, 

– szaknyelvi ismeretek. 
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9. Szakmai gyakorlat: 10 kredit 
Az oklevél megszerzésének feltétele legalább 10 hét mentorált közszolgálati szakmai gyakorlat 
elvégzése. 
10. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos idegen nyelvén egy államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges. 
 

2. NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi igazgatási (International Administration)  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)  

– szakképzettség: nemzetközi igazgatásszervező (a specializáció megjelölésével)  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Administration Manager  
– választható specializációk: nemzetközi intézményi igazgatási, nemzetközi vállalatok igazgatása 
(International Institutional Administration, International Corporate Management)  
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. Képzési ág: közigazgatási  

5. A képzési idő félévekben: 6 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit  
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit  

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit  

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja olyan nemzetközi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a közigazgatási 
szervezetrendszerben, továbbá a nemzetközi nagyvállalatokon belüli nemzetközi vonatkozású döntések 
előkészítésére és végrehajtására, a közigazgatási szervek és az önkormányzatok nemzetközi 
kapcsolatainak szervezésére, európai uniós szervezetekben történő ügyintézésre, közigazgatásban 
igazgatási, szervezési feladatok ellátására, hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok 
elvégzésére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban 
történő folytatásához.  
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7.1 Az alapfokozat birtokában a nemzetközi igazgatásszervezők képesek:  
– igazgatási, szervezési feladatok ellátására, hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok 
elvégzésére;  
– szervezői, projektmenedzseri feladatok ellátására nemzetközi intézményekben és nemzetközi 
nagyvállalatoknál.  
7.2 Az alapfokozat birtokában a nemzetközi igazgatásszervezők alkalmasak:  

– magas szintű nyelvtudás, tárgyalási és kommunikációs képességek birtokában a nemzetközi 
intézmények, az azokhoz kapcsolódó belföldi szervezetek, nemzetközi nagyvállalatok döntéseinek 
előkészítésére és végrehajtására;  
– közszolgálati, vállalati humánpolitikai feladatok ellátására.  

7.3. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs 
készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.  
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
8.1. alapozó ismeretek: 36-46 kredit  

társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek); 
jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek); kiegészítő szakmai 
alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek);  
8.2. szakmai törzsanyag: 75-95 kredit  

igazgatástörténeti modul (alkotmány– és közigazgatástörténet); általános igazgatási modul (a 
közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei); szakigazgatási modul (a 
szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra); pénzügyi jogi és pénzügytani 
modul (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartástani alapismeretek); 
közszolgálati és munkajogi modul; nemzetközi modul (nemzetközi közjog alapintézményei, a 
diplomácia elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga); 
európai uniós modul (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog); 
kommunikációs modul (idegen nyelvi ismeretek);  
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 27–45 kredit  
nemzetközi intézményi igazgatási, nemzetközi vállalatok igazgatása specializációkhoz tartozó 
ismeretkörök.  
9. Szakmai gyakorlat:  

Az oklevél megszerzésének feltétele 6 hét szakmai gyakorlat elvégzése.  

10. Idegennyelvi követelmények:  

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú 
általános nyelvvizsga-bizonyítvány és egy másik idegen nyelvből jogi és közigazgatási vagy 
közgazdasági államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány 
vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése szükséges. 
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II. RENDÉSZETI KÉPZÉSI ÁG 
 

1. BŰNÜGYI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: bűnügyi igazgatási (Criminal Administration) 
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 

− szakképzettség: 
a) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi nyomozó szakirányon  
b) bűnügyi igazgatásszervező, bűnügyi hírszerző szakirányon  
c) bűnügyi igazgatásszervező, gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon 
d) bűnügyi igazgatásszervező, pénzügyi nyomozó szakirányon 
− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:   
a) Crime Administration Manager in Crime Investigation 
b) Crime Administration Manager in Criminal Intelligence 
c) Crime Administration Manager in Economic Crime Investigaton  
d) Crime Administration Manager in Finance Investigation  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai 
4. Képzési ág: rendészeti 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit  
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 33 kredit  

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit  

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 86 kredit  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan bűnügyi igazgatásszervezők képzése, akik alkalmasak a rendőrségi, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerveinél beosztotti, beosztott parancsnoki feladatok ellátására. 
Ismerik a nyomozási cselekmények végrehajtásának módozatait, a titkos információgyűjtésre 
vonatkozó jogi szabályozókat, képesek önállóan büntetőeljárás, valamint titkos információgyűjtés 
lefolytatására. Tisztában vannak a nyomozások lefolytatásához kapcsolódó elméleti és gyakorlati 
kérdésekkel, valamint az egyes bűncselekményfajták felderítése és bizonyítása érdekében teendő 
intézkedésekkel, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második 
ciklusban történő folytatásához.  
7.1. Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező képes: 
–  a bűnügyi igazgatás alapfogalmainak, alapelveinek gyakorlati alkalmazására;  
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– a nyomozás, a felderítés és a bizonyítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek ismeretében szolgálati 
feladatainak eredményes ellátására;  
–  bűncselekményfajták elkövetési formáival, eszközeivel, módjaival kapcsolatban megszerzett 
ismeretek birtokában az elkövetők kriminalisztikai, kriminológiai jellemzőinek feltárására;  
–  a nyomozási cselekményekre és intézkedésekre vonatkozó jogszabályok megértésére és gyakorlati 
alkalmazására;  

–  krimináltechnikai eszközök alkalmazására;  
–  az elvárt normáknak megfelelő szintű nemzetközi együttműködésre az európai uniós és más 
nemzetközi bűnüldözési szervekkel és szervezetekkel, a hivatásrendek képviselői közötti 
együttműködésre;  
– a rendőrségi ügyviteli, ügyfeldolgozó szoftverek, informatikai eszközök használatára;  

– a bűnüldözéshez szükséges adatgyűjtés megszervezésére és az adatok felhasználására. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a bűnügyi igazgatásszervező alkalmas: 

− felderítő és vizsgálati munka végzésére; 

− a bűnügyi igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és 
végzésére. 

7.3. Szakirányú specifikus kompetenciák:  
–  a bűnügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális kriminalisztikai és 
bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával a bűnügyi szolgálati területen a 
bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén egyaránt eredményes munkát tud végezni; 

− a bűnügyi hírszerző szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális 
kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati ismereteknek – különösen a humán 
információszerzés területén -, amelyek alkalmazásával képes a büntetőeljárások 
megindításához és eredményes befejezéséhez szükséges információk megszerzésére,  

–  a gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális 
kriminalisztikai és bűnügyi szolgálati, valamint pénzügyi és gazdasági jogi ismereteknek, amelyek 
alkalmazásával a gazdasági jellegű bűncselekmények felderítése és bizonyítása terén eredményes 
munkát tud végezni; 

− a pénzügyi nyomozó szakirányon végzett birtokában van azoknak a speciális jövedéki, 
adójogi, gazdaságvédelmi, valamint vám és vámeljárás jogi, Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal informatikai (NCTS, CDPS, Robotzsaru, TADLEK rendszerek) 
ismereteknek, illetve bűnügyi szolgálati ismereteknek, amelyek alkalmazásával képes a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekmények vizsgálatára. 

7.4. A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó 
képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti 
igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok ellátásához szükséges – jogszabályban 
meghatározott - fizikai-kondicionális állapottal és önvédelmi ismeretekkel. 
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8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 

8.1. alapozó ismeretek: 30-32 kredit 
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, biztonsági 
tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati 
életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók működése, általános politológia, 
általános szociológia, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és 
államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat; 
8.2. szakmai törzsanyag: 90-96 kredit 
belügyi alapmodul, bűnügyi ismeretek modul (kriminológia, kriminalisztika), jogtudományi ismeretek 
modul (büntetőjog, büntetőeljárás jog, emberi jog, közigazgatási jog, idegen jog, polgári jog), 
rendészeti különös ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális képességek, önvédelmi 
ismeretek), informatikai modul (informatika, robotzsaru), nemzetközi és EU jogi modul, 
humánmenedzsment modul, kommunikációs modul (rendészeti kommunikáció, szakmai idegen nyelv); 
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 33-37 kredit 

bűnügyi nyomozó, bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokhoz 
tartozó speciális ismeretkörök.  
9. Szakmai gyakorlat: 

Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése. 

10. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, 
beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges. 
 

2. RENDÉSZETI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: rendészeti igazgatási (Law Enforcement Administration) 

 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
− szakképzettség:  

a) rendészeti igazgatásszervező, biztonsági szakirányon  
b) rendészeti igazgatásszervező, büntetés-végrehajtási szakirányon  
c) rendészeti igazgatásszervező, határrendészeti szakirányon  
d) rendészeti igazgatásszervező, igazgatásrendészeti szakirányon  
e) rendészeti igazgatásszervező, közlekedésrendészeti szakirányon  
f) rendészeti igazgatásszervező, közrendvédelmi szakirányon  
g) rendészeti igazgatásszervező, migrációs szakirányon  
h) rendészeti igazgatásszervező, vám- és jövedéki igazgatási szakirányon 
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− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  
a) Law Enforcement Administration Manager in Private Security 
b) Law Enforcement Administration Manager in Prison Studies 
c) Law Enforcement Administration Manager in Border Policing  
d) Law Enforcement Administration Manager in Administrive Policing 
e) Law Enforcement Administration Manager in Traffic Policing 
f) Law Enforcement Administration Manager in Public Order Policing 
g) Law Enforcement Administration Manager in Migration Policing 
h) Law Law Enforcement Administration Manager in Customs and Excise Administration 
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  
4. Képzési ág: rendészeti 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditérték: 30 kredit  

6.2. A szakirányokhoz rendelhető minimális kreditérték: 73 kredit  

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit  

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 62 kredit  

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  

7. Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan rendészeti igazgatásszervezők képzése, akik rendvédelmi szerveknél, a migrációs 
feladatkört ellátó szerveknél és a civil biztonsági szférában irányítói, vezetői feladatok ellátására 
alkalmasak, ismerik a rendészeti igazgatásban alkalmazott elveket, eljárásokat és eszközöket, 
azonosulni tudnak a szervezet elvárásaival, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek 
a képzés második ciklusban történő folytatásához, továbbá alkalmasak vezetői, irányítói feladatok 
ellátására, a rendvédelmi szerveknél beosztott parancsnoki feladatok ellátására, valamint a rendészeti, 
illetve a migrációs igazgatásban hatósági jogalkalmazói feladatok ellátására.  
7.1. Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező képes: 

– a közigazgatási rendszerszemlélet ismeretében rendészetigazgatási és migrációs igazgatási 
tevékenység ellátására a hivatásrendek képviselői közötti együttműködésre;  

– a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás alapfogalmainak és alapelveinek gyakorlati 
alkalmazására;  

– a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, civil biztonsági szféra felépítésének, 
működésének és munkamódszereinek ismeretében szolgálati, illetve hatósági jogalkalmazói 
feladatainak eredményes ellátására;  

– a humánerőforrás-gazdálkodás és a gazdálkodás alapelveinek gyakorlati megvalósítására;  

– a hazai és a nemzetközi rendészeti és migrációs együttműködésben való részvételre;  

– az informatikai alkalmazások (ügyviteli, ügyfeldolgozó) és a speciális technikai eszközök 
alkalmazására;  
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– a rendvédelmi szervek, a migrációs feladatkört ellátó szervek, valamint a civil biztonsági 
szervezetek speciális szakmai, erkölcsi elvárásainak és fizikai követelményeinek teljesítésére. 

7.2. Az alapfokozat birtokában a rendészeti igazgatásszervező alkalmas: 

–  a rendészeti, illetve a migrációs igazgatás területén hatósági jogalkalmazói és szolgáltatói 
tevékenység ellátására;  
– a rendészeti igazgatás területén beosztott parancsnoki feladatok tervezésére, szervezésére és 
végzésére, helyi és azonos jogállású szervek rendészeti szolgálati tevékenységének és működésének 
vezetésére;  
– a civil biztonsági szervezetek tevékenységének megszervezésére, irányítására, középvezetői, illetve a 
megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően felsőbb vezetői munkakörök betöltésére; 
–  a migrációs feladatkört ellátó szerveknél megfelelő szakmai tapasztalat és gyakorlat megszerzését 
követően vezetői munkakörök betöltésére. 
7.3. Szakirányú specifikus kompetenciák:  

– a biztonsági szakirányon végzettek magánbiztonsági vállalkozásoknál, fegyveres biztonsági őrségnél, 
közterület-felügyeletnél és más rendészeti feladatokat ellátó személyeket foglalkoztató munkáltatónál 
alkalmasak jogi, biztonsági, őrzésvédelmi, rendezvénybiztosítói, gazdálkodási és humánerő-
gazdálkodási ismeretek birtokában vezetői feladatok ellátására és átfogó ismeretekkel rendelkeznek 
jogállásukról, eszközrendszerükről, lehetőségeikről és mindezek törvényes korlátairól; 
– a büntetés-végrehajtási szakirányon végzettek birtokában vannak azoknak a büntetés-végrehajtási 
jogi, biztonsági, pedagógiai és más szakismereteknek, melyek alkalmazásával képessé válnak speciális 
szolgálati, őrzésvédelmi, igazgatási és nevelési feladatok ellátására; 
– a határrendészeti szakirányon végzettek képesek a rendőrség határrendészeti szolgálati ágának a 
helyi és területi szerveinél szakmai munkakörök betöltésére, és azokban az integrált határellenőrzési, 
határrendészeti igazgatási és más szakmai feladatok ellátására;  
– az igazgatásrendészeti szakirányon végzettek átfogó igazgatásrendészeti ismeretekkel rendelkeznek 
és képesek a szabálysértési, az idegenrendészeti, menekültügyi és más rendészeti eljárások önálló 
végzésére;  
– a közlekedésrendészeti szakirányon végzettek képesek a speciális közlekedési jogi, 
forgalomellenőrzési, irányítási és szervezési ismeretek alkalmazására, valamint közlekedési balesetek 
helyszíni szemléjének és vizsgálatának lefolytatására és ezen tevékenységek irányítására, valamint 
közlekedésrendészeti vezetői beosztások ellátására; 

– a közrendvédelmi szakirányon végzettek képesek a közrendvédelem általános elveinek, valamint a 
szakterület erőinek és eszközeinek alkalmazására, továbbá beosztott parancsnokként a rendőri 
csapaterő tevékenységének szervezésére és vezetésére, a különleges helyzetek kezelésére;  

–  a migrációs szakirányon végzettek ismerik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi 
hazai és nemzetközi jogszabályokat, eljárási elveket, képesek a hatáskörébe utalt hatósági feladatok 
önálló végzésére és idegenrendészeti eljárások lefolytatására; 
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–  a vám- és jövedéki igazgatási szakirányon végzettek ismerik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám 
szakmai ága hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges szabályokat, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal szervezetét és működését, ezáltal képesek a munkakörében meghatározott feladatok önálló 
végzésére. 
7.4. A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és problémamegoldó 
képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti 
igénnyel, felelősségtudattal és a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai-kondicionális 
állapottal és önvédelmi ismeretekkel.  
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 

8.1. alapozó ismeretek: 30-32 kredit 
rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, biztonsági 
tanulmányok, alkotmányjog, az állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati 
életpályák, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók működése, általános politológia, 
általános szociológia, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és 
államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat; 
8.2. szakmai törzsanyag: 54-80 kredit 
bűnügyi ismeretek modul (kriminalisztika, kriminológia), jogtudományi ismeretek modul 
(büntetőeljárási jog, büntetőjog, közigazgatási jog, idegenjog, polgári jog), rendészeti különös 
ismeretek modul (intézkedéstaktika, fizikai-kondicionális képességek, önvédelmi ismeretek), rendészeti 
igazgatási modul, informatikai modul (informatika, robotzsaru), szakigazgatási modul 
(igazgatásrendészeti-, közlekedésrendészeti-, közrendvédelmi-, határrendészeti- rendőri ismeretek), 
nemzetközi és EU jogi modul, humánmenedzsment modul (pszichológia), kommunikációs modul 
(rendészeti kommunikáció, szakmai idegen nyelv); 
8.3. differenciált szakmai ismeretek: 52-72 kredit 
belügyi alapmodul, biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, 
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, migrációs, vám- és jövedéki igazgatási szakirányokhoz tartozó 
speciális ismeretkörök. 
9. Szakmai gyakorlat: 

Az oklevél megszerzésének feltétele 8 hét szakmai gyakorlat elvégzése. 

10. Idegennyelvi követelmények: 
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán, szerb, 
beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy okirat szükséges. 
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3. KATASZTRÓFAVÉDELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: katasztrófavédelem (Disaster Management) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) 
− szakképzettség megnevezése: 
a) katasztrófavédelmi szervező, katasztrófavédelmi műveleti szakirányon 
b) katasztrófavédelmi szervező, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon 
c) katasztrófavédelmi szervező, iparbiztonsági szakirányon 
– szakképzettség angol nyelvű megjelölése:  
a) Disaster Manager in Disaster Management Operational 
b) Disaster Manager in Fire Prevention and Rescue Control 
c) Disaster Manager in Industry Safety 
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai 
4. Képzési ág: rendészeti 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  
6.1.  A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 

6.2.  A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 49-53 kredit 

6.3.  A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 

6.4.  A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 12 kredit 

6.5.  A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték, beleértve a képzés szemináriumi 
gyakorlatait is: 90 kredit 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

Az alapszakon folyó képzés célja olyan, a közszolgálati életpályára szocializálódott, a hivatásrendek 
közötti együttműködésre képes katasztrófavédelmi szervezők képzése, akik a katasztrófavédelmi 
szerveknél a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságnál, a közigazgatási és a 
gazdasági szerveknél katasztrófavédelmi, tűzvédelmi (tűzoltói), iparbiztonsági feladatok ellátására 
alkalmasak, ismerik a katasztrófa-, a tűzvédelem- és az iparbiztonsági igazgatásban alkalmazandó 
jogszabályokat, szabványokat, elveket, eljárásokat és eszközöket. Képesek az adott szervezetben önálló 
szakmai munkavégzésre, kellő gyakorlat megszerzésével vezetői feladatok ellátására, továbbá olyan 
mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek a képzés második ciklusban 
történő folytatásához. 
7.1 Az alapképzési szakon végzettek ismerik: 

– a közigazgatási rendszerszemlélet összefüggéseit és a rendészetigazgatási tevékenység ellátásához 
szükséges általános és speciális szakmai eljárási szabályokat; 

– a rendészeti igazgatás alapfogalmait és alapelveit, azok gyakorlati alkalmazásának szabályait; 
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– a katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltóság szervezeti felépítésének, működésének, 
munkamódszereinek, szolgálati feladatainak alapvető szabályait, azok összefüggéseit és gyakorlati 
alkalmazásának módszereit; 

– a humán erőforrás gazdálkodás és az egyes szakirányok gazdálkodási alapelveit, azok 
megvalósításának szabályait; 

– a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel történő együttműködés szabályait; 

– a szakirányokra vonatkozó informatikai rendszerek, azok működtetéséhez szükséges speciális 
technikai eszközök alkalmazásának rendjét; 

– a rendvédelmi szervek, illetőleg a közigazgatási szervek és a gazdálkodó szervek speciális szakmai 
erkölcsi és fizikai követelményeit; 

továbbá katasztrófavédelmi műveleti szakirányon: 
– a katasztrófák elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszerét, az ezt meghatározó 

szabályozásokat és gyakorlati megoldásokat; 

– a katasztrófa-megelőzés, a védekezés és a helyreállítás feladatrendszerének összekapcsolódásait, 
ezen feladatokban közreműködő közigazgatási szervek tevékenységének összehangolását; 

– a lakosság katasztrófavédelmi és polgári védelmi felkészítésével kapcsolatos feladatokat, azok 
végrehajtásának gyakorlati megoldásait; 

– a katasztrófavédelmi és polgári védelmi hatósági tevékenységet; 

– a polgári védelmi szervezetek létrehozásának és a működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának 
szabályait; 

– a katasztrófa-elhárításban és a polgári védelemben résztvevő karitatív szervezetekkel való 
együttműködés alapelveit; 

továbbá tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon: 
– a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló jogszabályokban és az 

azokhoz kapcsolódó irányítási és belső normatívákban foglaltakat; 

– a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági és a tűzvizsgálati feladatokra vonatkozó jogszabályokat, 
szabványokat, azok gyakorlati alkalmazásának rendjét; 

– a tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben alkalmazható felelősségre vonások rendszerét, azok 
alkalmazásának szabályait; 

– a tűzoltás, műszaki mentéssel kapcsolatos szervező, előkészítő, operatív irányító feladatokat; 
– az elsődleges katasztrófa-elhárítási beavatkozásokkal összefüggő tűzoltói tevékenységeket; 

– az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint a tűzvédelmi szervezetek működésére, 
szakmai irányítására és felügyeletére vonatkozó jogszabályokat, azok gyakorlati alkalmazásának 
rendjét; 

– a tűzoltásban, műszaki mentésben és az elsődleges katasztrófa-elhárításban a társszervekkel történő 
együttműködés szabályait; 
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továbbá iparbiztonsági szakirányon: 
– a veszélyes üzemek létesítésére, működésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és 

hatósági előírásokban foglaltakat, azok gyakorlati alkalmazásának rendszerét; 

– a veszélyes anyagok különféle szállítási módozataival kapcsolatos jogszabályi és hatósági 
előírásokat, az ezekre vonatkozó hatósági eljárás rendjét; 

– a kritikus infrastruktúrákkal összefüggő hazai és nemzetközi szabályozásokat, azok működési 
rendjét meghatározó biztonsági követelményrendszereket. 

7.2. Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 
- a szakmai hatósági jogalkalmazásra; 
- a mentésirányításban beosztott parancsnoki feladatok ellátására; 

- a társszervekkel történő együttműködésre; 

továbbá katasztrófavédelmi műveleti szakirányon: 
- a katasztrófavédelmi hatósági feladatok végzésére; 
- a polgári védelemmel kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatok ellátására; 

- a lakosság felkészítésével, tájékoztatásával összefüggő tevékenységekre; 

- a védekezési és a helyreállítási munkák koordinálására. 

továbbá tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon: 
- a tűzvédelmi hatósági tevékenységre, a tűzvizsgálatra; 

- a tűzoltási, műszaki mentési és elsődleges katasztrófa-elhárítási feladatokkal kapcsolatos beosztott 
vezetői feladatokra; 

- az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, tűzvédelmi szervezetek szakmai irányítására. 

továbbá iparbiztonsági szakirányon: 
- a veszélyes üzemek létesítésével, működtetésével összefüggő biztonsági feladatok ellátására; 

- a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos hatósági tevékenység végzésére; 
- a kritikus infrastruktúrák védelméből adódó feladatok ellátására. 

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: 
– rendelkeznek a szakmai és az eljárási jogszabályokban meghatározott rendelkezések biztos 

ismeretével, alkalmasak a jogalkalmazói tevékenység ellátására; 

– képesek a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi igazgatás területén szervezési, tervezési, koordinációs, 
döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására; 

– képesek a közigazgatási és gazdasági szervekkel a kapcsolattartásra és az együttműködésre; 

– alkalmasak a lakosságfelkészítési, tájékoztatási és az ezekhez kapcsolódó média- és kommunikációs 
tevékenység ellátására; 

– alkalmasak a nemzetközi szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásra és együttműködésre. 
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8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
8.1. Alapozó ismeretek: 29-32 kredit  

rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai műveletek, általános 
politológia, alkotmányjog, katasztrófavédelemi igazgatás, az állam szervezete, közszolgálati életpályák, 
nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és működés, általános szociológia, biztonsági 
tanulmányok, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek és 
államháztartástan, közös közszolgálati gyakorlat. 
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 76-80 kredit 

belügyi alapmodul, jogi és államtudományi modul (alkotmányjog, közigazgatási jog), kommunikációs 
modul (idegen nyelv), rendészeti humánmenedzsment (pszichológia), fizikai felkészítés modul 
(testnevelés), informatikai modul (szakmai informatikai rendszerek), természettudományi alapozó 
ismeretek (alkalmazott természettudományi ismeretek), katasztrófavédelmi jogi alapok 
(katasztrófavédelmi jog és igazgatás; katasztrófavédelmi felelősség rendszere, nemzetközi 
katasztrófavédelmi jog). 

8.3. Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:  
differenciált szakmai ismeretek: 49-53 kredit  

- katasztrófavédelmi műveleti szakirányon: katasztrófa-megelőzés; polgári védelmi szakismeret; 
katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere; katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek; katasztrófák 
következményeinek felszámolása; katasztrófavédelem finanszírozási rendszere; tűzvédelmi 
szakismeret; tűzvizsgálattan; 

- tűzvédelmi és mentésirányítási szakirányon: tűzmegelőzési ismeretek; tűzvizsgálattan; tűzoltási, 
műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási ismeretek; tűzoltótechnikai ismeretek; katasztrófa- és 
polgári védelmi ismeretek; iparbiztonsági szakismeretek; tűzvédelem finanszírozási rendszere;  

- iparbiztonsági szakirányon: iparbiztonságtan, ipari veszélyhelyzetek felszámolása; kritikus 
infrastruktúrák védelme; veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek; katasztrófa- és polgári 
védelmi szakismeret; tűzvédelmi szakismeret; technikai ismeretek; iparbiztonság gazdasági alapjai. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A szakmai gyakorlat összesen nyolc hetes gyakorlat, amelyből a szakiránynak megfelelő, a hivatásos 
katasztrófavédelem, illetőleg a hivatásos tűzoltóság szerveinél végzett gyakorlat négy hét a második 
félévet követően és két hét, külső, rendészeti, közigazgatási vagy gazdasági szervnél végzett gyakorlat 
a negyedik félév lezárását követően. További két hét időtartamban a hallgató által választott, a 
szakdolgozatra való felkészülést szolgáló szakterületen végzett tevékenység. 
10. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, vagy ukrán, szerb, 
beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges. 
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III. NEMZETBIZTONSÁGI KÉPZÉSI ÁG 
 

NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetbiztonsági (National Security Studies)  
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),  

– szakképzettség: nemzetbiztonsági szakértő  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: National Security Expert  

– választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági (Military National 
Security Specialisation, Civilian National Security Specialisation)  
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  
4. Képzési ág: nemzetbiztonsági  

5. A képzési idő félévekben: 6 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit  

6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit  

6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit  

6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: −  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja nemzetbiztonsági szakértők képzése a speciális rendeltetésű nemzetbiztonsági 
szolgálatok, valamint más megrendelők számára, akik korszerű általános és szaktudományi, elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel, továbbá nemzetbiztonsági szakmai, szaktechnikai, jogi, kriminológiai, 
kriminalisztikai, pszichológiai, informatikai, biztonságpolitikai és idegen nyelvi szaknyelvi 
ismeretekkel rendelkeznek, továbbá kellő ismerettel a képzés második ciklusban történő folytatásához.  
7.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciái:  

– a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot 
tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;  
– a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern követelményei 
alkalmazásának képessége;  
– a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának 
képessége.  
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7.2. Alapfokozat birtokában a nemzetbiztonsági szakértők – a várható szakirányokat is figyelembe véve 
– képesek:  
– a biztonsági helyzetet, a veszélyforrásokat, kockázati tényezőket, a szakmai tevékenység célját, 
körülményeit a maga konkrétságában, összetettségében értékelni, az eredményes szakmai 
tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati eszközöket-módszereket 
szakszerűen alkalmazni;  

– a nemzetbiztonsági feladatokban az előírt algoritmusok szerinti tevékenységre, a nem standardizált 
helyzetekben a gyors és körültekintő értékelésre, döntés- előkészítésére és a döntés meghozására;  
– a nemzetbiztonsági szolgálatok helyének, szerepének, funkcióinak, a nemzetbiztonsági tevékenységre 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmezésére;  
– a nemzetbiztonsági tevékenység tipikus és sajátos eszközeinek és módszereinek alkalmazását 
megtervezni, megszervezni és a szakmai feladatokat végrehajtani;  
– a szakmai tevékenység végzését szolgáló, segítő külső (nyílt és nem nyílt) információs források, 
adatbázisok, adattárak, nyilvántartások hozzáférési és adatkérési kezelésére;  
– a nyílt és titkos forrásból beszerzett információk elemzésére, feldolgozására, hasznosítására, egyedi 
és összetett szakmai kérdések komplex értékelésére;  
– a személyiség hatékony megismerésére, a bizalmon alapuló együttműködési viszony kialakítására, és 
a kommunikációs technikák helyzethez igazítására, a szakmai ismeretek átadására, az önművelésre, 
szakmai tudás folyamatos fejlesztésére;  
– a feladatnak megfelelő magatartás- és viselkedésformák alkalmazására.  

7.3. Alapfokozat birtokában a nemzetbiztonsági szakértők – a várható szakirányokat is figyelembe véve 
– alkalmasak:  
– a hatáskörbe utalt bűncselekmények elkövetési magatartásainak felismerésére, valamint a 
felderítéssel kapcsolatos gyakorlati tevékenységek végzésére;  
– a személy- és iparbiztonsági ellenőrzés gyakorlati feladatainak végrehajtására;  

– a nemzetbiztonsági szakmai feladatok végrehajtásában a nemzetközi kommunikációra és 
együttműködésre, valamint a szakmai tevékenység során a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve 
rendvédelmi szervek munkatársaival hatékony együttműködésre.  

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  
8.1. alapozó ismeretek: 33-59 kredit  

biztonságpolitika, politikaelmélet, vezetés- és szervezéselmélet, informatika, jogtudományi ismeretek, 
közgazdaságtani ismeretek, környezetvédelem, szociológia, pedagógia, pszichológia, filozófia, 
haditechnikai ismeretek, rendvédelmi ismeretek, hadtörténelem, hadtudományi ismeretek;  
8.2. szakmai törzsanyag: 110-120 kredit  

kriminológia, kriminalisztika, a titkosszolgálatok története, szakági jog, idegen titkosszolgálatok, 
nemzetbiztonsági szakismeretek, HUMINT és technikai adatszerzési ismeretek, hírszerzési-és elhárítási 
ismeretek, információk elemzése, értékelése és védelme, alkalmazott pszichológia, szociálpszichológia, 
továbbá a következő specializáció valamelyikének ismeretei: katonai nemzetbiztonsági specializáció 
vagy polgári nemzetbiztonsági specializáció.  
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9. Szakmai gyakorlat:  

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat 
időtartama a nemzetbiztonsági alapképzésben legalább 10 hét.  

10. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos nyelvéből vagy valamely nem EU-tag 
szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány vagy okirat szükséges: 
arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv. 
 

IV. HONVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI ÁG 

 
1. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai alapszak (Security and Defence 
Policy)  
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
– szakképzettség: biztonság- és védelempolitikai szakreferens  

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Security and Defence Policy Officer  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. Képzési ág: honvédelmi és katonai  

5. A képzési idő félévekben: 6 félév  
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit  

6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  

6.3. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit  

6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit  
6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja olyan speciális tudással rendelkező biztonság- és védelempolitikai szakreferensek 
képzése, akik az alapfokozat és szakképzettségük birtokában elláthatják a védelmi szektor 
szervezeteinek működtetését, a központi és a helyi közigazgatási intézményekben betölthetnek ilyen 
jellegű munkakört.  
A képzésnek további célja Magyarország regionális, megyei szintű, illetve helyi szervezeteinek a 
polgári védelem, a katasztrófavédelem, a környezetbiztonság – részben a nemzetközi 
együttműködéshez kapcsolódó – gyakorlati jellegű feladataira alkalmas tudással és készséggel 
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rendelkező szakemberek kibocsátása, valamint, hogy az alapfokozattal rendelkezők kellő ismerettel 
rendelkezzenek a képzés második ciklusban történő folytatásához.  
7.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciák:  

– a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot 
tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;  
– a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern követelményei 
alkalmazásának képessége;  
– a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának 
képessége.  
7.2. Alapfokozat birtokában a biztonság- és védelempolitikai szakreferensek – a várható szakirányokat 
is figyelembe véve – képesek:  
– a biztonság- és védelempolitika területén jelentkező szakmai kérdések elemzésére, értékelésére;  

– a szakterületen a szervezeti feltételek megteremtésére, a szervezési feladatok ellátására;  

– a nemzetközi szervezetek konfliktus- és válságkezelő tevékenységében hatékony szerepvállalásra;  

– a szakreferensi tevékenységhez magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációra.  
7.3. Alapfokozat birtokában a biztonság- és védelempolitikai szakreferensek – a várható szakirányokat 
is figyelembe véve – alkalmasak:  
– Magyarország biztonság- és védelempolitikájának megvalósulása érdekében védelmi igazgatási 
feladatok ellátására;  
– a polgári védelem regionális és országos szintű szervezeteiben munkakörök betöltésére;  

– a védelmi tervezés és a fegyveres erők államigazgatási, közigazgatási és védelmi igazgatási 
feladatainak végrehajtására;  
– magas szintű idegen nyelvi ismeretek birtokában Magyarország és a Magyar Honvédség nemzetközi 
védelmi és válságkezelő feladatainak ellátására;  
– megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben (NATO, EU) 
előadói feladatok végrehajtására, a biztonsági és védelmi kérdésekkel összefüggő munkakörök 
betöltésére.  
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  

8.1. alapozó ismeretek: 50-60 kredit  
politikaelmélet, politikatörténet, magyar külpolitika története, jogi ismeretek, filozófia és kultúrtörténet, 
közgazdaságtan, szociológia, informatika, környezetvédelem, pedagógia, közkapcsolatok, földrajzi 
ismeretek, hadtudományi alapismeretek, hadtörténelem, haditechnikai ismeretek, katonai pszichológia, 
közszolgálati alapismeretek (a közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga);  
8.2. szakmai törzsanyag: 100-110 kredit  

stratégia, nemzetközi kapcsolatok elmélete, fegyverkezés és fegyverzetellenőrzés, békeműveletek, 
védelmi szervezetek – polgári védelem, nemzeti és nemzetközi biztonság, globális biztonsági 
kihívások, biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet, nemzetközi intézmények, a környező 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 9145

   
   

 

országok katonai stratégiája, a biztonság geográfiai alapjai, diplomáciatörténet, Európa-tanulmányok, 
rendvédelmi ismeretek, a magyar biztonságpolitika aktuális problémái.  
9. Szakmai gyakorlat:  

A hallgatók a gyakorlatot az első és a második tanév után végzik, évente átlagosan 4-5 hét (összesen 8-
10 hét) időtartamban.  
10. Idegennyelvi követelmények:  

Az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyből legalább az egyik a NATO hivatalos 
nyelve – államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy egy 
államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány egy olyan nyelvből, 
melyen a szakmának tudományos szakirodalma van, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány 
vagy okirat szükséges. 

 
2. VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: védelmi igazgatási (Defence Administration)  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
– szakképzettség: védelmi igazgatási szervező (zárójelben megjelölve a specializációt) 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defence Administration Officer  

- választható specializáció: katasztrófavédelmi (Disaster Management) 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. Képzési ág: honvédelmi és katonai  
5. A képzési idő félévekben: 6 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit  

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit  

6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit  
6.3. A szakdolgozathoz rendelt kredit: 10 kredit  

6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit  

6.5. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik, valamint 
katonai, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, igazgatási és gazdasági felkészültségük alapján képesek a 
Magyar Honvédség, a rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervezetek állományában, illetve az 
önkormányzatok szervezeteiben védelmi szakfeladatok tervezésére, szervezésére és irányítására, 
továbbá az alapképzésben megszerzett ismeretek és készségek birtokában a tanulmányok 
mesterképzésben történő folytatására.  
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7.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciái:  

– a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot 
tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége;  

– a vezetés- és szervezéselmélet, az informatikai ismeretek és a menedzsment modern követelményei 
alkalmazásának képessége;  
– a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának 
képessége.  
7.2. Az alapfokozat birtokában a védelmi igazgatási szervezők ismerik:  

– a védelemigazgatás területén jelentkező speciális szakmai kérdések elemzésének, értékelésének elveit 
és módszereit;  
– a védelmi igazgatás rendszerét, szervezeteit, az igazgatás alapfogalmait, főbb összefüggéseit és jogi 
szabályozását;  
– a védelmi szervezetek rendeltetését, felépítését, működésük alapelveit;  

– az önkormányzatok és a közigazgatás védelemmel kapcsolatos feladatait, a rendkívüli helyzetben 
megoldandó feladatokat;  
– a katasztrófavédelem jogi szabályozását, szervezeteit, azok alkalmazásának rendjét;  
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek személyi biztosításának formáit és módszereit, a 
humánerőforrás-gazdálkodás szabályozását és rendjét;  
– a feladatok végrehajtásához szükséges informatikai és kommunikációs rendszereket.  

7.3. Az alapfokozat birtokában a védelmi igazgatási szervezők képesek, illetve alkalmasak:  

– a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervezetek, a közigazgatás és az önkormányzatok 
szervezeteiben szakképzettségüknek megfelelő munkakör betöltésére;  
– az önkormányzatok védelmi feladatainak tervezésére, szervezésére és részfeladatok irányítására;  

– földrajzi térségek, gazdasági szervezetek, üzemek, erőművek katasztrófavédelmének megtervezésére, 
megszervezésére és a katasztrófavédelem részfeladatainak irányítására. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
8.1. alapozó ismeretek: 50-54 kredit 

filozófia és kultúrtörténet, politikaelmélet, jogi ismeretek, közgazdaságtan, pszichológia, vezetés- és 
szervezéselmélet, informatika, pedagógia, testnevelés, matematika, kémia, szociológia, európai uniós 
ismeretek, környezetvédelem alapjai, vezetői tréning, biztonságpolitika, rendvédelmi ismeretek, 
országvédelem; 
8.2. szakmai törzsanyag: 100-110 kredit 

- érdekvédelem, alkotmányjog, helyi önkormányzatok, védelmi igazgatás, munkajog, veszélyes 
anyagok kárelhárítása, katasztrófavédelem alapjai, polgári védelem, tűzvédelem, sugárvédelem, 
közigazgatási jog, büntetőjog, adatvédelmi ismeretek, munkavédelem, kommunális hulladékok 
kezelése, emberi jogok nemzetközi védelme, civil-katonai kapcsolatok, marketing és PR ismeretek;  
- differenciált szakmai ismeretek: katasztrófavédelmi specializáció 
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veszélypszichológia, árvízvédelem, radiológia, katasztrófavédelem informatikai rendszerek, statikai 
alapismeretek, térképészeti és geoinformatikai ismeretek, mérgező anyagok, veszélyes anyagok 
szállítása, katasztrófavédelem nemzetközi jogi alapjai, katasztrófavédelem, veszélyanalízis, 
katasztrófavédelmi egészségügyi ismeretek, tűzmegelőzés, környezetvédelem, környezetbiztonság, 
kommunikációs rendszerek, katasztrófa következmények felszámolása, katasztrófavédelem 
finanszírozása. 
9. Szakmai gyakorlat:  

A szakmai gyakorlat – az alapfokozat megszerzésének kritérium-feltételeként – katonai, 
önkormányzati, katasztrófavédelmi vagy más igazgatási szervezetnél végzett gyakorlat, amelynek 
időtartama legalább 4 hét.  
10. Idegennyelvi követelmények:  

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat 
megszerzése szükséges. 
 

3. KATONAI VEZETŐI ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

– szakképzettség: katonai vezető (zárójelben megjelölve a specializációt) 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader  
– választható specializációk: lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta és 
vegyivédelmi (Infantry, Armoured, Reconnaissance, Artillery, Engineer, Air Defence Missile, ABC-
Protection)  
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. Képzési ág: honvédelmi és katonai  

5. A képzési idő félévekben: 8 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit  

6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték a szakdolgozattal együtt: 54 kredit  

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit  

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit  

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit  
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: −  
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7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A katonai vezetői alapképzés célja a Magyar Honvédség részére olyan felsőfokú végzettségű katonai 
vezetők (parancsnokok) képzése, akik képesek a megszerzett közszolgálati, általános katonai, 
differenciált szakmai (fegyvernem, szakirány) és vezetői ismereteik birtokában alegységeket vezetni és 
irányítani, az alapfokozat birtokában a honvédelmi szakképzettségüknek megfelelő első tiszti 
beosztások betöltésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek – a szakmai át- és továbbképző 
tanfolyamokra is alapozva – a képzés második ciklusban történő folytatásához.  
7.1. Az alapképzésben végzett katonai vezető rendelkezik:  
– közszolgálati alapismeretekkel;  

– a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal;  

– a katonai alegység (szakasz) vezetésére alkalmas szakmai tudással és készséggel;  

– a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével;  

– rövid felkészítés után nemzetközi (EU, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és békeműveleti 
helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladat-végrehajtás képességével;  

– saját fegyverneme iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek szakmai kultúrájának tiszteletével;  
– az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel;  

– a harctevékenységi fajták, továbbá a harccal kapcsolatos tevékenységek ismeretével;  

– az összfegyvernemi harc támogatásának és kiszolgáló támogatásának alapvető ismereteivel;  

– a szakasz (század) szinten az ABV rendszabályok alkalmazásának ismereteivel;  
– a rögtönzött robbanóeszközök (IED) jellemző tulajdonságainak ismereteivel, és az ellenük való 
tevékenység rendszabályaival;  
– a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel;  

– a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel;  

– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti, haditechnikai eszközeinek és harcanyagainak 
ismeretével;  
– a szakasz (század) szinten műszaki zárási, erődítési álcázási, és robbantási alapismeretekkel;  

– a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatok megoldásához való hozzájárulás alegységszintű 
elméleti és gyakorlati ismereteivel;  

– korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel;  
– a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével, informatikai 
alkalmazói ismeretekkel;  
– alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesült ellátási ismeretekkel;  

– kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal;  

– magabiztos angol katonai szaknyelvi kommunikációs készségekkel;  

– korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességekkel;  
– alapvető média ismeretekkel.  
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7.2. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető képes:  
– a harcászati ismereteinek, a szakasz és századszintű harcászat alapfogalmainak, alapelveinek 
gyakorlati alkalmazására;  
– a rábízott alegység béke időszaki- és békétől eltérő körülmények közötti vezetésére;  

– az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogok, kötelezettségek, parancsadási és fegyelmi 
jogkörök gyakorlására;  
– a rábízott alegység (szakasz) készenlétének fenntartására, fokozására vonatkozó rendszabályok 
betartására és betartatására;  
– a rábízott alegység harc és harccal kapcsolatos tevékenységének megtervezésére és megszervezésére;  

– a szakasz kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretek alkalmazására;  
– a szakasz rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközök alkalmazására és 
üzemeltetésére;  
– terepen való tájékozódásra és a tájékozódást segítő eszközök alkalmazására;  

– más fegyvernemekkel és szakalegységekkel való együttműködésre;  

– rögtönzött robbanóeszköz (IED) veszélyes környezetben való használatára;  

– a szakasz (század) rendszeresített fegyverzeti és fegyverzettechnikai eszközeinek alkalmazására, 
üzemeltetésére;  

– a szakasz (század) harci és békevezetési okmányainak vezetésére.  
7.3. Az alapfokozat birtokában a katonai vezető alkalmas:  

– a kapott parancsok, feladatok logikus, időben történő, hatékony végrehajtására;  

– szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, század (üteg) szintű parancsnoki feladatok 
végzésére, a rábízott alegység (szakasz) harcának vezetésére bonyolult viszonyok között is;  
– a rábízott alegység (szakasz) kiképzésének vezetésére;  

– a szakirányának megfelelő szaktiszti beosztások ellátására;  
– a rendszeresített haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadrafogható 
állapotban tartásának biztosítására;  
– az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes 
biztosítására.  
7.4. A lövész specializáció képzési célja a Magyar Honvédség lövész alegységei részére első tiszti 
szintű beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a 
szükséges általános katonai és lövész fegyvernemi szakmai ismereteik birtokában képesek alegységük 
kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, lövész alegységük 
harcának vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok 
szakszerű alkalmazására, alkalmazható, hadra fogható állapotban tartására. 
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Az alapfokozat birtokában a katonai vezető lövész specializáción továbbá  
rendelkezik:  

– a lövész szakasz, (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével, a lövész zászlóalj 
tűztámogató rendszerének működésével, elméleti és gyakorlati lehetőségeivel kapcsolatos 
ismeretekkel;  
– a lövész szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;  

– más országok haderejének, haditechnikai eszközeinek számára releváns ismeretével;  

– a lövész szakasz (század) tűzvezetési, harcvezetői ismereteivel;  
– a lövész szakasz (század) kiképzésének, felkészítésének metodikai ismereteivel;  

– a lövész haditechnikai eszközök kiszolgálásának és alkalmazás előtti felkészítésének ismereteivel;  

képes:  

– a lövész szakasz (század) harcának terepen történő vezetésére, az alegysége tüzének 
megszervezésére, vezetésére és az alegysége tüzének és a kötelékek mozgásának összehangolására;  
- az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek lövész alegység szinten történő 
tervezésére, szervezésére és vezetésére;  
– a békeműveletekben alkalmazott eljárások tervezésére és az alegysége vezetésére békeműveletekben;  
– harcászati komplex és lövészeti foglalkozások (raj, szakasz lőgyakorlatok) tervezésére, szervezésére 
és levezetésére;  
– a lövész szakasz (század) menetével, a váltással, nyugvással és szállítással kapcsolatos tevékenységek 
megszervezésére és vezetésére;  
– a lövész század fegyvernemi kötelékei és megerősítő támogató erői tevékenységének 
összehangolására;  
– a lövész szakasz önálló alkalmazása esetén a tevékenységek vezetésére;  

– a lövész szakasz (század) túlélését biztosító rendszabályok tervezésére, szervezésére és betartatására;  

– a tábori tüzér szervezetek számára célfelderítésre, tűzigénylésre, tűzhelyesbítésre és a pusztítás 
eredményének jelentésére;  
alkalmas:  
– lövész fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, lövész század szintű 
parancsnoki és törzs feladatok végzésére.  
7.5. A specializáció képzési célja a Magyar Honvédség harckocsizó csapatai részére első tiszti szintű 
beosztás ellátására alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése. Tevékenységi körébe 
tartozik a rábízott harckocsizó szakasz harckiképzésének, napi tevékenységének tervezése, szervezése 
és vezetése, alegysége harcának vezetése, az alárendeltségébe utalt haditechnikai eszközök és anyagok 
alkalmazható, hadra fogható állapotban tartása.  
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Az alapfokozat birtokában a katonai vezető harckocsizó specializáción továbbá:  
rendelkezik:  

– a harckocsi alegységek alkalmazási elveinek, eljárásainak és a tüzelés és tűzhelyesbítés szabályainak 
ismeretével; 
- a harckocsi alegységek alkalmazásának háborús és békétől eltérő időszakban végrehajtandó elveivel 
és gyakorlatával; 
– a harckocsi szakasz (század) hatékony tűztámogatási lehetőségeinek ismeretével;  

– a harckocsi szakasz (század) logisztikai kiszolgáló támogatásának ismeretével;  

képes:  
– a harckocsi alegység tüzének megszervezésére, vezetésére, az alegység hatékony alkalmazására;  

– az elvek alkotó módon történő alkalmazására, a tevékenységek harckocsi alegység szinten történő 
tervezésére, szervezésére és vezetésére; 
alkalmas:  

– harckocsizó fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, harckocsi század 
szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.  
7.6. A specializáció képzési célja a Magyar Honvédség felderítő csapatai részére olyan első tiszti szintű 
beosztás, valamint század szintű törzsekben rendszeresített felderítő szaktiszti beosztások ellátására 
alkalmazható felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és 
felderítő fegyvernemi szakmai ismereteik birtokában képesek a saját fegyvernemi alegység 
harckiképzésének napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére. Alkalmasak az 
alárendeltségükbe utalt haditechnikai eszközök és anyagok alkalmazható állapotban tartására. 
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető felderítő specializáción továbbá 

rendelkezik:  

– a szárazföldi haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjainak, elveinek ismereteivel;  
– harcászati szintű összfegyvernemi ismeretekkel;  

– a szárazföldi felderítés harcászati szintű adatforrásai (csapatfelderítés mélységi (különleges 
felderítés); harcászati hírszerzés (személyek által végzett felderítés (HUMINT); képfelderítés (IMINT), 
stb.) alkalmazási elveinek, az adatforrások által alkalmazott adatszerzési technikáknak és az 
adatszerzési tevékenységek vezetésének elméleti és gyakorlati szabályainak ismeretével;  
– más országok reguláris haderejének jellemzőiről, haditechnikai eszközeiről (felismerési jegyei, 
megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségei), szervezetéről (zászlóalj, ezred, dandár); harci 
alkalmazási elveiről ismeretekkel;  
– a terrorista, félkatonai szervezetek jellemzőinek, haditechnikai eszközeinek, felszerelésének 
(felismerési jegyeit, megsemmisítési, rongálási, késleltetési lehetőségeit), szervezetének, harci 
alkalmazási elveinek, az aszimmetrikus hadviselés sajátosságainak ismeretével;  
– a műveleti területen (valószínűsíthető hadszíntér) előforduló természetes terepakadályok 
leküzdésének elméletének és gyakorlatának releváns ismeretanyagával;  
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képes:  
– az adatszerzés alegység szintű (felderítő adatforrás) megtervezésére, megszervezésére és vezetésére, a 
felderített adatok előzetes feldolgozására, értékelésére, továbbítására;  
– a szárazföldi harcászati szintű felderítőrendszeren belüli és az együttműködő (vertikális és 
horizontális valamint szövetséges multinacionális) rendszerek közötti kapcsolódások alapján 
végrehajtott adatszerzésre, az adat és információ védelmi rendszerekben alkalmazott eszközök 
magabiztos üzemeltetésére;  
– az alárendelt felderítőszerv vezetésére alacsony és magas intenzitású műveletekben, bonyolult 
nemzetközi jogi környezetben, az aszimmetrikus hadviselés körülményei között;  
– tartós idejű (4-6 hónap), nem honi területen végrehajtott alacsony vagy magas intenzitású katonai 
műveletben való részvételre;  
– huzamosabb ideig, a saját csapatoktól távol, idegen (kulturális, vallási stb.) környezetben megerőltető 
fizikai és pszichikai igénybevétel elviselésére;  
– a hagyományos értelemben vett csapat- és mélységi (különleges) felderítő alegység szakasz szintű 
parancsnoki munkaköreinek ellátására;  
– az „Ejtőernyős alkalmas” orvosi minősítéssel rendelkező ejtőernyővel történő alkalmazásra;  

alkalmas:  

– béke és békétől eltérő műveletekben, bonyolult viszonyok között is, a képzettségének megfelelő 
felderítő szervek vezetésére;  
– felderítő fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, felderítő század 
szintű parancsnoki és törzs feladatok végzésére.  
7.7. A specializáció képzési célja a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnem számára olyan katonai 
vezetők (tüzér tisztek) képzése, akik ismerik a korszerű tüzérségi eszközöket, azok szakszerű 
használatát. Vezetői felkészültségük alapján képesek első tiszti beosztásukban a tüzéralegységek 
harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, megszervezésére és vezetésére. Legyenek 
képesek arra, hogy tudásukat a tüzérfegyvernem igényének megfelelően szervezett vagy önálló 
továbbképzés formájában továbbfejlesszék, és alkalmassá váljanak egyes sajátos (páncéltörő, aknavető, 
század tűztámogató, rádió lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására.  
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető tüzér specializáción továbbá: 

rendelkezik:  
– a tüzérségi tűztámogatás rendszere felépítésének és annak az összfegyvernemi harcba történő 
integrálásához szükséges ismeretekkel, jártasságokkal;  
– a tüzér lövegek, műszerek üzemeltetéséhez és megóvásához szükséges ismeretekkel;  

– a tüzérségi harcrendi elemek elhelyezése, előkészítése követelményeinek ismereteivel;  

– a tüzérség lövészete és tűzvezetése megszervezésének ismereteivel;  

– az első tiszti beosztásához szükséges meteorológiai és ballisztikai ismeretekkel;  
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képes:  
– első tiszti beosztásban a tüzéralegységek harcának, tüzének, valamint kiképzésének megtervezésére, 
megszervezésére és vezetésére;  
– a tüzér alegységek harctevékenysége előkészítésére és vezetésére;  

– a tüzér lövegek, műszerek kezelésére az alapvető beszabályozások végrehajtására;  

– a tüzér szakasz (üteg) lövészetének és tűzvezetésének előkészítésére és vezetésére;  

– a megkövetelt tüzérségi tűzfeladatok normaidőre történő végrehajtására;  
– a tüzérségi harcrendi elemek kiválasztására, előkészítésére, elfoglalásának irányítására és a harci 
munka megszervezésére;  
– tüzér szakmai foglalkozások, gyakorlatok előkészítésére, hatékony levezetésére;  

– a lövész század tűztámogatásának megszervezésére és tervezésére;  

– a tüzérfegyvernem szerint szervezett továbbképzést követően egyes sajátos (páncéltörő, aknavető, 
század tűztámogató, rádió lokátor állomáskezelő) feladatok végrehajtására;  
alkalmas:  

– tüzér fegyvernemi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, tüzér üteg szintű 
parancsnoki és törzs feladatok végzésére.  
7.8. A specializáció képzési célja a Magyar Honvédség számára olyan felsőfokú végzettségű katonai 
vezetők képzése, akik a szükséges általános katonai és légvédelmi rakéta szakmai ismeretek birtokában 
képesek légvédelmi rakéta alegységük harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, 
szervezésére és vezetésére, valamint az alárendeltségükbe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok 
szakszerű alkalmazására, hadra fogható állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a 
fegyvernem igényének megfelelően szervezett, vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék, és 
alkalmassá váljanak egyéb sajátos (törzsek légvédelmi főnöki, egyéb harc- és tűzvezetési 
beosztásokhoz tartozó funkcionális) feladatok végrehajtására.  
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető légvédelmi rakéta specializáción továbbá: 

rendelkezik:  

- a légierő haderőnem felépítésének és alkalmazása alapjainak, elveinek ismereteivel;  
– a földi telepítésű légvédelem alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és értékelési rendet 
(TACEVAL) tartalmazó ismeretekkel;  
– a földi telepítésű légvédelem harctevékenysége előkészítésének, végrehajtásának és mindenoldalú 
biztosításának ismereteivel– a kezelt légvédelmi fegyverrendszer harci alkalmazásának lehetőségeire és 
sajátosságaira vonatkozó ismeretekkel;  
– a NATO Egységes Légvédelmi Rendszerének felépítésével, működésével és abban elfoglalt 
helyének, szerepének ismereteivel;  
– a földi telepítésű légvédelem harc- és tűzvezetése feladatainak, a kapcsolódó eljárás- és 
okmányrendszer ismeretével;  
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képes:  
– a légvédelmi rakéta alegység harcának, kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, 
szervezésére és vezetésére;  
– az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra 
fogható állapotban tartására;  
– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) harci beosztásai funkcionális kötelmeinek ellátására;  

– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) alkalmazásának megszervezésére és vezetésére;  

– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzési tevékenységének tervezésére, szervezésére, 
vezetésére és végrehajtására;  

– a légvédelmi rakétakomplexum alkalmazásával kapcsolatos üzemeltetési, üzemben tartási feladatok 
tervezésére, szervezésére, vezetésére és végrehajtására;  

alkalmas:  
– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) működésének bonyolult helyzetekben (béke és békétől 
eltérő műveletekben) történő hatékony biztosítására;  
– a légvédelmi rakétaalegység (szakasz és üteg) kiképzésének vezetésére és végrehajtására.  

7.9. A specializáció képzési célja a Magyar Honvédség műszaki alegységei részére olyan első tiszti 
szintű parancsnoki beosztás ellátására alkalmas felsőfokú végzettségű katonai vezetők képzése, akik a 
szükséges általános katonai és műszaki szakmai ismeretek birtokában képesek alegységük 
kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére, valamint az 
alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadra fogható 
állapotban tartására. Képesek arra, hogy tudásukat a műszaki alegységek igényének megfelelően 
szervezett vagy önálló továbbképzés formájában bővítsék.  

Az alapfokozat birtokában a katonai vezető műszaki specializáción továbbá 
rendelkezik:  

– a műszaki szakterület valamennyi területén (műszaki-felderítő, utász-zártelepítő, tűzszerész, pontonos 
hidász, deszant-átkelő, útépítő, hídépítő, állás- és szerkezetépítő, repülőtér-karbantartó, műszaki-mentő, 
anyag előkészítő és feldolgozó, álcázó, vízellátó, világító) alapismeretekkel;  
– átfogó robbantási ismeretekkel;  

– műszaki rajzok olvasásához és egyszerű műszaki rajzok elkészítéséhez szükséges ismeretekkel;  

– szerkezetek megépítésének irányításához szükséges (építésvezetői) ismeretekkel;  
képes:  

– a szakasz (század) harc és harccal kapcsolatos műszaki támogatási feladatok megtervezésére, 
megszervezésére;  
– a műszaki szakalegység rendszeresített haditechnikai eszközeinek alkalmazására, üzemeltetésére;  

– a szakasz (század) robbantási feladatainak és foglalkozásainak vezetésére, robbantási számítások 
végzésére;  
– műszaki rajzok olvasására, egyszerű műszaki rajzok, statikai és szilárdságtani számítások 
elkészítésére;  
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– a szakasz (század) szinten felmerülő építési és rombolási feladatok megszervezésére és irányítására;  

– a műszaki alegység igényeinek megfelelően továbbképzésben ismereteit bővíteni;  
alkalmas:  

– műszaki szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, műszaki század szintű parancsnoki 
és törzs feladatok végzésére.  
7.10. A specializáció képzési célja a Magyar Honvédség vegyivédelmi alegységei részére olyan első 
tiszti beosztás szintű parancsnoki feladatok ellátására alkalmas felsőfokú végzettségű katonai vezetők-
képzése, akik a szükséges általános katonai és az ABV védelmi szakmai ismeretek birtokában képesek 
fegyvernemi alegységük kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, szervezésére és vezetésére. 
Az alárendeltségébe tartozó haditechnikai eszközök és anyagok szakszerű alkalmazására, hadrafogható 
állapotban tartására, azok technikai kiszolgálásának végrehajtására és ellenőrzésére, az ehhez 
kapcsolódó szervezési feladatok végzésére.  
Az alapfokozat birtokában a katonai vezető vegyivédelmi specializáción továbbá  
rendelkezik:  

– a vegyivédelmi alegység-parancsnoki beosztásokban a békeidőszaki honvédelmi, a béketámogató, 
valamint háborús műveletekben a (harc)tevékenység ABV támogatásához, ABV biztosításához 
kapcsolódó szakfeladatok ellátásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek megtervezéséhez, 
megszervezéséhez és irányításához szükséges ismeretekkel;  
– a vegyivédelmi alegységek általános katonai és szakkiképzésének, továbbá napi tevékenységének 
tervezésére, szervezésére és vezetésére vonatkozó ismeretekkel;  
– a sugárzó, mérgező, fertőző és veszélyes ipari anyagok kezelésével kapcsolatos rendszabályok 
ismeretével;  
– az elöljárói döntés-támogatást segítő, az ABV helyzetet szakszerű értékelésére vonatkozó, a 
következmények csökkentésére és felszámolására, az ABV védelmi feladatok koordinálására, és az 
alegységek hatékony alkalmazására vonatkozó ismeretekkel;  
– a szakterületeknek megfelelő vegyivédelmi szaktechnikai eszközök, berendezések üzemeltetéséhez, 
alkalmazásához és kiszolgálásához szükséges általános és speciális ismeretekkel;  
– az ABV szakfeladatok végrehajtásához szükséges informatikai és kommunikációs rendszerek 
ismeretével;  
– a megfelelő környezetvédelmi és katasztrófa-elhárítási ismeretekkel, a kárelhárítási és 
kárfelszámolási feladatok tervezéséhez, szervezéséhez és a végrehajtás irányításához szükséges 
szakmai ismeretekkel;  
– a különböző vegyivédelmi technikai eszközök, egyéni védőeszközök, felszerelések és anyagok, 
szállításával, tárolásával kapcsolatos rendszabályok ismeretével;  
– a gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem feladatainak végrehajtásához szükséges 
szakmai ismeretekkel;  
– a mérgező harcanyagok alapvető laboratóriumi analitikai módszereinek ismeretével, a különböző 
eredetű radioaktív minták laboratóriumi elemzéséhez szükséges ismeretekkel és a vegyi, biológiai és 
radioaktív anyagok harctéri mintavételezésének ismeretével;  
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képes:  

– felmérni az ABV fegyverek, illetve veszélyes ipari anyagok katonai műveletre gyakorolt hatásának 
kockázatát a harcterületen, illetve a tevékenységi körzetben;  

– az ABV helyzet szakszerű értékelése alapján javaslatok tételére, a következmények csökkentésére és 
felszámolására, az ABV védelmi feladatok koordinálására és az alegységek hatékony alkalmazására;  
– fegyvernemi és szakalegységek ABV védelmi felkészítésének, kiképzésének tervezésére és 
ellenőrzésére;  
– az ABV-, és gyújtófegyverek, valamint a harctéri tüzek elleni védelem technikai feladatainak 
megszervezésére és összehangolt végrehajtására;  
– a mérgező harcanyagok és radioaktív anyagok harctéri mintavételezésére, laboratóriumi elemzések 
előkészítésére és az analízis végrehajtására;  
– a vegyi-, sugár- és biológiai felderítés, valamint a mentesítés és a fertőtlenítés eszközeinek hazai és 
nemzetközi előírásoknak megfelelő biztonságos üzemeltetésére, különböző környezeti és bonyolult 
viszonyok között, azok összehangolt, hatékony alkalmazásának megszervezésére és irányítására;  
– a személyi védelem ABV védelmi összetevőivel történő ellátására és technikai kiszolgálás 
megszervezésére;  
– a Magyar Honvédség katasztrófa-elhárítási rendszerén belül nukleáris baleset, ipari katasztrófa 
következményeinek felszámolásával összefüggő szakfeladatok tervezésére, szervezésére és 
irányítására;  
alkalmas:  

– vegyivédelmi szakaszparancsnoki, valamint rövid felkészülési idő után, vegyivédelmi század szintű 
parancsnoki és törzs feladatok végzésére.  
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  

8.1. alapozó ismeretek: 81-99 kredit  
közszolgálati alapismeretek (közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga), a szakmai törzsanyagot 
megalapozó katonai- és társadalomtudományi alapismeretek;  
8.2 szakmai törzsanyag: 81-99 kredit  

általános és katonai vezetéstudományi, hadtudományi alapismeretek, térinformatika, katonai 
térképészeti ismeretek, a nemzeti katonai értékrend, hagyományok és az egyetemes és magyar 
hadtörténelem, valamint az összfegyvernemi és fegyvernemi harcászat alapismeretei, haditechnika, 
katonapedagógia, hadijog, logisztikai ismeretek, testnevelés;  
8.3. differenciált szakmai anyag: 54-66 kredit  

szakterületi, fegyvernemi (lövész, harckocsizó, felderítő, tüzér, műszaki, légvédelmi rakéta és 
vegyivédelmi) ismeretkörök.  
9. Szakmai gyakorlat:  

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai (csapat) gyakorlat kritérium-feltétel. A csapatgyakorlat a 
képzés során kiegészül szaki- és specializációi szinten szervezett, intézményi és csapatbázison 
levezetett, gyakorlásokkal és komplex harcászati foglalkozásokkal. A szakmai- és csapatgyakorlatok és 
komplex harcászati foglalkozások összegzett időtartama a teljes képzés során: 8-16 hét.  
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10. Idegennyelvi követelmények:  

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvű államilag elismert, katonai szakanyaggal bővített; 
középfokú (B2) komplex típusú, vagy STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. 

 
4. KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai gazdálkodási (Military Economics)  

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
– szakképzettség: közgazdász katonai gazdálkodási alapszakon (zárójelben megjelölve a specializációt) 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Economist  

– választható specializációk: pénzügyi, hadtáp (Finance, Military Supply)  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. Képzési ág: honvédelmi és katonai  
5. A képzési idő félévekben: 7 félév  

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit  

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 54 kredit  

6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 47 kredit  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit  

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit  

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit  

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: –  

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
7.1. A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során elsajátított közgazdasági, 
alkalmazott gazdaságtudományi, módszertani és hadtudományi ismereteik birtokában – a választott 
szakiránynak megfelelően – a hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben képesek:  
– költségvetési szerveknél a különböző gazdasági folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, 
elemzésére, értékelésére; a fegyveres erők, rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok 
pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési, ellenőrzési feladatainak önálló 
elvégzésére;  

– továbbá az elsajátított általános és specifikus katonai pénzügyi, gazdálkodási, vezetői ismereteik és 
gyakorlati készségeik felhasználásával a gazdálkodás és ellátás feladatainak tervezésére, szervezésére, 
elemzésére és irányítására; a szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának 
vezetésére a békeidőszaki honvédelmi, a béketámogató, valamint háborús tevékenységekben.  
A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban 
történő folytatásához.  
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7.2. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempontjából fontos kompetenciái:  

– a szaktudományos és korszerű információs és haditechnikai ismeretek;  
– a fizikai, a pszichikai, a morális feladatokra összpontosító szakmai, pedagógiai, vezetéselméleti 
ismeretek;  
– az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyzetekben történő eredményes 
biztosításához szükséges ismeretek.  
7.3. Az alapfokozat birtokában a katonai gazdálkodási alapszakon végzettek képesek:  

– érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak hazai, nemzetközi 
és szövetségi műveletekben;  
– a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét megérteni a demokratikus társadalomban;  

– közgazdasági, szakmai, pedagógiai, vezetéselméleti ismeretek elsajátítására;  

– a hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére.  
7.4. Az alapfokozat birtokában a katonai gazdálkodási alapszakon végzettek alkalmasak:  

– a hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben, valamint a katonai szervezeteknél a gazdasági 
folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, elemzésére és értékelésére;  
– szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére.  

A katonai gazdálkodási alapszak pénzügyi specializációján végzettek alkalmasak továbbá:  

– a fegyveres erők, rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok pénzügyi, számviteli, 
gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési feladatainak önálló elvégzésére;  
A katonai gazdálkodási alapszak hadtáp specializációján végzettek – a választott modulnak 
megfelelően – alkalmasak továbbá:  
– a hadsereg logisztikai rendszerében a logisztikai szolgálatok költségvetési előirányzati és 
anyaggazdálkodási tevékenységének koordinálására, ellenőrzésére, elemzésére, értékelésére, az 
erőforrások optimális elosztásához szükséges javaslatok kidolgozására, a vezetői döntések 
előkészítésére;  

– az üzemanyag-ellátás, az élelmezési ellátás, illetve a ruházati ellátás gazdaságos, hatékony 
tervezésére, szervezésére és végrehajtására.  
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  

8.1. alapozó ismeretek: 27-29 kredit  

szociológia, pszichológia, gazdaságtörténet, európai uniós ismeretek, jog, politikaelmélet, 
hadtörténelem, harcászat, hadijog, katonai térképészeti ismeretek, pedagógia, egyéb katonai ismeretek;  
8.2. gazdaságtani és módszertani alapismeretek: 54-56 kredit  

matematika, informatika, statisztika, közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, számvitel, pénzügy, 
védelem-gazdaságtan, információs műveletek, vezetés- és szervezéselmélet;  

8.3. szakmai törzsanyag: 52-56 kredit  
számvitel, pénzügy, üzleti tervezés, üzleti etika, marketing, humán erőforrás menedzsment, kontrolling, 
környezetvédelem, gazdasági jog, közpénzügyek, testnevelés, egyéb katonai ismeretek (haditechnikai 
alapismeretek, logisztikai támogatás);  
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8.4. differenciált szakmai ismeretek: 47-65 kredit  

a) pénzügyi specializáció: üzleti kommunikáció, katonai pénzügyi ellátás, logisztikai támogatás, 
közpénzügyek, pénzügyi gazdasági elemzés-ellenőrzés, háborús pénzügyi biztosítás, 
társadalombiztosítás, katonai pénzügyi informatika, non-profit intézmények pénzügyei;  
b) hadtáp specializáció – a választott modul (logisztikai gazdálkodási, hadtáp üzemanyag-ellátó, 
hadtáp élelmezési ellátó, hadtáp ruházati ellátó) szerint:  

szolgáltatásmenedzsment, logisztikai támogatás, anyagismeret és gyártástechnológia, szaktechnikai 
ismeretek, anyagmozgatás, tárolás, szállítás, katonai ellátás-szolgáltatás menedzsment.  
9. Szakmai gyakorlat:  

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat 
időtartama legalább 10 hét.  
10. Idegennyelvi követelmények:  

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú katonai szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy STANAG 6001. 2.2.2.2. 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat megszerzése 
szükséges. 
 

5. KATONAI ÜZEMELTETÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai üzemeltetés (Military Maintenance) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 

− szakképzettség: katonai üzemeltető vezető (zárójelben megjelölve a specializáció) 

− a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance Manager 

− választható specializációk: katonai repülőműszaki, repülésirányító, híradó, katonai informatika, 
rádióelektronika felderítő és elektronika hadviselés (Military Aviation Technical, Military Air 
Traffic Control, Telecommunication, Military Information Technology, Signal Intelligence and 
Electronic Warfare) 

3. Képzési terület: közigazgatás, rendészeti és katonai 
4. Képzési ág: honvédelmi és katonai 

5. A képzési idő félévekben: 8 félév 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit 

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 60 kredit 

6.2.  A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 44 kredit 

6.3.  A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit 
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6.4.  A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5.  Az elméleti és gyakorlati ismeretek aránya, beleértve a képzés szemináriumi gyakorlatait is:  
35-45% 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan katonai üzemeltető szakemberek képzése, akik alkalmasak a Magyar Honvédség, 
a Honvédelmi Minisztérium, annak háttérintézményei, valamint a védelmi szféra haditechnikai és más 
szaktechnikai eszközeinek üzemeltetésére, az üzemfenntartás vezetésére, valamint az új haditechnikai 
eszközök és a hozzájuk kapcsolódó új technológiák bevezetésére, illetve alkalmazására. A választott 
szakiránytól függően képesek alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban honi területeken béke 
és minősített időszakban, külföldön többnemzeti béketámogató és háborús műveletekben haditechnikai 
rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, 
szervezésére és irányítására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a 
képzés második ciklusban történő folytatásához. 
7.1. Az alapszakon végzettek rendelkeznek: 

− közszolgálati alapismeretekkel; 

− a megfelelő alap katonai vezetői (parancsnoki) kompetenciákkal; 

− a nemzeti katonai hagyományok tiszteletével; 

− rövid felkészítés után nemzetközi (EU, NATO, ENSZ) környezetben, háborús és békeműveleti 
helyzetekben, különböző vallási, etnikai és kulturális területen való feladat-végrehajtás 
képességével; 

− saját fegyverneme, illetve szakcsapata iránti elhivatottsággal és más fegyvernemek, szakcsapatok 
szakmai kultúrájának tiszteletével; 

− az első tiszti beosztás ellátásához szükséges jogi ismeretekkel; 

− a szakasz (század) kiképzéséhez szükséges szakmódszertani ismeretekkel; 

− a szakasz (század) békevezetési okmányai és azok vezetéséhez szükséges ismeretekkel; 

− alegységszintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi 
feladatok megoldásához való hozzájárulásához;  

− korszerű katonai térképészeti, tereptani és katonaföldrajzi ismeretekkel; 

− a szakasz (század) kommunikációs, híradó és informatikai eszközeinek ismeretével, informatikai 
alkalmazói ismeretekkel; 

− alapvető egészség- és járványügyi, valamint sebesült ellátási ismeretekkel; 

− kiváló mentális, fizikai, pszichikai állapottal; 

− magabiztos angol katonai szaknyelvi kommunikációs készségekkel; 

− korszerű teljesítményértékelési és a beosztottakat motiváló képességekkel. 

7.2. Az alapképzési szakon végzettek ismerik és képesek: 

− helyesen értelmezni a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét a demokratikus 
társadalmakban; 
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− a modern hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére és tiszteletére; 

− harcos elődeikhez híven és méltón teljesíteni katonai-szakmai feladataikat; 

− a katonai szövetségi rendszerben a számukra előírt feltételeknek és feladatoknak megfelelni; 

− érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak a hazai, a 
nemzetközi és a szövetségi műveletekben; 

− harcászati szintű katonai szakalegységeik kiképzésének, napi tevékenységének tervezésére, 
szervezésére és vezetésére; 

− az erők és eszközök megóvásával kapcsolatos feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására; 

− környezettudatos katonai-szakmai tevékenység végzésére és munkavédelmi feladatok 
megoldására; 

− modern vezetési módszerek és eszközök alkalmazására; 

− az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására; 

katonai repülőműszaki specializáción továbbá 

− a légijármű üzemeltetésével és javításával kapcsolatos folyamatosan kiadott utasítások, 
szabályzatok, közlönyök és egyéb okmányok feldolgozására és végrehajtására; 

− a tanulmányok befejezését követően a szakterületnek megfelelően önképzés keretében, az adott 
típusú légijármű kiszolgálási és üzemben tartási rendszerének elsajátítására; 

− a légijármű és berendezései meghibásodásainak gyors és pontos feltárására, azok előírás szerinti 
szakszerű kijavítására, illetve kijavíttatására; 

− a légijármű üzemben tartásához és csapatjavításához szükséges anyagi eszközök biztosítására 
irányuló szakmai számítások végrehajtására; 

repülésirányító specializáción továbbá 

− a munkakörük ellátásában alkalmazott híradó, informatikai és vezetéstechnikai eszközök 
kezelésére; 

− az alapvető légiforgalmi és légvédelmi irányításkor alkalmazott eljárások végrehajtására; 

− gurító, repülőtéri és közelkörzeti irányításra, valamint egy légijármű folyamatos és biztonságos 
irányítására útvonalon, légi, földi célok megközelítésekor; 

híradó specializáción továbbá 

− a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazott tábori, valamint stacioner híradó és 
információbiztonsági hardver- és szoftverelemek (távbeszélőközpontok, kapcsolók, irányválasztók, 
modemek, átvitel technikai rendszerek) és az ezekből kialakított rendszerek üzemeltetésével és 
üzemben tartásával kapcsolatos feladatok tervezésére és szervezésére; 

− alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletek során alkalmazható 
kommunikációs eszközökkel történő biztosítási feladatokhoz kapcsolódó tervezési, szervezési 
műveletek végrehajtására és irányítására alegység szinten; 

− a szakszolgálatok alaprendeltetéséből fakadó feladatok végrehajtásának megszervezésére, 
vezetésére és ellenőrzésére; 
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− a kommunikációs eszközök és rendszerek üzemben tartásának koordinálására, az időszakos 
kiszolgálási tervek és jelentések kidolgozására; 

− az általános információbiztonság menedzsmentjének, ezen belül a személyi biztonsággal, a fizikai 
biztonsággal, az adminisztratív biztonsággal összefüggő alapvető elméleti és gyakorlati feladatok 
koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére; 

− az elektronikus információbiztonság menedzsmentjének, ezen belül különösen a 
kockázatmenedzsmenttel, valamint az akkreditációval és auditálással kapcsolatos alapvető elméleti 
és gyakorlati feladatok koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére; 

− az elektronikus információbiztonság technikai menedzsmentje megvalósítására, ezen belül 
különösen a rejtjelbiztonsággal, EMC-vel, átvitelbiztonsággal, számítógép- és helyi hálózat 
biztonsággal, hálózatok biztonságos összekapcsolásával összefüggő elméleti és gyakorlati 
feladatok koordinálására, végrehajtására és ellenőrzésére; 

katonai információbiztonsági modulon továbbá 

− a magyar honvédség adatkezelő rendszereit érintő kérdésekben az információbiztonság teljes körű 
képviseletére; 

− kezelni az állandó telepítésű adatkezelő nemzeti és külföldi nyílt, nem nyilvános, minősített 
elektronikus adatokat feldolgozó rendszerek tervezésével, létrehozásával, üzemeltetésével, 
fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos szakmai kérdéseket; 

− a gyakorlatok, konferenciák és egyéb rendezvények rendszereinek tervezésére, fejlesztésére, 
beszerzésére, tesztelésére, üzembe helyezésére, üzemeltetésére, illetve megszüntetésére; 

− az elektronikus adatkezelő rendszer személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági követelményeinek 
megvalósítására; 

− az adatkezelő rendszerek biztonsági követelményeinek és az ezek megvalósítására irányuló 
rendszabályok meghatározására; 

− a szervezet, illetve rendszer specifikus biztonsági szabályzatok kidolgozására, kidolgoztatására; 

− a rendszerek hatósági akkreditálásával, auditálásával és egyéb hivatalos ügyintézéssel kapcsolatos 
feladatok végzésére; 

− szervezetek közötti együttműködés szervezésére, szabályozására, a külső ügyfelekkel, harmadik fél 
hozzáférésével kapcsolatos biztonsági kérdések megoldására, valamint információvédelmi 
feladatok összehangolására; 

− a nemzeti és a külföldi nyílt, nem nyilvános, minősített elektronikus adatkezelő rendszerek 
biztonságát javító intézkedésekre, azok végrehajtására, kockázatarányos biztonsági eljárások 
kidolgozására javaslatot tenni; 

− elektronikus adatokat feldolgozó rendszerek kockázatelemzésének végzésére, dokumentálására; 

− a minősített elektronikus adatkezelő rendszer, TEMPEST felelős feladatainak végzésére; rendszer 
biztonsági ellenőrzésére, a tapasztalatok kiértékelésére; a biztonsági incidensek kezelésére; 
szervezetek szakmai tevékenységének irányítására, támogatására; 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 9163

   
   

 

− az elektronikus biztonsági feladatokat ellátó személyek részére a szakmai képzés tervezésére, 
szervezésére, valamint szakmai továbbképzések, felkészítések megtartására; 

− a rejtjelző rendszerek tervezése folyamatának átlátására, a különböző rendszerelemekből hálózati 
struktúra kialakítására; 

− a rejtjelző eszközök üzemben tartásának koordinálására, az időszakos tervek és jelentések 
kidolgozására; 

− az elsajátított rejtjelzéssel összefüggő szabályzók értelmezésére, a felmerült problémák esetén a 
szabályozók alkalmazására; 

− a rejtjeltevékenységgel összefüggő dokumentum elkészítésére, naprakészen tartására; 

− javaslatot tenni a NATO, az EU, a nemzeti nem nyilvános, minősített rendszerek védelmét 
biztosító rejtjelző eszközök biztonságát javító intézkedésekre és jóváhagyás után azok 
végrehajtására; 

− megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően a nemzetközi szervezetekben feladatok 
végrehajtására; 

katonai informatika specializáción továbbá 

− a Magyar Honvédségben rendszeresített, illetve alkalmazott stacioner és tábori híradó és 
informatikai rendszerek, eszközök, szoftverek üzemeltetésével és üzemben tartásával kapcsolatos 
feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére, ellenőrzésére, a szaktevékenység koordinálására; 

− a Magyar Honvédségben rendszeresített informatikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos 
költségtervezés, logisztikai tervezés és jelentési kötelezettség végrehajtására; 

− az informatikai szervezetek napi tevékenységének vezetésére; 

− a műveletek informatikai támogatásának tervezésére, szervezésére; 

− a katonai szervezetek informatikai biztonsági feladatainak ellátására, az elektronikus biztonságra 
vonatkozó szabályozók érvényre juttatására; 

− az informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására, az informatikai 
fejlesztésre vonatkozó felhasználói igények, követelmények összegzésére, véleményezésére és 
szakmai képviseletére; 

− informatikai fejlesztési feladatok irányítására, koordinálására; 
rádióelektronika felderítő és elektronika hadviselés specializáción továbbá 

− szakismereteivel hozzájárulni az összfegyvernemi kötelékek harci alkalmazásának 
rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési támogatásának megtervezéséhez, 
megszervezéséhez és végrehajtásához; 

− az adatszerzés alegységszintű megtervezésére, megszervezésére és irányítására; 

− a megszerzett adatok előzetes feldolgozására, az elektronikai objektumok értékelésére, a célok 
kiválasztására és az adatok továbbítására az elöljáró vezetési szint felé; 

− a rendszeresített szárazföldi és légi technikai eszközökkel a rádióelektronikai felderítési, zavarási 
és elektronikai védelmi feladatok körültekintő megtervezésére, megszervezésére, irányítására és 
végrehajtására; 
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− az alkalmi harci kötelékek, alegységek béke és békétől eltérő műveletei során alkalmazható 
rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselési eszközökkel történő támogatási feladatok 
tervezésére, szervezésére, irányítására alegység szinten; 

− az első tiszti beosztásában rendszeresített parancsnoki és más szakbeosztások betöltésére; 

− más fegyvernemekkel, szakalegységekkel való együttműködésre. 

7.3. Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 

− a hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben, valamint a harcászati szintű katonai 
szervezeteknél a haditechnikai rendszerek üzemeltetésének végrehajtására, valamint 
üzemfenntartásuk tervezésére, szervezésére, irányítására, elemzésére és értékelésére; 

− a katonai alegységekben szaktiszti beosztások ellátására; 

− a szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére; 

− a rendszeresített haditechnikai eszközök, és haditechnikai szakanyagok szakszerű alkalmazására, 
hadra fogható állapotban tartására. 

7.4. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: 

− kreativitás, rugalmasság, autonómia; 

− problémafelismerő készség, és problémamegoldó képesség; 

− intuíció és módszeresség; 

− tanulási készség és jó memória; 

− széleskörű műveltség; 

− belső igényesség; 

− magas szintű stressztűrő képesség; 

− információfeldolgozási képesség; 

− környezettel szembeni érzékenység; 

− elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 

− a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 

− kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal; 

− alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői 
feladatok ellátására. 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):  
8.1. alapozó ismeretek: 82-98 kredit 

– katonai ismeretek: 30-34 kredit 

szabályismeret, lövészeti felkészítés, harcászat, katonai testnevelés; 

– közszolgálati alapismeretek: 28-32 kredit 

biztonsági tanulmányok, közszolgálati alapismeretek, a közszolgálati alapvizsga ismeretanyaga, 
közszolgálati életpályák, közszolgálati logisztika, alkotmányjog, állam szervezete;  
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– gazdasági és humán ismeretek: 10-14 kredit 

hadijog, közgazdaságtan, logika, minőségbiztosítás és minőségirányítás; 
– természettudományos alapismeretek: 14-18 kredit 

matematika, fizika, villamosságtan. 

8.2. Szakmai törzsanyag ismeretkörei: 81-99 kredit 

– szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 54-66 kredit 
villamos áramkörök és hálózatok, informatikai ismeretek, szenzortechnikai ismeretek, mechatronikai 
ismeretek, telekommunikációs ismeretek, repülési ismeretek, rádióelektronikai felderítő-, és 
elektronikai hadviselési ismeretek, rendszertechnika, rendszerüzemeltetés, szakharcászat, szakági 
rendszerek, típusismeret; 
– szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 27-33 kredit 

rendszerüzemeltetés-, és üzemeltetési eljárások, szakharcászat, rendszer- és típusismeret. 
8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 54-66 kredit 

- választható specializációk: 44-56 kredit  

a híradó, a katonai informatika, a katonai repülőműszaki, a repülésirányító, a rádióelektronika felderítő 
és elektronika hadviselés specializációkon a kompetenciák kialakításához szükséges ismeretkörök.  
- szakdolgozat.  

9. Szakmai gyakorlat: 

A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az alapképzésben a 6. szemeszterben, 2 hetes 
időtartamban, a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve 
specializációnak megfelelő feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlat az alapképzés 8. 
szemeszterében történik. Ez egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az első tiszti 
beosztásra való felkészítést is jelenti egyben. 
10. Idegennyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. 2.2.2.2. 
nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. 
 

6. KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK 

 
1. Az alapképzési szak megnevezése: katonai logisztika (Military Logistics) 

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  

– szakképzettség: katonai logisztikai vezető (zárójelben megjelölve a specializációt) 
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– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Logistic Leader 

– választható specializációk: hadtáp, katonai közlekedési, haditechnikai (Military Supply, Military 
Movement and Transportation, Maintenance). 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai 
4. Képzési ág: honvédelmi és katonai 

5. A képzési idő félévekben: 8 félév 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit  

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 60 kredit 
6.2. A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 70 kredit   

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit 

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 

6.5. Az elméleti és gyakorlati ismeretek vonatkozásában - beleértve a képzés szemináriumi gyakorlatait 
is – a gyakorlati ismeretek minimális kreditértéke a teljes képzési időre számítva: 96 kredit 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja: A Magyar Honvédség számára olyan, harcászati szintű katonai logisztikai vezetők 
(honvédtisztek) képzése, akik a megszerzett általános- és speciális katonai ismeretek birtokában 
képesek a logisztikai szakalegységek vezetésére, harcászati szintű logisztikai támogatási (anyagellátási, 
közlekedési és fenntartási) folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére, nemzeti 
és többnemzeti környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogatási- 
és háborús műveletekben egyaránt. Mindezeken túl kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek, 
a továbbképző tanfolyamok ismeretanyagával kiegészítve a képzés második ciklusban történő 
folytatásához.  A képzés egésze felkészít a közszolgálati életpályára. 
7.1. Az alapképzési szakon végzettek ismerik: 

- a közigazgatás felépítését és működését; 

- a modern haderő értékeit és funkcióit;  

- a választott specializációjuknak, várható beosztásuknak megfelelő általános katonai és katonai 
szakmai alkalmazási elveket;  
- az alárendelt katonai szervezet működése bonyolult helyzetekben történő eredményes biztosításának 
elméleti és gyakorlati módszereit;  
- a katonai alegységek alkalmazásának elveit, 

- a harcászati szintű katonai logisztikai támogatási feladatok, folyamatok elveit és végrehajtásának 
gyakorlati módszereit;  
- a rendszeresített haditechnikai eszközök alkalmazásának és fenntartásának tervezését, szervezését, 
irányítását és ellenőrzését; 
- a katonai logisztikai alegységek kiképzésének, felkészítésének, vezetésének elveit és feladatait;  
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- a választott specializációjuknak megfelelően a katonai műveletek végrehajtásához biztosított 
polgári, szövetséges és harmadik fél által biztosított logisztikai erőforrások és eszközök 
igénybevételének szabályait; 
- a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát. 

7.2. Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak: 
- a közszolgálat más területeivel való együttműködésre;  

- a logisztikai alegységek vezetésére; 

- a harcászati szintű törzsekben szakmai feladatok ellátására, logisztikai döntések előkészítésére; 

- a választott specializációjuknak megfelelő szaktiszti beosztások ellátására; 

- a hazai és nemzetközi környezetben a harcászati szintű anyagellátási, katonai közlekedési, 
üzemfenntartási feladatok vezetésére békében és a békétől eltérő helyzetekben egyaránt; 

- a megszerzett elméleti tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a probléma megoldó 
technikák használatára; 
- a logisztikai alegységek, a logisztikai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és 
ellenőrzéséhez szükséges okmányok, dokumentumok kidolgozására, valamint vezetésére. 
hadtáp specializáción továbbá:  

Az általános- és specifikus katonai ismereteik és gyakorlati készségeik birtokában az ellátó 
szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére.  A katonai 
gazdálkodás, a hadtápanyag-ellátás tervezésére, szervezésére, vezetésére, nemzeti és többnemzeti 
környezetben, békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató- és háborús 
műveletekben egyaránt.  
katonai közlekedési specializáción továbbá:  

Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a katonai közlekedési, 
mozgatási, szállítási feladatok tervezésére, szervezésére és vezetésére. A szállító szakalegységek 
alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére nemzeti és többnemzeti környezetben, 
békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató- és háborús műveletekben 
egyaránt. 
haditechnikai specializáción továbbá:  

Az általános és specifikus katonai ismereteik és készségeik birtokában a választott specializációnak 
megfelelő alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban – nemzeti és többnemzeti környezetben, 
békeidőszakban, válságkezelő-, katasztrófa elhárítási-, béketámogató és háborús műveletekben 
egyaránt – a haditechnikai biztosítás szakirányú feladatai végrehajtásának tervezésére, szervezésére, 
irányítására, ellenőrzésére. 
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: 

- kreativitás, rugalmasság, problémamegoldó készség; 

- vezetői és együttműködési készség; 

- nemzeti és katonai hagyományok tisztelete; 

- a minőségi munka iránti igényesség; 
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- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás; 

- tervezői és szervezői készség; 
- az általános katonai és speciális logisztikai ismeretek megismerésére való törekvés; 

- az alárendeltek teljesítmény értékelésének képessége; 

- alaposság és feladatmegoldó képesség; 

- a parancsnoki, vezetői beosztás és a szakmai feladatok többnemzeti környezetben történő ellátását 
biztosító angol szaknyelvi készségek;  
- kiváló mentális és fizikai állapot; 
- a szakalegységek és katonai logisztikai folyamatok irányításának készsége; 

- jó kommunikációs készség, az elsajátított média ismeretek alkalmazásnak képessége. 

8. Az alapfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. alapozó ismeretek: 81-99 kredit  

Közszolgálati ismeretek, (rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer, hadelmélet és katonai 
műveletek, alkotmányjog, állam szervezete, katasztrófavédelmi igazgatás, közszolgálati életpályák, 
közszolgálati gyakorlat, nemzetbiztonsági tanulmányok, közigazgatási funkciók és működés, általános 
politológia, általános szociológia, vezetés- és szervezés elmélet, közszolgálati logisztika, közpénzügyek 
és államháztartástan), katonai vezetői alapismeretek, természettudományi- és társadalomtudományi 
alapismeretek (az ismeretkörök tartalmazzák a közigazgatási alapvizsga ismeretanyagát); 
8.2. szakmai törzsanyag: 85-103 kredit 

- szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 61-73 kredit 

Mechanika, anyagtudomány, békefenntartói alapismeretek, logisztikai támogatás, anyagmozgatás-
raktározás szervezése, katonai szállítások alapjai, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai 
eszközök, védelemgazdaságtan, döntés-előkészítési módszerek.  
- szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 24-30 kredit 

a) hadtáp specializáción: államháztartási számvitel, katonai pénzügyek, katonai ellátás- 
szolgáltatásmenedzsment, szakági ellenőrzés-elemzés, hadtáp szakharcászat. 

b) katonai közlekedési specializáción: katonai közlekedési üzemtan, közlekedési hálózatok, 
közlekedési technika, közlekedési folyamatok szabályozási rendszere, katonai szállító járművek. 

c) haditechnikai specializáción: hő- és áramlástani rendszerek, gépelemek, haditechnikai eszközök 
anyagismerete, műszaki kommunikáció, műhelytechnológiák, karbantartás és javítás 
szervezése. 

8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 46-60 kredit 
a) hadtáp specializáción: hadtáp szaktechnikai eszközök, hadtápanyag ismeretek, üzemanyag 

ellátás, ruházati ellátás, élelmezési ellátás, humán- és térképanyag ellátás, katonai logisztikai 
informatikai modulok, ellátó alegységek vezetése.  

b) katonai közlekedési specializáción: közlekedési-szállító alegységek műveleti alkalmazása, 
katonai szállításszervezés, csapatgazdálkodás, szállító alegység vezetése, katonai közlekedési 
informatika. 
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c) haditechnikai specializáció  
– páncélos- és gépjármű-technikai modulon: katonai műveletek páncélos és gépjármű-technikai 

biztosítása, javító szakalegységek vezetése, rendszerben tartás, belsőégésű motorok, járművek 
szerkezete.  

– fegyverzettechnikai modulon: katonai műveletek fegyverzettechnikai biztosítása, 
fegyverzettechnikai eszközök rendszerbentartása, fegyverzettechnikai rendszerek, 
szakalegységek vezetése. 

9. Szakmai gyakorlat: 
A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az alapképzésben a 6. szemeszterben, két hetes 
időtartamban, a Magyar Honvédség kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve 
specializációnak megfelelő feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlatot az alapképzés 7. 
szemeszterében, vagy azt követően specializációnak megfelelő feladattal katonai szervezetnél hajtják 
végre, két hét időtartamban. A harmadik szakmai gyakorlat az alapképzés 8. szemeszterében történik, 
egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az első tiszti beosztásra való felkészítést is 
jelenti. 
10. Idegen nyelvi követelmények: 

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú 
katonai szakmai, vagy STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. 
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A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

 
I. KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÁG 

 

1. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: közigazgatási (Public Administration) 
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA) 

– szakképzettség: okleveles közigazgatási szakértő 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert of Public Administration 

– választható szakirányok: 
a) közigazgatás-tudományi szakirány; 

b) közigazgatási vezető szakirány; 

c) európai és nemzetközi közigazgatási szakirány; 

– választható szakirányok angol nyelvű megjelölése: 

a) Specialisation in Administrative Science; 
b) Specialisation in Public Management; 

c) Specialisation in European and International Administration; 

– szakirányokhoz rendelt szakképzettség: 

a) okleveles közigazgatási szakértő közigazgatás-tudományi szakirányon; 

b) okleveles közigazgatási szakértő közigazgatási vezető szakirányon; 
c) okleveles közigazgatási szakértő európai és nemzetközi közigazgatási szakirányon; 

– szakirányokhoz rendelt szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Expert of Public Administration with Specialisation in Administrative Science; 

b) Expert of Public Administration with Specialisation in Public Management; 
c) Expert of Public Administration with Specialisation in European and International Administration. 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési szak, a 
közigazgatás-szervező alapképzési szak, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak és a felsőoktatásról 
szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak. 
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 
alapképzési szakok: a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület alapképzési szakjai. 
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4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- és 
mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 
vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit 
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40-60 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz (szakirányhoz) rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit 

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30% a szakmai gyakorlatot is figyelembe véve 
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

A képzés célja olyan, a közszolgálat iránt elkötelezett közigazgatási szakemberek képzése, akik 
elmélyült közigazgatás-tudományi ismeretek birtokában, alapos közjogi tudással felvértezve, az állam, 
a gazdaság és a társadalom működésének megértése mellett, a közmenedzsment különböző területein 
(így különösen a közszolgálati emberi erőforrás menedzsmentben) jártasságot szerezve, a közigazgatási 
kommunikáció szervezésének, valamint a közigazgatás nemzetközi dimenziói elméletének, 
változásainak és működési gyakorlatának ismeretében képesek komplex közigazgatási feladatok 
ellátására, szervezeti és működési problémák felismerésére és hatékony kezelésére, szakirányú 
területeken speciális feladatellátására. 
Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő 
folytatására. 
7.1 A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 
– a közpolitikai fejlesztések hazai és nemzetközi modelljeit és megoldásait, 

– a közpolitikai döntési folyamatokat, a jogalkotás rendjét, 

– a nemzetközi jog főbb szabályait, az Európai Unió és a magyar közpolitika és közjog kapcsolatát, 

– a kormányzati rendszereket, 

– a kormányzati eszközrendszert és a hatékony közigazgatás-fejlesztés stratégiai eszköztárát, 
– a közszolgálat ágazati rendszereinek működési és szabályozási alapvonásait, 

– a gazdaságirányítás és a közigazgatás kapcsolatrendszerét, 

– a költségvetési jogot és az államháztartás működésének részleteit, 

– a közigazgatásban alkalmazott info-kommunikációs rendszerek és adatbázisok felépítését és 
működését, 

– a közigazgatás feletti kontrollrendszereket, részleteiben a közigazgatási bíráskodás modelljeit és 
hazai működését, 
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– a közigazgatási szervezetfejlesztés és szervezetirányítás eszközeit, 
– a hatékony információ- és kommunikációmenedzsment, valamint az emberi erőforrás-menedzsment 
eszközeit. 
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– stratégiai gondolkodásra, az állami és közigazgatási működés jelenségeinek elemzésére, 

– közigazgatási és kormányzati döntés-előkészítő és döntéshozó feladatok ellátására, döntési javaslatok 
kidolgozásához szükséges probléma- és megoldáselemzésre, 
– irányítói, vezetői, HR szakértői és egyéb végrehajtói feladatkörök ellátására, 
– modern szervezési és kommunikációs technikák alkalmazására, 

– szervezeti folyamatok és rendszerek tervezésére, 

– konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazására, 

– informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására, 

– közszolgáltató szervezetek működési elveinek és rendszerének áttekintésére, elemzésére, 
– jogalkotási, jogalkalmazási, valamint igazgatási feladatok ellátására vagy annak megszervezésére, 

– közszolgálati személyzeti fejlesztési feladatok irányítására és végrehajtására, 

– költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi feladatainak szervezésére és ellenőrzésére, 

– nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére, 

– az Európai Unió szerveinél igazgatási feladatok ellátására. 
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

– kiemelkedő szervezői, koordinációs készség, 

– nyitott gondolkodás, kreativitás, rugalmasság, jó logikai készség, 

– jó kommunikációs és együttműködési attitűd, vezetői kommunikációs készség, 

– konfliktuselemzésre és konfliktuskezelésre való készség, 
– probléma felismerő, elemző és megoldó készség, 

– önálló munkavégzésre való alkalmasság, 

– intuíció és módszeresség, 

– információ feldolgozási képesség, 
– a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység, 

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

– igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre, 

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után a vezetői 
feladatok ellátására, 
– egyenlő bánásmód melletti elkötelezettség, 
– empátia az egyes ügyfelek irányában, segítőkészség, esélyegyenlőség biztosítása az állampolgárok 
jogérvényesítése során. 
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8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 15-25 kredit 

– közigazgatás-elméleti és közigazgatási jogdogmatikai ismeretek, 
– közigazgatás-tudomány alapjai, 

– állam- és jogelméleti ismeretek, 

– nemzetközi közjogi kapcsolatokra vonatkozó ismeretek, 

– közpolitikai döntéselmélet és jogalkotástani ismeretek, 
– összehasonlító közpolitika és közjog. 

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-60 kredit 

– összehasonlító közigazgatás, 

– költségvetési jogi és államháztartási ismeretek, 

– gazdasági közigazgatási ismeretek, 
– civil jogi ismeretek a közigazgatásban, 

– közigazgatási menedzsment ismeretek, 

– közszolgálati kommunikációs és infokommunikációs ismeretek, 

– hazai és nemzetközi támogatás-menedzsment ismeretek, 

– közszolgálati emberi erőforrás-menedzsment ismeretek, közszolgálati etika és integritás, 
– közigazgatási informatikai ismeretek, ideértve a kibervédelmi ismereteket is, 

– nemzetközi és európai uniós ismeretek. 

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 30-35 kredit 

differenciált szakmai ismeretek (szakirányok szerint) 

a) közigazgatás-tudományi szakirány 
– az állam társadalomelmélete, 

– közpolitikai elemzés, 

– alkotmányelméleti ismeretek, 

– alkotmánybíráskodás, közjogi bíráskodás, 
– hazai és nemzetközi közigazgatás-tudomány történet, 

– állami pénzügyek elmélete, 

– kutatáselméleti és kutatás-módszertani ismeretek, 

– publikációs és szerkesztési ismeretek, 

– szaknyelvi ismeretek. 
b) közigazgatási vezető szakirány 

– stratégiai közigazgatás-fejlesztési ismeretek, 

– döntéselmélet és vezetés-elméleti ismeretek, 
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– vezetői kommunikáció, 

– vezetői készségek fejlesztése, vezetői személyiség-fejlesztés, 
– ágazatirányítás, 

– szervezetirányítás, erőforrás-gazdálkodás, 

– pénzügyi kormányzási ismeretek, 

– szaknyelvi ismeretek. 

c) európai és nemzetközi közigazgatási szakirány 
– közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai, 

– az EU közigazgatási tér fejlődése, 

– EU jogharmonizációs ismeretek, 

– az EU döntéshozatal, nemzeti és EU kapcsolatok, 

– nemzetközi biztonságpolitika, 
– az emberi jogok nemzetközi védelme, 

– gazdasági integrációs tanulmányok, 

– szaknyelvi ismeretek. 

8.4. diplomamunka: 10 kredit 
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 

6 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése. 

10. Idegennyelvi követelmények: 

A mesterfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos idegen nyelvéből államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy okirat szükséges. 
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló 
ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján 
elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből: 
– társadalomtudományi ismeretek (maximum 10 kredit), 
– állam- és jogtudományi ismeretek (maximum 10 kredit), 

– általános (köz)igazgatási ismeretek, 

– közpolitikai ismeretek (maximum 10 kredit), 

– szakigazgatási ismeretek (maximum 10 kredit), 

– pénzügyi-, közgazdasági- és államháztartási ismeretek (maximum 10 kredit), 
– közszolgálati és munkajogi ismeretek (maximum 10 kredit), 

– menedzsment ismeretek, 

– nemzetközi és európai uniós ismeretek (maximum 10 kredit), 
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– kommunikációs ismeretek (maximum 10 kredit), 

– informatikai alapismeretek (maximum 10 kredit), 
– vezetési ismeretek (maximum 10 kredit). 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel 
rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

2. NEMZETKÖZI KÖZSZOLGÁLATI KAPCSOLATOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi közszolgálati kapcsolatok 

A mesterképzési szak angol nyelvű megnevezése: International Public Service Relations 
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése: 
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) 

– szakképzettség: 

a) nemzetközi közszolgálati szakértő, nemzetközi közigazgatási szakirányon 

b) nemzetközi közszolgálati szakértő, biztonsági tanulmányok szakirányon 
c) nemzetközi közszolgálati szakértő, rendészeti szakirányon 

d) nemzetközi közszolgálati szakértő, Európa-tanulmányok szakirányon 

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

a) Expert in International Public Service Specialised in International Public Administration Studies 

b) Expert in International Public Service Specialised in Security Studies 
c) Expert in International Public Service Specialised in Policing Studies 

d) Expert in International Public Service Specialised in European Studies 

– választható szakirányok: 

a) nemzetközi közigazgatási tanulmányok 
b) biztonsági tanulmányok 

c) rendészeti tanulmányok 

d) Európa-tanulmányok 

– választható szakirányok angolul: 

a) International Public Administration Studies 
b) Security Studies 

c) Policing Studies 

d) European Studies. 
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3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd 
intézményeinek bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, 
mesterképzési szakán szerzett felsőfokú végzettség. 
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető a 
Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, 
alapképzési szakon, mesterképzési szakon szerzett felsőfokú végzettség. 
5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit 

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-37 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 25-40 kredit 
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 14 kredit 

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit 

6.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit 

6.7. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30% 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi 
és az európai uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és 
rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatok ellátására. 
7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik: 

– a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait, 

– az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét, 

– nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit, 

– a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét, 
– a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit, 

– a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét, 

– a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait, 

– a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését, 
– a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit, 

– a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá 

– a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet. 

7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: 

– a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására, 
– a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára, 
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– integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex 
területeken, 
– a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére, 

– a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre, 
– az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre, 

– konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására, 
továbbá 
– végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására. 

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek: 

– a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének 
tiszteletben tartása, 

– elemzőkészség, probléma-felismerő és probléma-megoldó készség, 
– információ-feldolgozási képesség, módszertani tudatosság, 

– kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség, 

– csoportmunkára való alkalmasság, továbbá 

– kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség. 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

8.1. A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 7-15 kredit 
– közjogi és közigazgatási ismeretek, 

– nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói, 

– nemzetközi politikai gazdaságtan, 

– nemzetközi szervezetek. 
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 32-37 kredit 

– nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások, 

– európai uniós közpolitika és közjog, 

– regionális tanulmányok, az EU globális szerepe, 
– biztonsági tanulmányok, 

– magyar külpolitika és külszolgálat, 

– diplomáciai kapcsolatok joga, 

– a rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai, 

– vezetés- és szervezéselmélet, 
– protokoll és tárgyalástechnika, 

– a diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar és angol 
nyelven). 
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8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 25-40 kredit 
a) Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon: 

– összehasonlító közigazgatástan, 

– közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai, 

– az EU közigazgatási tér fejlődése, 
– az EU jogharmonizáció, 

– az EU döntéshozatal, nemzeti és EU kapcsolatok, 

– külügyi igazgatás és konzuli ismeretek, 

– külgazdasági kapcsolatok, 

– nemzetközi közjog és alapjogvédelem. 
b) Biztonsági tanulmányok szakirányon: 

– 21. századi biztonsági kihívások, 

– biztonságelméletek, 

– katonai diplomácia, 

– nemzetközi biztonsági szervezetek, 
– az EU közös biztonság- és védelempolitikája, 

– nemzetközi és hadijog, 

– stratégiai tanulmányok, 

– nemzetközi és hazai válságkezelés, 
– államépítés és nemzetközi kapcsolatok, 

– regionális biztonság. 

c) Rendészeti tanulmányok szakirányon: 

– rendészet és rendészeti közigazgatás, 

– rendészeti szervek vezetési és irányítási rendszere, 
– nemzetközi és európai rendészeti együttműködés, 

– nemzetközi bűnügyi együttműködés, 

– a szabadság, biztonság és jog térsége, 

– az európai határrendészeti együttműködés, 

– európai rendőrségi képzési együttműködés, 
– a migráció. 

d) Európa-tanulmányok szakirányon: 

– az EU jogrendszere, 

– az EU alapintézményeinek működése és kooperációja, az EU döntéshozatalának működési rendje, 
– az EU közigazgatási szabályrendszere, 
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– az EU-tagországok EU-ügyekért felelős közigazgatási rendszerei, 

– az európai integráció története és legfontosabb politikai vívmányai, 
– az EU-ban való nemzeti érdekérvényesítés mechanizmusa, 

– a gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, euró, 

– az EU kül- és biztonságpolitikája, Európai Külügyi Szolgálat, EU nemzetközi segélypolitika, EU 
kereskedelempolitika, 
– az EU bel- és igazságügyi politikája, vízum- és bevándorlási politikája, 

– az EU diplomáciában és az EU intézményeiben elvárt jelentéskészítő munka (magyar és angol 
nyelven), 

– az EPSO vizsga követelményei. 
8.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 14 kredit 

– a magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései, 

– kisebbségi jogok és esélyegyenlőség, 

– közszolgálati és civil kapcsolatok, 

– politikai erőszakformák, 
– katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése, 

– adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése, 

– informatikai biztonság, 

– az EU gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai következményei, 
– a többéves költségvetési keret (MFF) és az EU éves költségvetése, 

– az EU agrár-, regionális és támogatáspolitikája, 

– EU pályázati ismeretek, 

– EU versenypolitika, közbeszerzés, 

– EU szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika), 
– speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb nyelvek). 

Továbbá a hallgatók – szabadon választott tárgyként – felvehetik a más szakirányokhoz tartozó 
tárgyakat is. 
8.5. Diplomamunka: 12 kredit 

8.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: 
A képzés negyedik szemeszterében kerül végrehajtásra az egy félévet lefedő szakmai gyakorlat – 12 
hét. 
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10. Idegen nyelvi követelmények: 
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert angol felsőfokú (C1) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány mellett egy államilag elismert komplex felsőfokú (C1) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány az EU bármely hivatalos nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettségi 
bizonyítvány, illetve okirat szükséges. 
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a nemzeti felsőoktatásról szóló 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi 
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 
– politikatudományi ismeretek, 

– nemzetközi jogi és közjogi ismeretek, 

– az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek, 

– stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, 
– hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek, 

– szociológia, 

– pszichológia, 

– filozófia, 

– antropológia, 
– közjogtudomány, 

– alkotmánytan, 

– közigazgatástan, 

– közpolitika, 

– gazdasági jog, 
– közgazdaságtan, 

– makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, 

– pénzügytan, 

– politikai gondolkodás, politikatörténet, 
– nemzetközi tanulmányok, 

– társadalomtudományi alapismeretek, 

– jogtudományi ismeretek, igazgatástörténeti ismeretek, (alkotmány- és közigazgatás-történet), 

– általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei), 

– szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra), 
– pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, 
államháztartástan alapismeretek), 
– közszolgálati és munkajogi ismeretek, 

– általános igazgatási ismeretek, 
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– szakigazgatási ismeretek, 

– pénzügyi-közgazdasági ismeretek, 
– közszolgálati és munkajogi ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 
meg kell szerezni. 
Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet egyéb ismeretkörök 
befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről. 
A képzésre történő bemeneti feltétel egy államilag elismert komplex felsőfokú nyelvvizsga-
bizonyítvány az EU bármely hivatalos nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve 
okirat. 

 

3. EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: európai és nemzetközi igazgatás (European and International 
Administration)  

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  

- szakképzettség: okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: European and International Administration Expert  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a jogi, valamint a közigazgatási, rendészeti 
és katonai képzési terület igazgatási és rendészeti képzési ágának alapképzési szakjai, továbbá a 
korábbi jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai.  
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi 
tanulmányok alapképzési szakok, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület katonai képzési 
ágának szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési 
szakjai.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó alapképzési, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról 
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit 
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 
kreditátviteli bizottsága elfogad.  
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5. A képzési idő félévekben: 4 félév.  
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 12-18 kredit  

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 75-85 kredit 

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 8-12 kredit  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %  

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi, 
különösen az európai uniós szervezetek, a hazai külügyi, illetve a magyar központi és helyi 
közigazgatás megfelelő feladatait ellátni. A végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására.  
7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  

- a szervezési és irányítási szakismereteket;  
- a nagyvállalatok és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartás fontosabb elemeit;  

- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási, továbbá jogszabály-
nyilvántartó rendszereket;  
- a nemzetközi tárgyalásokhoz, illetve kapcsolattartáshoz szükséges protokolláris viselkedéskultúrát és 
tárgyalástechnikát;  
- az európai és nemzetközi kapcsolatrendszer szakmai ismeretanyagát,  

- az EU támogatási és pályázati rendszerét, az egyes uniós pályázatok gyakorlati megvalósításának 
menetrendjét;  
- a hatósági eljárások Európában alkalmazott legfontosabb szabályait;  
- az európai és nemzetközi kapcsolatokban alkalmazott munkanyelvek legalább egyikét tárgyalóképes 
szinten.  
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a nemzetközi szervezetek – különös tekintettel az Európai Unió szervezeteinek – munkájában való 
részvételre,  
- nemzetközi, illetve európai vonatkozású döntések előkészítésére,  

- nemzetközi tárgyalások előkészítésére és megszervezésére,  

- nemzetközi tárgyalásokon való (idegen nyelven történő) részvételre,  
- külkapcsolatokat gondozó szervezetek, szervezeti egységek munkájának megszervezésére és 
vezetésére, továbbá ezen szervezetek, szervezeti egységek nemzetközi képviseletére,  
- hatósági eljárások lefolytatására,  

- nemzetközi vállalatokban és a külföldi kapcsolatokkal rendelkező magánigazgatási szférában 
szervezési és irányítási feladatok ellátására,  
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- az európai és a hazai jogalkotó és kodifikációs (szabályozó) munkában való részvételre,  

- hatósági eljárás lefolytatására,  
- szervezeti egységek irányítására, humánerőforrás-gazdálkodási feladatok megtervezésére és 
irányítására,  
- az igazgatásban meghonosodott informatikai és elektronikus irányítási és kommunikációs rendszerek 
alkalmazására,  
- nemzetközi vonatkozású szakmai kapcsolattartásra, levelezésre és tárgyalásra.  

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

- megfelelő kommunikációs ismeretek és kapcsolatteremtő képesség,  

- viselkedési kultúra,  
- a nemzetközi kapcsolatok fontosságához és sajátosságaihoz igazodó fokozott felelősségtudat.  

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 12-18 kredit  
politikatudományi ismeretek, az európai alkotmány- és közigazgatás történetének ismerete, 
összehasonlító alkotmánytani ismeretek, a világ nagy térségeinek gazdasági, politikai, társadalmi 
jellemzőinek ismerete, kommunikációs alapismeretek;  
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 75-85 kredit  

- közigazgatási és pénzügyi ismeretek: összehasonlító és európai közigazgatási jog, ezen belül 
regionális igazgatás és területi önkormányzati rendszerek az EU tagállamaiban, európai uniós és 
összehasonlító közigazgatási eljárásjog, közszolgálati jog és közszolgálati rendszerek az EU-ban és az 
egyes tagállamokban, a kelet-közép európai országok közigazgatási rendszerének összehasonlítása, a 
külügyi igazgatás különös szabályai, valamint közpénzügyek és államháztartás az EU-ban, 
- Európai Uniós ismeretek: az EU döntéshozatali eljárása és egyes szakpolitikái, továbbá az EU 
támogatási és pályázati rendszere, valamint az európai közigazgatási büntetőjog ismeretanyaga,  
- nemzetközi köz- és magánjogi ismeretek: univerzális és regionális nemzetközi szervezetek, külügyi 
igazgatás és a diplomáciai, valamint a konzuli kapcsolatok joga, az emberi jogok nemzetközi védelme, 
a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal összefüggő ismeretanyag,  
- kommunikációs ismeretek: kultúraközi kommunikáció, a nemzetközi tárgyalások menedzsmentje, 
tárgyalástechnika és protokoll (az idegen nyelvi felkészítő tárgyak a szabadon választható tantárgyak 
körébe tartoznak),  
- szervezéstani ismeretek: menedzsment-ismeretek a közcélú szervezetek vonatkozásában, EU 
projektmenedzsment;  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 18-22 kredit  

- differenciált szakmai ismeretek: 8-12 kredit  
a kisebbségek jogai, az esélyegyenlőség biztosításának nemzetközi eszközrendszere, a 
külkereskedelemre vonatkozó ismeretek, a nemzetközi versenyjog, a migráció problémái;  
- diplomamunka: 10 kredit.  
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat 4 hetes gyakorlat, amelynek legalább felét idegen nyelvi, vagy a nemzetközi 
igazgatással, illetve a humanitárius vagy fejlesztési segélyezéssel kifejezetten foglalkozó szakmai 
környezetben kell a hallgatónak teljesítenie.  
10. Idegennyelvi követelmények:  
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy kínai, vagy 
japán vagy orosz nyelvből, legalább egy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú, a képzési 
területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy okirat szükséges. A felsőfokú (C1) komplex típusú szaknyelvi nyelvvizsga-
bizonyítvány helyett elfogadható az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy kínai vagy 
japán vagy orosz nyelvből egy államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-
bizonyítvány és egy másik, a képzési területnek megfelelő (fent megjelölt) idegen nyelvből tett 
középfokú (B2) komplex típusú szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezekkel egyenértékű 
érettségi bizonyítvány vagy okirat.  
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben:  
- társadalomtudományi alapismeretek (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek); 
jogtudományi ismeretek (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek); kiegészítő szakmai 
alapozó ismeretek (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek);  
- igazgatástörténeti ismeretek (alkotmány– és közigazgatástörténet); általános igazgatási ismeretek (a 
közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei); szakigazgatási ismeretek (a 
szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra); pénzügyi jogi és pénzügytani 
ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartástani alapismeretek); 
közszolgálati és munkajogi ismeretek; nemzetközi ismeretek (nemzetközi közjog alapintézményei, a 
diplomácia elmélete és gyakorlata, nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga); 
európai uniós ismeretek (az EU története, szervezete, EU közjog és politika, uniós kereskedelmi jog); 
kommunikációs ismeretek (idegen nyelvi ismeretek);  
- továbbá legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 10 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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II. RENDÉSZETI KÉPZÉSI ÁG 
 

1. RENDÉSZETI VEZETŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: rendészeti vezető (Law Enforcement Management)  
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  

- szakképzettség: okleveles rendészeti vezető (zárójelben megjelölve a specializációt) 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Law Enforcement Manager 

- választható specializációk: rendészet elméleti, csapatszolgálati, értékelő-elemző, szervezett bűnözés 
elleni (Specialisation in Law Enforcement Theory, in Squad Operations, in Evaluation and Analysis, in 
Combating Organised Crime) 
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a 
gazdaságvédelmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a 
pénzügynyomozói és a vámigazgatási, közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű 
szakok, valamint a bűnügyi igazgatási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.  
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: igazgatásszervezői, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási, nemzetközi igazgatási, határrendészeti és védelmi vezetői.  

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 4 félév  
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit  

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 51-61 kredit  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 33-38 
kredit  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit  
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit 

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40 % 
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai 
ismereteik birtokában képesek közép- és felsővezetői munkakörök ellátására az igazságügyi, az 
önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén. A 
végzettek alkalmasak a rendészeti vezetői feladatok hatékony megoldására nemzetközi együttműködési 
keretben is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.  
7.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:  
- rendészettudományi, a rendészet elméletét megalapozó ismeretek; 

- nemzetközi összehasonlító rendészeti és kriminalisztika ismeretek; 

- integrált társadalomtudományi, kommunikációs, statisztikai, tudományos kutatás-módszertani 
ismeretek; 
- problémamegoldó technikai és szaknyelvi ismeretek; 

- biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti 
együttműködési, rendészeti technikai ismeretek;  
- vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és pedagógiai, humánerőforrás-gazdálkodási, 
minőségbiztosítási ismeretek;  

- gazdálkodási és logisztikai ismeretek;  
- munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nemzetközi bűnügyi és rendészeti szervek 
együttműködésére vonatkozó jogi ismeretek;  
- a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere, jogi szabályozása, állami- közigazgatási 
kontextusa, társadalmi beágyazottsága, a rendészeti tevékenység kontroll-mechanizmusa, a rendészet 
közösségi modellje;  
- alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban.  

továbbá rendészet elméleti specializáción: 

rendészetelmélet, a rendészeti rendszerek, a nemzetközi rendészeti együttműködés, a magánbiztonság, 
az idegenrendészet elmélete és a rendészettudomány története. 
továbbá csapatszolgálati specializáción: 

tömegrendezvények biztosításának jogi és technikai háttere, az integrált és speciális rendészeti 
műveletek, kooperáció és team-munka speciális vonatkozásai, törzsek működése, a műveletek 
megtervezése, megszervezése és vezetése.  

továbbá értékelő-elemző specializáción: 
az elemző-értékelő tevékenység kialakulása, a stratégiai tervező munkára gyakorolt hatása, az elemzés-
értékelés helye, szerepe, jogi keretei a rendvédelmi szervek vonatkozásában; bűnelemzés, az elemző-
értékelő munka szintjei, szervezeti sajátosságai, az elemző-értékelő tevékenység folyamata, módszerei 
és eljárásai, a stratégiai és operatív bűnelemzésben felhasználható eszközök, számítógépes rendszerek. 
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továbbá szervezett bűnözés elleni specializáción: 
a szervezett bűnözés nemzetközi és hazai története, jogi kerete, a szervezett bűnözés elleni nyílt és 
titkos nyomozást támogató, illetve döntést segítő bűnügyi adatkezelési és elemzési módszerek, 
eljárások. Elméleti és gyakorlati ismeretek a titkos információgyűjtés specialitásairól, gyakorlati 
alkalmazásáról.  
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a rendészettudomány területén kutatási feladatok végzésére, a doktori képzésbe történő belépésre, 

- döntéshozó és döntés-előkészítő feladatok ellátására,  

- informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,  

- nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,  
- döntési javaslatok kidolgozásához szükséges problémaelemzésre és megoldáselemzésre,  

- konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikák alkalmazásra,  

- irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására,  

- a belügyi, a pénzügyi és az igazságügyi ágazat, valamint az ezekhez tartozó rendészeti testületek, 
továbbá polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a civil biztonsági szféra körében rendészeti 
beosztásokban közép- és felső szintű vezetői feladatok ellátására,  
- a rendészet területén a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő menedzser szemléletű 
vezetési és irányítási eszközök használatára, ideértve a korszerű vezetési technikákat és szervezési 
megoldásokat,  
- a rendészet területén érvényesülő nemzetközi tendenciák ismeretében rendészeti együttműködésre.  

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
- kreativitás, rugalmasság,  

- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,  

- probléma felismerő és megoldó készség, határozottság,  

- intuíció és módszeresség,  

- információ feldolgozási képesség,  
- környezettel szembeni érzékenység,  

- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,  

- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás,  

- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás,  
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői 
feladatok ellátására.  
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 20-25 kredit  
rendészettudományi és nemzetbiztonsági ismeretek, bűnmegelőzési, közszolgálati, rendészeti 
igazgatási jogi, integrált társadalomtudományi ismeretek, informatikai ismeretek; 
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 51-65 kredit 

biztonságpolitika, rendészeti és rendészeti igazgatási, rendészeti szervek működésének jogi alapjai, 
nemzetközi bűnügyi együttműködés, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, vezetés- és 
szervezéselmélet, rendészeti tevékenységek vezetése, a rendészeti szervek gazdálkodása, nemzetközi 
rendészeti együttműködése, rendészeti szervek időszerű feladatai; rendészeti szervek időszerű feladatai 
és felsőszintű irányítása;  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 33-38 kredit 

- differenciált szakmai ismeretek: 21-26 kredit  
rendészet elméleti ismeretek, csapatszolgálati szakmai ismeretek, értékelő-elemző szakmai ismeretek, 
szervezett bűnözés elleni szakmai ismeretek; 
- diplomamunka: 12 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

4 hetes szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése.  

10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, 
beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.  

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek, jogtudományi ismeretek, általános 
igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és 
munkajogi ismeretek, közgazdasági menedzsment ismeretek, EU ismeretek.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

2. BIZTONSÁGI SZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: biztonsági szervező (Security Manager)  

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  

- szakképzettség: okleveles biztonsági szervező  
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Security Manager  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 9189

   
   

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a jogi és igazgatási képzési terület bűnügyi 
igazgatási, rendészeti igazgatási; a nemzetvédelmi és katonai képzési terület biztonság- és 
védelempolitikai, nemzetbiztonsági; a műszaki képzési terület had- és biztonságtechnikai, valamint 
biztonságszervező mérnöki alapképzési szakjai; az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű 
bűnügyi, gazdaságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, vámigazgatási, pénzügynyomozói, nemzetbiztonsági, büntetés végrehajtási, 
katasztrófavédelmi, az ezen szakoknak megfeleltethető korábbi közbiztonsági, nemzetbiztonsági, 
pénzügynyomozói szakok; a főiskolai szintű biztonságtechnikai szak.  
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: a jogi és igazgatási képzési terület igazságügyi igazgatási, nemzetközi igazgatási, 
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási; a nemzetvédelmi és katonai képzési terület 
határrendészeti és védelmi vezetői, katonai-vezetői alapképzési szakjai, továbbá figyelembe vehető a 
jogász mesterképzési szak.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 4 félév  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit  

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 70-80 kredit  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 6-8 kredit  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 10 kredit  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40%  

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan biztonsági szakemberek képzése, akik együttműködve az állami és az 
önkormányzati rendészeti, biztonságtechnikai és biztonságszervező szakemberekkel, képesek a 
vállalkozások integrált biztonsági rendszereinek kidolgozására és működtetésére, továbbá képesek a 
biztonsági piacon működő közép- és nagyvállalkozások menedzselésére. Felkészültségük alapján 
alkalmasak tanulmányaik doktori (PhD) képzés keretében történő folytatására.  
7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  
- azt a társadalmi közeget, amelyben a biztonsági szféra valamennyi szereplőjének együttműködve kell 
a magán,- ezen keresztül pedig a közbiztonságot megteremteni;  
- a globális értelemben vett biztonságot érő kihívásokat;  

- a biztonság egyes szegmenseinek – különös tekintettel a bankok,- vállalatok,- rendezvények, kritikus 
infrastruktúrák biztonságára, illetve az üzleti hírszerzésre – módszertanát;  
- azokat a jogi és szakmai eszközöket, amelyek a magánbiztonsági ágazat rendelkezésére állnak;  
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- azokat az állami cselekvéseket, amelyek meghatározó befolyással bírnak a biztonság alakulására;  

- a biztonsági szakma nemzetközi eredményeit;  
- a vállalkozások működésének, működtetésének alapjait;  

- szervezetek vezetésének eszköz-, és módszertanát;  

- a szakmai idegen nyelvet.  

7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a vagyon-, objektum-, rendezvény-, bank-, személy- és vállalatbiztonsági rendszerek megtervezésére, 
felépítésére, irányítására;  
- bűnmegelőzési és biztonsági szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére;  

- a megjelenő új biztonsági problémák, jelenségek feldolgozására, megoldási alternatívák 
kidolgozására;  
- nagy, multinacionális cégek biztonsági stratégiájának kidolgozására;  

- az integrált biztonsági tudás széles körű, professzionális alkalmazására a magánbiztonság területén;  

- a szakmai ismeretek magabiztos gyakorlati alkalmazására, információk hasznosítására;  

- közép- és felsővezetői irányítói feladatkörök ellátására;  
- konfliktushelyzetek megelőzésére, kezelésére;  

- az üzletszerzés során előforduló változatos tárgyalási technikák eredményes alkalmazására;  

- alkalmazni képes tudás birtokában a szakmai és társadalmi élet különböző színterein magas 
színvonalon kommunikálni;  
- a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű megjelenítésére;  

- a magánbiztonsági és rendészeti szervekkel való együttműködésre, hazai és külföldi relációban 
egyaránt;  

- a kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák vezetői gyakorlatban történő problémamegoldó 
alkalmazására, adatok tervszerű, tudatos gyűjtésére, szisztematikus feldolgozására, elemzésére, 
értékelésére;  

- a biztonsággal kapcsolatos kutatások tervezésére, szervezésére, irányítására, valamint személyes 
végzésére önállóan és csoport-keretek között, továbbá a kutatási eredmények interpretálására;  
- a pályázati tevékenység irányítására, személyes végzésére.  

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

- a társadalmi valóság fogalmi rendezése, reális értelmezése;  

- nyitottság a társadalom új jelenségei iránt;  

- fogékonyság a tudomány legújabb eredményei iránt, innovációs igény és képesség;  
- a makro- és mikrokörnyezettel szembeni érzékenység, környezettudatosság;  

- széles körű általános, szakmai és vezetői műveltség, a permanens önfejlődés igénye;  

- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;  

- rendszerszemlélet, probléma-centrikus látásmód, probléma-megoldó gondolkodás;  
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- kreativitás, rugalmasság, autonóm gondolkodás, empátia;  

- intuíció, alaposság és módszeresség a szakmai és vezetői munkában;  
- tanulási készség és jó memória;  

- információ feldolgozási képesség;  

- önálló szakmai álláspont kialakításának képessége;  

- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal;  

- önkritikai, kritikai és kommunikációs attitűd;  
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában és a vezetői szinten egyaránt.  

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 20-30 kredit  
társadalomtudományi alapismeretek: integrált társadalomtudományi ismeretek; közgazdaságtani 
ismeretek; gazdasági jog; közigazgatási jog; magánbiztonsági ágazat jogi alapjai; munkajog; 
tudományos kutatás módszertana;  
rendészettudományi alapismeretek: bevezetés a rendészettudományokba; biztonságpolitika; 
kriminológia; kriminalisztika; nemzetközi összehasonlító szervezettan; rendészeti igazgatási ismeretek.  
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 70-80 kredit  

szakmai alapozó törzsanyag: adatvédelem; intézkedéstaktika; kommunikáció elmélete és gyakorlata; 
munka- és balesetvédelem; önismeret és készségfejlesztés; tűzvédelem; szakmai törzsanyag: 
bankbiztonság; informatikai rendszerek védelme; kockázatelemzés és kezelés; kritikus infrastruktúrák 
védelme; logisztikai ismeretek; magánbiztonsági együttműködés; nyilvános adatbankok alkalmazása; 
rendezvények biztonsága; üzleti hírszerzés és elhárítás; vállalatok biztonsága; vezetési ismeretek.  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 16-18 kredit  

- differenciált szakmai ismeretek: 6-8 kredit  
vezetői készségfejlesztés, integrált társadalomtudományi ismeretek, kommunikáció, statisztikai 
ismeretek, tudományos kutatásmódszertan, szaknyelvi ismeretek;  
- diplomamunka: 10 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által vezetett 
nyilvántartásban szereplő magánbiztonsági cégek közreműködésével szervezett gyakorlat, amelynek 
során a hallgatók az érintett cégek működésében, mentorált munkavégzéssel, teljesítik a felsőoktatási 
intézmény által előírt gyakorlati feladataikat.  
A második félév után négy hét, a negyedik félévben két hét szakmai gyakorlatra kerül sor.  

10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből vagy ukrán, szerb, 
beás, lovári, orosz, illetve kínai nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.  
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben: társadalomtudományi ismeretek, jogtudományi ismeretek, általános 
igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati és 
munkajogi ismeretek, közgazdasági menedzsment ismeretek, EU ismeretek.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

III. NEMZETBIZTONSÁGI KÉPZÉSI ÁG 
 

NEMZETBIZTONSÁGI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetbiztonsági (National Security)  
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)  

- szakképzettség: okleveles nemzetbiztonsági szakértő  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: National Security Expert  

- választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági (Military National 
Security Specialisation, Civilian National Security Specialisation)  
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetbiztonsági alapképzési szak.  

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: a katonai vezetői, a bűnügyi igazgatási, a rendészeti igazgatási.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok a legalább 
alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 4 félév  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit  
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelt minimális kreditérték: 40-50 kredit  
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6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 45-60 
kredit  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit  
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja olyan nemzetbiztonsági szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi és 
szakmaspecifikus ismeretek felhasználásával képesek a nemzetbiztonsági szakterület szervezeteiben a 
munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakmai 
elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik PhD 
képzés keretében való folytatására.  
7.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:  

- nemzetbiztonsági-, védelmi-, rendvédelmi és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati 
szakismeretek,  
- általános és a nemzetbiztonsági, a védelmi, a rendvédelmi szakterületen alkalmazható vezetéselméleti 
és alkalmazott pszichológiai ismeretek,  
- az államigazgatási, a nemzetközi közjogi és szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei,  

- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó 
technikák ismerete,  
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;  
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a nemzetbiztonsági szakmai tevékenység sajátosságainak megfelelő, korszerű ismereteket a 
gyakorlatban alkalmazni, a biztonságot fenyegető kihívások, kockázatok, fenyegetések és veszélyek 
elemzésére és értékelésére,  
- a szakmai feladatok végrehajtásához, a szervezetek vezetéséhez szükséges információk beszerzésének 
megszervezésére, elemzésére és értékelésére, hasznosítására,  
- a biztonsági helyzet, a szakmai tevékenység céljának, körülményeinek értékelésére, az eredményes 
szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humán források, speciális eszközök és módszerek 
szakszerű alkalmazására, a helyzetnek a szakmai érdeknek megfelelő alakítására, és ahhoz való 
rugalmas alkalmazkodásra,  
- a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi és a rendészeti szervek, valamint a védelmi igazgatás 
szervei közötti szakmai kooperáció szervezésére,  
- új és összetett problémák felismerésére, információk feldolgozására, a problémamegoldó technikák 
széleskörű, kreatív alkalmazására,  
- a bonyolult, nem tipikus helyzetekben alternatív, eredeti megoldások kidolgozására és bemutatására, 
helytálló döntések előkészítésére, meghozatalára, a feladatok aprólékos megszervezésére és 
következetes végrehajtására,  
- egyedi és összetett szakmai kérdések elemzésének, komplex szakértői értékelésének elvégzésére, 
írásos és szóbeli formában hatásos kommunikációra,  
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- idegen nyelvi ismereteik birtokában a nemzetközi szervezetek, intézmények tevékenységéhez történő 
kapcsolódásra,  
- önműveléssel és önfejlesztés útján szaktudásának fejlesztésére, az ismeretek átadására,  

- a szakmai kultúra és etika értékrendjének megőrzésére, továbbadására;  
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

- kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia,  

- probléma felismerő, elemző és megoldó készség, döntésképesség,  

- konspirációs és szerepjátszó képesség, széles viselkedésrepertoár,  
- intuíció és módszeresség, jó memória,  

- információ feldolgozási képesség,  

- kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége,  

- stressztűrés, mentális egészség, fizikai állóképesség, pszichés teherbíró képesség,  

- elkötelezettség, önbizalom, önkontroll,  
- alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre,  

- alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.  

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök:  
– társadalomtudományi alapismeretek: 15–25 kredit  
biztonságpolitikai ismeretek, nemzetközi- és államigazgatási jog, politikaelmélet, szociológiai 
ismeretek, vezetés- és szervezéselmélet, emberierőforrás-fejlesztés és gazdálkodás, közgazdaságtan, 
hadtudományi ismeretek, kutatás módszertan;  

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit  
nemzetbiztonsági szakmai ismeretek, hírszerzés, elhárítás, szakági jogi ismeretek, idegen 
titkosszolgálatok, elektronikai hadviselés és információs műveletek, biztonsági stratégiák és 
rendszerek, a 21. század biztonsági kihívásai, katonai- és békeműveletek nemzetbiztonsági aspektusai, 
információk elemzése, értékelése és védelme, rendvédelmi szakmai ismeretek, a szakszolgálati 
tevékenység rendszere, közszolgálati és szakmai etika;  

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 25-40 kredit  
differenciált szakmai ismeretek:  

– választható specializációk: katonai nemzetbiztonsági, polgári nemzetbiztonsági;  
– választható szakterületi modulok  

diplomáciai és protokoll ismeretek, NATO tanulmányok, válságkörzetek kutatása, védelmi tervezés, a 
védelmi igazgatás rendszere, a nemzetbiztonsági szolgálatok és rendvédelmi szervek gazdálkodása és 
humán tevékenysége, nemzetközi szakmai kapcsolatok, speciális mentálhigiénés ismeretek, speciális 
vezetéspszichológiai ismeretek és tréning, kommunikációs ismeretek és tréning, civil-katonai 
kapcsolatok, haditechnikai kutatás és fejlesztés;  
- diplomamunka 20 kredit.  
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9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.  
10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez az EU valamely hivatalos nyelvéből vagy valamely nem EU-tag 
szomszéd ország nyelvéből vagy a következő nyelvek egyikéből államilag elismert, középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány vagy okirat szükséges: 
arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv.  
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben:  
- társadalomtudományi ismeretek (20 kredit): biztonságpolitikai ismeretek, jogi (alkotmányjogi, 
nemzetközi- és hadijogi, államigazgatási jogi, büntetőjogi, büntető eljárásjogi, polgári jogi) ismeretek, 
politikaelmélet, pszichológia, pedagógia, szociológia, vezetés- és szervezéselmélet, hadtudományi 
ismeretek, bűnügyi tudományok;  
- szakmai ismeretek (40 kredit): nemzetbiztonsági szakmai és speciális ismeretek, szakági jogi 
ismeretek, idegen titkosszolgálati ismeretek, rendvédelmi ismeretek.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

IV. HONVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI ÁG 

 

1. BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: biztonság- és védelempolitikai (Security and Defence Policy) 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)  

- szakképzettség: okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Security and Defence Policy  
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biztonság- és védelempolitikai alapképzési 
szak.  
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: a nemzetközi tanulmányok szak.  
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4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok a legalább 
alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 4 félév  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditérték: 15-30 kredit  
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditérték: 40-50 kredit  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditérték a diplomamunkával együtt: 45-60 kredit  

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%  
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

Olyan megalapozott elméleti tudással rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek Magyarország biztonság- és védelmi politikájának tervezéséhez, továbbá a védelmi 
szervezetekben, a központi és a helyi védelmi közigazgatásban szerepet játszó intézmények és szervek 
működtetéséhez.  
A mesterfokozattal rendelkezők képesek a NATO valamelyik hivatalos nyelvén kommunikálni, ismerik 
és készség szinten birtokolják az idegen nyelvű érintkezés – a NATO-ban, illetve az Európai Unióban 
elvárt – hivatalos formáit.  
7.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:  

- biztonságelméletek,  

- biztonsági és védelmi rendszer stratégiai tervezése, értékelése, elemzése,  

- védelmi szervezetek működése,  
- biztonság- és védelempolitikai döntéshozatali folyamat ismerete,  

- döntési alternatívák kidolgozásához szükséges ismeretek;  

7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a komplex biztonságelméleti, stratégiai és katonai ismeretek alkotó alkalmazására,  

- az elméleti biztonság- és védelempolitikai ismeretek elemző alkalmazására,  
- a biztonságot fenyegető veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,  

- részvételre a biztonság- és védelempolitikai döntéshozatal folyamataiban,  

- kellő gyakorlat megszerzése után irányító, vezető beosztások betöltésére a védelmi igazgatás központi 
illetve regionális intézményeiben,  
- feladatok meghatározására a végrehajtó apparátus számára,  

- a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységébe való bekapcsolódásra, ismereteik 
folyamatos fejlesztésére;  
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7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 
- elemzőkészség,  

- probléma felismerő- és megoldó készség,  

- lényeglátás, az összefüggések felismerése,  

- széleskörű műveltség (történelem, földrajz),  
- információ-feldolgozási képesség,  

- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,  

- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség.  

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök:  

társadalomtudományi ismeretek: 15-30 kredit  
politikatörténet, hadügy, pszichológia, kommunikáció, térképészet;  

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 40-50 kredit  

védelmi szervezetek szociológiai kérdései, katonadiplomácia, nemzetközi és hadijog, hadművelet 
elmélete, biztonságelméletek, az EU biztonság- és védelempolitikája, hadászat, nemzetközi biztonsági 
intézmények, NATO-tanulmányok;  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 45-60 kredit  

- differenciált szakmai ismeretek:  
koalíciós és nemzeti stratégiák, a 21. század biztonsági kihívásai, nemzetközi politikai gazdaságtan, 
védelmi tervezés, válságkörzetek kutatása;  
- diplomamunka: 20 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.  

10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez egy nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú 
nyelvvizsga-bizonyítvány és egy nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga-bizonyítvány letétele 
az EU valamely hivatalos nyelvéből vagy valamely nem EU-tag szomszéd ország nyelvéből vagy a 
következő nyelvek egyikéből: arab, japán, kínai, orosz, perzsa, török nyelv vagy azzal egyenértékű 
érettségi bizonyítvány, illetve okirat szükséges.  
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben:  

- alapozó ismeretek (15 kredit): politikatudományi ismeretek, nemzetközi jogi és közjogi ismeretek  
- szakmai ismeretek (45 kredit): nemzetközi kapcsolatokra és nemzetközi intézményekre vonatkozó 
ismeretek, stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek, hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek.  
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.  

 
2. VÉDELMI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 
1. A mesterképzési szak megnevezése: védelmi igazgatási (Defence Administration)  

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister; mester; rövidítve MSc)  

- szakképzettség: okleveles védelmi igazgatási vezető (zárójelben megjelölve a specializációt) 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defence Administration Manager  

- választható specializáció: katasztrófavédelmi (Disaster Management) 

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a védelmi igazgatási alapképzési szak.  

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a rendészeti igazgatási, az 
igazgatásszervező;  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 4 félév.  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit  

6.1. Az elméleti alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-25 kredit  

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 30-40 kredit  
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 53-65 
kredit  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30% 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése, akik a Honvédelmi 
Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Belügyminisztérium, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok 
és a védelmi szféra más területeihez tartozó szervezeteknél vezető munkakörökben képesek a védelmi 
feladatok tervezését, szervezését és irányítását eredményesen végrehajtani. A differenciált szakmai 
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tananyag elsajátítása során (katasztrófavédelmi specializáción) alkalmassá válnak szakterületüknek 
megfelelően kutatási, fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, védelmi problémakörök tudományos 
igényű elemzésére és következtetések kialakítására. Alkalmassá válnak tanulmányaik befejezésével 
doktori (PhD) képzésben tanulmányaik folytatásra.  
7.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:  

- a védelmi igazgatás irányításához és szervezéséhez szükséges jogi- igazgatási ismeretek,  

- a védelmi igazgatás vezetéséhez és a döntés-előkészítéshez szükséges informatikai, szervezési, 
pszichológiai és matematikai ismeretek,  
- az alkalmazott kémia, a logisztika és a minőségügy alapvető ismeretei,  

- a kutatásban és a tudományos munkában alkalmazható problémamegoldó és döntés-előkészítési 
technikák ismerete,  
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;  

7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- a védelmi szervezetek szakmai tevékenysége sajátosságainak megfelelő, korszerű ismeretek hazai és 
nemzetközi szinten történő gyakorlati alkalmazására,  
- új és összetett információk, problémák, jelenségek rendszerszerű, kritikus feldolgozására,  
- alternatív, eredeti megoldások kidolgozására, bemutatására és bonyolult, nem tipikus helyzetekben 
adekvát döntés meghozatalára,  
- a szakterület, a szakmai praxis módszertanának fejlesztéséhez szükséges elméleti, tudományos 
kutatási és gyakorlati információk beszerzésének, értékelésének és hasznosításának végrehajtására,  
- a szakmai kultúra és értékrend megőrzésére, fejlesztésére és továbbadására,  

- a magyar, illetve az uniós igazgatási rendszerekben feladat megoldására,  

- a védelmi igazgatás összefüggő ismerete és a meghatározó jogi, szabályozási és gazdasági 
összefüggések ismerete alapján szakmai javaslatok kidolgozására,  
- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;  

továbbá a katasztrófavédelmi specializáción:  
- a katasztrófavédelem helyi vagy térségi feladatainak vezetésére, védelmi tervének kidolgozására vagy 
a kidolgozó csoport irányítására,  
- a katasztrófavédelem végrehajtása során a feladatok elosztására és operatív irányítására,  

- a katasztrófák előrejelzésére, riasztási rendszerek kialakítására, működtetésére a megelőző 
rendszabályok szelektív meghatározására;  
7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 

- kreativitás, rugalmasság, autonómia,  
- probléma felismerő- és megoldó készség,  

- intuíció és módszeresség,  

- tanulási készség és jó memória,  

- széles műveltség,  
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- információ feldolgozási képesség,  

- környezettel szembeni érzékenység,  
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,  

- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,  

- kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,  

- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői 
feladatok ellátására.  
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges elméleti 
alapozó ismeretkörök: 15-25 kredit  
alkalmazott matematika, alkalmazott kémia, szervezésmódszertan, informatikai rendszerek, 
vezetéspszichológia, logisztika, minőségügy, kockázatelemzés, nemzetközi gazdaságtan;  
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-40 kredit  

közpolitika, köz- és védelmi igazgatás, részletes közigazgatási jog, közigazgatási eljárásjog, 
krízismenedzsment, vezetői tréning, település ökológia, polgári védelem, rendkívüli helyzetek, 
önkormányzati ismeretek;  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 53-65 kredit  

- differenciált szakmai ismeretek:  

a katasztrófavédelmi specializációhoz tartozó ismeretkörök: ABV védelem, védelmi tervek, 
tűzvédelem, közművédelem, környezetvédelem, ipari katasztrófák, katasztrófa-előrejelzés, 
katasztrófavédelmi logisztika, katasztrófavédelmi szervezetek, járványügyi ismeretek, nemzetközi 
együttműködés, katasztrófavédelmi esettanulmányok, a kárrendezés jogi módszerei, katasztrófa 
földrajz; 
- diplomamunka: 20 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg. Időtartama legalább 
4 hét. 
10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának 
tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga-
bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy okirat szükséges.  
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben:  
- alapozó ismeretek (20 kredit): jogi ismeretek, közgazdaságtan, pszichológia, vezetés- és 
szervezéselmélet, informatika, pedagógia, matematika, kémia, szociológia, EU ismeretek, 
környezetvédelem;  
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- szakmai ismeretek (40 kredit): polgári védelem, hadijog, védelemgazdaságtan, adatvédelmi ismeretek, 
információs műveletek, alkotmányjog, védelmi igazgatás, munkajog, veszélyes anyagok kárelhárítása, 
katasztrófavédelem, tűzvédelem, közigazgatási jog, büntetőjog, munkavédelem, marketing és PR 
ismeretek.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

3. KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. Mesterképzési szak megnevezése: katonai vezetői (Military Leadership)  
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)  

- szakképzettség: okleveles katonai vezető 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Leader  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a katonai vezetői alapképzési szak, a 
főiskolai szintű katonai vezetői szak.  
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: a katonai gazdálkodási, a had- és biztonságtechnikai mérnöki.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a legalább 
alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 2 félév.  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 10-20 kredit  
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 14-22 kredit  

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szakirányhoz rendelhető kreditek száma a diplomával 
együtt: 18-36 kredit  
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 3 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%  
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A Magyar Honvédség számára olyan katonai vezetők (főtisztek) képzése, akik az elsajátított korszerű 
hadtudományi, vezetés és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, műszaki 
tudományi, elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá legalább egy 
idegen nyelv (elsősorban angol) ismerete birtokában képesek - békében és minősített időszakban 
egyaránt - a rájuk bízott katonai szervezetet (törzset) vezetni, katonai szakmai feladataikat 
maradéktalanul megoldani. Magyarország nemzeti érdekeinek képviselete során képesek nemzetközi 
törzsekben (NATO, EU, ENSZ, EBESZ, stb.) törzstiszti és egyéb vezetői beosztásokban 
tevékenykedni.  
7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  

- a vonatkozó társadalomtudományi, valamint a hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismereteket;  

- az általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti és alkalmazott pszichológiai 
ismereteket;  
- az államigazgatási-, nemzetközi jogi és hadijogi szabályokat;  

- a kutatáshoz és/vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható 
problémamegoldó technikákat;  
- az alapvető biztonságpolitikai ismereteket (NATO, EU, ENSZ, EBESZ, Afrikai Unió és egyéb 
nemzetközi szervezetek ismerete);  
- a szakterület információs és média ismereteit;  

- interkulturális ismeretek körében más kultúrkörök társadalmi, vallási, ideológiai felépítését, 
gondolkodásmódját;  
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;  

- az összhaderőnemi műveletek elméleti és gyakorlati problémáit tudományos igényű elemzések és 
megoldási alternatívák kidolgozásának módszereit;  
- az összhaderőnemi műveletekben részt vevő magasabb-egységek, hadműveleti magasabb-egységek 
tevékenységének tervezési, szervezési és irányítási kérdéseit;  
- a különböző szintű harcászati szimulációs rendszerek működési feltételeit, valamint az alárendeltek 
tevékenységének a begyakorláshoz szükséges előkészítési, tervezési, eljárási módszereket;  
- az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük joganyagát;  

- a vezetett részleg (törzs) munkájának, tevékenységének, működési problémáinak tudományos igényű 
elemzési módszereit, a vezetett szervezet munkarendjének korszerűsítésére, új munkamódszerek, 
eljárások kidolgozására vonatkozó lehetőségeket;  
- a nemzetközi szervezetek (NATO, EU, ENSZ, EBESZ) döntéshozatali, döntés-előkészítési 
folyamatait, a katonadiplomácia alapvető rendszerét.  
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján eligazodásra a nemzetközi, 
a társadalmi és politikai eseményekben és jelenségekben;  
- a honvédség, illetve saját tevékenységük törvényi-, jogi alapjainak átfogó megértésére;  
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- a vezetéselméleti ismeretek és kreatív technika alkalmazására;  

- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott szervezet 
tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos vezetésére, a szervezet 
tevékenységében való hatékony részvételre;  
- konkrét helyzetben a helyi célok és teendők körültekintő meghatározására, a végrehajtás feltételeinek 
biztosításának figyelembevételével;  

- küldetésorientált vezetés megvalósítására;  
- az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban 
végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, célirányos ellenőrzésére;  
- a megszerzett korszerű hadműveletei-harcászati ismeretek birtokában a kialakult helyzet elemzésére, 
döntések előkészítésére és meghozatalára;  
- katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködés megvalósítására a fegyveres 
testületek, a polgári szervek vezetőivel (képviselőivel);  
- technikai ismereteik alapján a haditechnikai eszközök korszerűségének, harcászati alkalmazásuk 
lehetőségeinek, korlátainak megítélésére;  
- a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettség és állóképesség követelményeinek folyamatos 
teljesítésére;  
- nemzetközi műveletek, illetve harctéri körülmények között az együttműködésre, annak tervezésére, 
megszervezésére és fenntartására a napi munka során;  
- összfegyvernemi, (össz)haderőnemi műveleti gyakorlatok tervezésére, levezetésére;  

- hadműveleti művészet alapvetéseinek gyakorlatban történő alkalmazására;  
- megszerzett korszerű hadműveleti, harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet elemzésére, a 
harcászati hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára összhaderőnemi háborús és nem 
háborús katonai műveletek során;  
- törzstájékoztatók, eligazítások anyagainak elkészítésére, azok irányítására, levezetésére a tervező-
kidolgozó munka irányítására;  
- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában az összhaderőnemi 
műveletekben résztvevő haderőnemek harcászati alegységei, egységei, valamint az alkalmi harci 
kötelékek tevékenységének megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására;  
- az alárendeltek feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban végrehajtható meghatározására, 
a végrehajtás koordinálására, a végrehajtók segítésére, valamint hatékony ellenőrzés végrehajtására;  
- a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos fenntartására 
összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során;  
- vezetett katonai szervezetek munkarendjének korszerűsítésére, racionalizálására.  

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  

a) általános elvárások:  

- a honvédség (a honvédelmi feladatok) iránti elkötelezettség,  
- széles látókör, általános műveltség,  
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- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,  

- probléma felismerő- és megoldó készség,  
- jó stressztűrő képesség,  

- egészséges életmód, kitűnő fizikai állóképesség.  

b) személyes adottságok:  

- kreativitás, rugalmasság, autonómia,  

- intuíció, módszeresség és alaposság,  
- tanulási készség és jó memória,  

- információ feldolgozási képesség,  

- igény a minőségi munkára,  

- igény a vezetői, szakmai és emberi fejlődésre;  

- alkalmazkodóképesség, csapatszellem, kompromisszumkészség,  
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,  

- kezdeményezés, döntéshozatali képesség és személyes felelősségvállalás.  

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 10-20 kredit  

filozófia és kultúrtörténet, etika, politikaelmélet jogtudományi ismeretek, NATO, EU tanulmányok, 
államigazgatási ismeretek, katonai szociológia, vezetéspszichológia elmélet és tréning, 
biztonságpolitika, vezetés- és szervezéselmélet.  

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 14–22 kredit  
hadművészet története, hadtudományi ismeretek, közgazdaságtan, katonaföldrajz, katonai térképészet 
és geoinformatika, logisztika, védelmi tervezés, haditechnika, katonai műveletek elmélete és 
gyakorlata, Információs műveletek.  
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 28-46 kredit  

- differenciált szakmai ismeretek: 18-36 kredit  

ősszhaderőnemi műveletek elmélete és gyakorlata, hadászat, összhaderőnemi hadművelet-elmélet, 
harcászat, katonai metodika, gyakorlati hadműveleti-harcászati felkészítés, katonai vezetéselmélet és 
gyakorlat; 
- diplomamunka: 10 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat időtartamát a felsőoktatási intézmény tanterve határozza meg.  
10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből STANAG 6001. 2.2.2.2. katonai szakmai 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy okirat szükséges.  
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 20 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben:  
- alapozó ismeretek: (8 kredit): katonaföldrajzi ismeretek, információs műveletek; vezetés- és 
szervezéselmélet ismeretkörei; katonapszichológia, katonapedagógia;  
- szakmai ismeretek (12 kredit): hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai ismeretek, katonai 
műveletek alapjai ismeretek, haditechnika.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 8 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított egy féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

4. KATONAI ÜZEMELTETÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

 

1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai üzemeltetés (Military Maintenance)  
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)  

- szakképzettség: okleveles katonai üzemeltető  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Military Maintenance (Technical) Manager  

3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai  

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a katonai üzemeltetés alapképzési szak.  

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: a katonai vezetői, a katonai gazdálkodási, had- és biztonságtechnikai mérnöki és a 
katonai logisztika.  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok a legalább 
alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi felsőoktatási törvény 
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 
ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 2 félév  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 22-38 kredit  

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 22-30 kredit  
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6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit  
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 6 kredit  

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 20 %  

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  

A képzés célja hivatásos állományú tisztek, katonai vezető szakemberek képzése, akik az elsajátított 
korszerű hadtudományi, vezetés- és szervezéstudományi, társadalomtudományi, természettudományi, 
műszaki tudományi elméleti és gyakorlati módszertani ismereteik, szakmai képességeik, továbbá az 
angol nyelv magas szintű ismerete birtokában, békében és háborúban egyaránt képesek szakterületüket 
magas szinten művelni, a rájuk bízott katonai szervezeteket vezetni, a katonai-szakmai feladataikat 
maradéktalanul megoldani, beosztásukból eredő kötelmeiket ellátni. Szakképzettségüknek megfelelően 
képesek békeidőszakban alegység, egység, parancsnoki, a különböző katonai szervezeteknél szakterület 
vezetői vagy szaktiszti beosztásokban, valamint a béketámogató és háborús műveletek során az 
alkalmazott haditechnikai rendszerek üzemeltetéséhez és üzemfenntartásához kapcsolódó gyakorlati 
tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. A végzett hivatásos állományú tisztek 
megfelelnek a NATO-ban a katonai vezetők részére előírt feltételeknek, és képesek feladataikat e 
rendszer keretei között is kiváló minőségben ellátni, valamint felkészültek tanulmányaik doktori képzés 
keretében történő folytatására.  
7.1. A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek  

- társadalomtudományi ismeretek;  
- a szakmához kötődő elméleti, és gyakorlati ismeretek;  

- rendszerszervezési ismeretek;  

- katonai vezetői ismeretek;  

- hadműveleti/harcászati katonai szakmai ismeretek;  

- hadtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek;  
- általános és katonai szakterületen alkalmazható vezetéselméleti ismeretek;  

- államigazgatási ismeretek;  

- hazai és nemzetközi közjogi, és hadijogi ismeretek;  

- a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó 
technikák, kutatás módszertani ismeretek;  
- a NATO és az EU szervezési, vezetési filozófiái;  
- a globális társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok;  

- az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazásának módszere.  

7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  

- széleskörű általános műveltség és társadalomtudományi ismeretek alapján eligazodásra a nemzetközi, 
a társadalmi és a politikai eseményekben;  
- komplex katonai műszaki rendszerek és azok alrendszerei működésének magasabb szintű, átfogó 
tervezésére, szervezésére és irányítására;  
- helyesen értelmezni a modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét a demokratikus társadalmakban;  
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- a modern hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak képviseletére és tiszteletére;  

- a katonai szövetségi rendszerben a számukra előírt feltételeknek és feladatoknak megfelelni;  
- érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben rögzített szabályainak a hazai, nemzetközi 
és a szövetségi műveletekben;  
- a hivatásos tiszt számára előírt fizikai edzettségi és állóképességi követelmények folyamatos 
teljesítésére;  
- rendszeresített műszaki-technikai és haditechnikai eszközök üzemeltetésének, valamint 
üzemfenntartásának tervezésére, szervezésére és irányítására;  
- komplex haditechnikai híradó, informatikai és információvédelmi rendszerek üzemeltetésének, 
valamint üzemfenntartásának tervezésére, szervezésére és irányítására;  
- az erők megóvásával kapcsolatos feladatok (erők védelme, kockázatelemzés, egyszerűbb és 
bonyolultabb védelmi tervek összeállítása) rendszerszemléletű tervezésére, szervezésére és irányítására;  
- környezettudatos katonai-szakmai tevékenység végzésére;  

- munkavédelmi feladatok megoldására;  

- az információvédelem és rejtjeltevékenység megismerésére és alkalmazására;  
- modern vezetési módszerek és eszközök alkalmazására;  

- az összhaderőnemi műveletek, illetve saját tevékenységük törvényi, jogi alapjainak megértésére;  

- korszerű hadműveleti-, és harcászati ismereteik birtokában a kialakult helyzet elemzésére;  

- a harcászati-hadműveleti döntések előkészítésére, meghozatalára összhaderőnemi háborús és nem 
háborús katonai műveletek során;  

- vezetői ismereteik, jártasságuk, valamint szakmai tudásuk birtokában a rájuk bízott szervezet 
tevékenységeinek megtervezésére, megszervezésére és folyamatos irányítására, a szervezet 
tevékenységében való hatékony részvételre;  
- az irányított szervezet munkájának (tevékenységének), gyakorlati problémáinak elemzésére, 
megoldására, a szervezet munkájának korszerűsítésére;  

- az alárendeltek tevékenységeinek, feladatainak megalapozott, előrelátó és a gyakorlatban 
végrehajtható meghatározására, a végrehajtás koordinálására, hatékony ellenőrzésére;  
- katonai feladatok végrehajtása érdekében érdemi együttműködésre a fegyveres testületek és más 
polgári szervek vezetőivel vagy képviselőivel;  
- a feladatok végrehajtása érdekében az együttműködés megszervezésére és folyamatos fenntartására 
összhaderőnemi háborús és nem háborús műveletek során;  
- az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására;  

továbbá a választott modulnak megfelelően:  

- jármű légi és földi üzemben tartásával kapcsolatos műszaki problémák felismerésére, analizálására, 
azok megoldásához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes döntések meghozatalára;  
- a repülőműszaki rendszerek üzemben tartásának megszervezésére, irányítására úgy békeidőben, mint 
háborús tevékenységek során;  
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- az állami célú és a műveleti repülések nemzeti, nemzetközi és szövetségesi eljárások szerinti 
irányítására és végrehajtására, valamint az irányítói eszközök megbízható és hatékony alkalmazására, 
célravezetési és légi szállítási feladatok előkészítésére és irányítására;  
- elektronikai hadviselési eszközök, rendszerek üzemeltetésére és harci alkalmazására hazai és a NATO 
előírásai és eljárásai alapján;  
- az információs műveletekben alkalmazható eszközök, eljárások és képességek alkalmazására, az 
összehangolt információs műveletek megtervezésére, megszervezésére;  
- a hazai, NATO és EU információvédelmi szabályainak és eljárásainak alkalmazására és fejlesztésére;  
- a rendszeresített híradó, informatikai, vezetési, vezetésirányítási (C2), információvédelmi eszközök, 
hálózatok és rendszerek hazai, NATO és az EU előírásoknak megfelelő tervezésére, irányítására és 
továbbfejlesztésére.  

7.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:  
- kreativitás, rugalmasság, autonómia;  

- problémafelismerő készség és problémamegoldó képesség;  

- intuíció és módszeresség;  

- tanulási készség és jó memória;  
- széleskörű műveltség;  

- belső igényesség;  

- magas szintű stressztűrő képesség;  

- információfeldolgozási képesség;  

- környezettel szembeni érzékenység;  
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;  

- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;  

- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatal;  

- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői 
feladatok ellátására.  
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 22-38 kredit  
- természettudományi alapozó ismeretek:4-8 kredit  

alkalmazott matematika, alkalmazott informatika;  

- gazdasági és humán ismeretek: 6-10 kredit  

minőségbiztosítás, gazdálkodási és logisztikai ismeretek;  
- katonai ismeretek:12-20 kredit  

katonai vezető ismeretek, konfliktuskezelés;  
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8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 22-30 kredit  
katonai műszaki rendszerek üzemeltetése, információs műveletek, szakharcászat;  

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 4-8 kredit  

differenciált szakmai ismeretek: 4-8 kredit  

diplomamunka: 6 kredit.  
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat csapat gyakorlat, amelynek időtartama a képzés alatt 2 hét. Az intézményen kívül 
teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, 
intézményben vagy erre alkalmas szervezetnél, intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.  
10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből STANAG 6001. 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány 
szükséges.  
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben:  
- alapozó ismeretek, legalább 15 kredit: matematika, villamosságtan, irányítástechnika, 
szabályozástechnika, közgazdaságtan, logisztika, katonai vezetői ismeretek, üzemeltetés elmélet, jogi 
ismeretek,  
- szakmai ismeretek legalább 15 kredit: hadtudományi alapismeretek, harcászat szakmai ismeretek, 
katonai műveletek alapjai ismeretek, haditechnikai ismeretek, híradó ismeretek, informatikai ismeretek.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 24 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított egy féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

5. KATONAI MŰVELETI LOGISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

1. A mesterképzési szak megnevezése: katonai műveleti logisztikai mesterképzési szak (Logistics of 
Military Operations)  
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 
megjelölése:  
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)  

- szakképzettség: okleveles összhaderőnemi logisztikai vezető  

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Joint Logistics Leader  
3. Képzési terület: közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület  
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  
4.1. A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a katonai logisztika alapképzési szak.  

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 
alapképzési szakok: a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a katonai gazdálkodási, a katonai vezetői és 
a katonai üzemeltetés alapképzési szakok  
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- 
vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 
főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 
összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
5. A képzési idő félévekben: 2 félév  

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit  

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 8-10 kredit  

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit  
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-27 kredit  

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 3 kredit  

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 10 kredit  

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 30 %  

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan okleveles összhaderőnemi logisztikai vezetők felkészítése a Magyar Honvédség 
részére, akik szilárd közszolgálati, hadtörténelmi, harcászati és hadműveleti ismeretek birtokában, a 
hazai és a nemzetközi katonai logisztikai elmélet és gyakorlat elemzésével, a katonai vezetői ismeretek 
hadműveleti szintre emelésével képesek szakalegységek és egységek vezetésére, törzskari szervező és 
döntés előkészítő, valamint vezetői feladatok ellátására nemzeti és többnemzeti csoportosításban 
egyaránt.  
Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.  

7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  
- a hadműveletek és hadtörténelem elméletét, törvényszerűségeit;  

- a hadművelet logisztikai támogatásának és vezetésének elméleti és gyakorlati kérdéseit;  

- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó 
technikákat;  
- a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat;  

- a hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek elemzésének, irányításának, ellenőrzésének 
és működtetésének módszereit.  
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7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  
- logisztikai alegységek és egységek vezetésére;  

- harcászati és hadműveleti törzsekben törzskari feladatok ellátására, logisztikai döntések 
előkészítésére, a szaktisztek munkájának koordinálására;  
- a védelmi szférában és a kapcsolódó államigazgatási és katasztrófavédelmi területen a logisztikai 
feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására;  
- többnemzeti logisztikai szervezetek vezetésére;  

- a logisztikai támogatás vezetésére a vezetési dokumentumok, okmányok kidolgozására, a logisztikai 
támogató szervezetek feladatának meghatározására, irányítására békében és békétől eltérő időszakban 
egyaránt;  
- az anyagellátási, fenntartási és közlekedésszervezési feladatok vezetésére minősített időszakban honi 
területen és többnemzeti kötelékekben műveleti területen;  
- hazai és nemzetközi fórumokon a magyar katonai logisztikai támogató rendszer megfelelő szintű 
képviseletére;  

- olyan innovatív képességek birtoklására, amelyek lehetővé teszik, hogy a feladatokat tudományos 
igénnyel kezeljék;  
- a haderőnemi és béketámogatói műveleti követelmények változása logisztikai aspektusainak 
megfogalmazására, és a logisztikai rendszerbe történő rendszerszemléletű integrálásuk lehetőségeinek 
kidolgozására.  
7.3. A katonai műveleti logisztikai mesterképzési szakon végzett okleveles összhaderőnemi logisztikai 
vezetők képesek:  
- alegységek, egységek vezetésére, törzskari együttműködésre hazai és nemzetközi törzsekben 
egyaránt;  
- szövetségi rendszerben a katonai középvezetők (törzsek) részére előírt feltételeknek megfelelni, 
feladataikat e rendszer keretei között ellátni;  
- a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák 
használatára;  
- a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határaiból származó információk, 
felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására;  
- megalapozott vélemény, illetve bírálat megfogalmazására, következtetések levonására, döntések 
meghozatalára;  
- a megoldandó problémák megértésére, megfogalmazására és megoldására, eredeti ötletek felvetésére;  

- önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bővítésére;  
- át- és továbbképzés után a közszolgálati feladatok ellátására;  

- a haderőfejlesztés haderőnemi koncepciói által meghatározott képességkövetelményekhez igazodva a 
szakirányú technikai és strukturális biztosítási-támogatási rendszer tervezési, szervezési és végrehajtási 
feladataiban a vonatkozó mértékben és szinteken részt venni.  
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7.4. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:  
- vezetői és együttműködési készség;  

- kreativitás, rugalmasság, autonómia;  

- probléma felismerő- és megoldó készség;  

- intuíció és módszeresség;  
- tanulási készség és jó memória;  

- széles műveltség;  

- információ feldolgozási képesség;  

- környezettel szembeni érzékenység;  

- elkötelezettség és igény a minőségi munkára;  
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás;  

- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal.  

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó 
ismeretkörök: 8-10 kredit  
közgazdaságtan-katonai gazdaságtan, katonai műszaki ismeretek, biztonságpolitika, honvédelmi jog, 
döntéspszichológia, katonai műveletek szociológiája, katonai kommunikáció elmélete és gyakorlata,  

8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 15-20 kredit  
hadtudományi és hadelméleti ismeretek, katonai műveletek elmélete és gyakorlata, honvédelmi 
igazgatás, szárazföldi erők műveletei, légierő műveletei, védelemgazdaságtan, döntéselőkészítő 
módszerek, katonai logisztikai folyamatok,  
8.3. Differenciált szakmai ismeretek: 30-37 kredit  

- kötelezően választható ismeretkörei: 20-27 kredit  

logisztikai informatika, logisztikai törzsszolgálat és nemzetközi gyakorlat, szárazföldi- és légi erő 
műveleteinek logisztikai támogatása, nem háborús műveletek logisztikai támogatása, összhaderőnemi 
ellátási lánc, technológiai fejlődés és katonai logisztika, esettanulmányok a katonai logisztikában,  
- diplomamunka: 10 kredit.  

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:  

A szakmai gyakorlat időtartama legalább két hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz 
meg.  
10. Idegennyelvi követelmények:  

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (C1) komplex katonai 
szaknyelvi, vagy azzal egyenértékű STANAG 6001 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges.  
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben 
meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai 
szerint az alábbi ismeretkörökben:  
– alapozó ismeretek: (12 kredit): közszolgálati ismeretek, katonai alapozó ismeretek, 
természettudományi és társadalomtudományi alapismeretek.  
– szakmai ismeretek (18 kredit): békefenntartói alapismeretek, logisztikai alapismeretek, logisztikai 
támogatás, katonai szervezetek vezetése, katonai gazdálkodási alapismeretek, katonai közlekedési 
alapismeretek, műszaki alapismeretek, logisztikai szaktechnikai eszközök, katonai pénzügyek, 
haditechnikai ismeretek.  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 24 kredittel 
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 
párhuzamosan, a felvételtől számított egy féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
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A nemzetgazdasági miniszter 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 
és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló  
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi 
XLII. törvény 26.  § (2)  bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló  
16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosítása

1. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság 
központi  költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet 
(a továbbiakban: R.)
 1. 4.  § (3)  bekezdésében az  „és egyéb export célú refinanszírozási hitelekre (a továbbiakban: ügylet)” 

szövegrész helyébe az „ , egyéb export célú refinanszírozási hitelekre, versenyképességet javító hitelekre és 
versenyképességet javító refinanszírozási hitelekre (a továbbiakban együtt: ügylet)” szöveg,

 2. 4.  § (5)  bekezdésében az  „igény összegét” szövegrész helyébe az  „igény összegének folyósítása iránt”, 
a „folyósítja” szövegrész helyébe az „intézkedik” szöveg,

 3. 6. § (2) bekezdésében a „befolyt követelés kamat és késedelmi kamat nélkül számított” szövegrész helyébe 
a „követelésekre befolyt tőke, kamat, késedelmi kamat” szöveg,

 4. 10.  melléklet 1. táblázat 2. sorában az  „A .............. nyilvántartású számú költségvetési hátterű garancia 
kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére valamint az  alábbi feltételek 
teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az  „A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű 
garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére és az  alábbi feltételek 
teljesülését ellenőrizte, vagy az  Eximbank az  általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott 
származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok 
beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára” 
szöveg,

 5. 10. melléklet 1. és 2. táblázat lábjegyzeteiben a „* Gt = A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény” 
szövegrész helyébe a „* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg,

 6. 10. melléklet 2. táblázat 2. sorában az „A .............. nyilvántartási számú egyéb export célú költségvetési hátterű 
garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére, valamint az  alábbi 
feltételek teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az  „A .............. nyilvántartási számú költségvetési 
hátterű garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére és az  alábbi 
feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott 
származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok 
beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára” 
szöveg,

 7. 10.  melléklet 3. táblázat 2. sorában az „A .............. nyilvántartású számi költségvetési hátterű hitelfedezeti 
garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére, valamint az  alábbi 
feltételek teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az  „A .............. nyilvántartási számú költségvetési 
hátterű garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére és az  alábbi 
feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az Eximbank az általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott 
származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatok 
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beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó hitelintézet számára” 
szöveg,

 8. 10. melléklet 3. és 4. táblázat lábjegyzeteiben a „* Gt = a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény” 
szövegrész helyébe a „* Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg,

 9. 10.  melléklet 4. táblázat 2. sorában az „A .............. nyilvántartási számú költségvetési hátterű egyéb export 
célú hitelfedezeti garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére, 
valamint az  alábbi feltételek teljesülését ellenőrizte” szövegrész helyébe az „A .............. nyilvántartási számú 
költségvetési hátterű garancia kibocsátásakor az  alábbi nyilatkozatok álltak az  Eximbank rendelkezésére 
és az  alábbi feltételek teljesülését ellenőrizte, vagy az  Eximbank az  általa nyújtott refinanszírozási hitelből 
refinanszírozott származékos kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garanciákhoz kapcsolódóan 
az alábbi nyilatkozatok beszerzésének és az alábbi feltételek teljesülésének ellenőrzését írta elő a finanszírozó 
hitelintézet számára” szöveg,

10. 10.  melléklet 1. táblázat B:5 mezőjében és 3. táblázat B:5 mezőjében az  „a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara” szövegrész helyébe az „annak kiadására felhatalmazott kamarai szerv” szöveg,

11. 10.  melléklet 1. táblázat B:6 mezőjében és 3. táblázat B:6 mezőjében a  „jogszabályban meghatározott 
kötelező minimális magyar hányad megléte” szövegész helyébe a „jogszabályban meghatározott állami szerv 
által kiállított dokumentumok” szöveg,

12. 10.  melléklet 1. táblázat 9. sorában, 2. táblázat 5. sorában, 3. táblázat 9. sorában és 4. táblázat 5. sorában 
az „Eximbank nyilatkozata” szövegrész helyébe az „Eximbank által vállalt garancia esetén az  Eximbank saját 
nyilatkozata, vagy az  Eximbank az  általa nyújtott refinanszírozási hitelből refinanszírozott származékos 
kölcsönszerződés biztosítékául kibocsátott garancia esetén a  finanszírozó hitelintézet nyilatkozatára is 
figyelemmel tett nyilatkozata” szöveg,

13. 11. melléklet 3. és 4. táblázat lábjegyzeteiben a „Gt = a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény” 
szövegrész helyébe a „Ptk. = a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg

lép.

2. §  Az R.
1. 2. számú melléklete az 1. melléklet,
2. 10. melléklete a 2. melléklet, és
3. 11. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

2. Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló  
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosítása

3. §  Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: 36/2013. NGM rendelet) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a 9. § (3) bekezdése alapján megnyitott 3211, 3213, 
322–323, és a  33. számlacsoport – a  rövid lejáratú betéteket nem tartalmazó – könyvviteli számlái összevont 
egyenlegének a  3651–3654, 3656–3657, 366, 3671–3674, 3676–3677 könyvviteli számlák egyenlegével korrigált, 
az  1.  melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában a  helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeknek a  kapott 
előlegek közé átvezetett értékével növelt összegét kell nyilvántartásba venni. Vállalkozási tevékenységet is folytató 
költségvetési szervnél az így megállapított összeg alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztását 
olyan arányban kell elszámolni, amilyen arányban a  2013. évi éves költségvetési beszámolóban megállapított 
költségvetési maradvány és vállalkozási maradvány a  költségvetési szerv teljes maradványához viszonyul. 
A költségvetési szerv saját döntése alapján a megosztásra más módszer is alkalmazható, ha az a megbízható és valós 
összkép biztosítása céljából szükséges.”

4. § (1) A 36/2013. NGM rendelet a következő 10. § (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  1.  melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában szereplő helyi adó túlfizetések 2014. január 1-jét követő 
visszatérítésének elszámolása során a  korábban elszámolt bevétel csökkentését a  túlfizetés pénzforgalmi 
visszatérítésének elszámolásakor kell könyvelni, a kapcsolódó előleg egyidejű kivezetésével.”
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 (2) A 36/2013. NGM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § E rendelet 2014. január 1-jén hatályos 10. § (3) bekezdése alapján megállapított maradvány összegét a Magyar 
Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel 
történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvitelének 
2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 
20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését követő harminc napon belül a Módr. által 
módosított szabályok szerint újból meg kell állapítani és az  eltérést a  B813. Maradvány igénybevétele rovaton 
nyilvántartásba venni.”

5. §  A 36/2013. NGM rendelet
1. 5. § (1) bekezdésében az „A rendező technikai tételek során ki kell vezetni” szövegrész helyébe az „A rendező 

technikai tételek során ki kell vezetni azokat az  eszközöket és kötelezettségeket, amelyeket a  2013. évi 
szabályok alapján könyveltek, azonban az Áhsz. szerint a mérlegben nem lehet szerepeltetni, így különösen” 
szöveg, és

2. 5.  § (2)  bekezdésében az  „azokat a  követeléseket és kötelezettségeket” szövegrész helyébe az  „azokat 
az eszközöket és kötelezettségeket” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletében foglalt 4. számú táblázat 12-14. sora helyébe a következő 
rendelkezések lépnek, egyidejűleg a következő 15-17. sorral egészül ki: 
 

 [A B C D 

1 Sorszám Szerződés 
száma 

Kiegyenlítési 
igény összege (Ft) 

Befizetési kötelezettség 
összege (Ft)] 

„12  - követelésvásárlás   

13 
 - exportkövetelések megvásárlásához nyújtott 

refinanszírozási hitelek 
  

14  - egyéb export célú hitelek 
  

15  - egyéb export célú refinanszírozási hitelek   
16  - versenyképességet javító hitelek   
17  - versenyképességet javító refinanszírozási hitelek”   
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2. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelethez

1. Az R. 10. melléklet 1. táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„7 Ptk. 
A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte”  

 
 

2. Az R. 10. melléklet 2. táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„3 Ptk. 
A megbízó vagy exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte” 

 

 
 

3. Az R. 10. melléklet 3. táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„7 Ptk. 
A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte”  

 
 

4. Az R. 10. melléklet 4. táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
(A B C 

1 Hivatkozás* Feltétel 
Feltétel  

teljesült Igen) 

„3 Ptk. 
A megbízó vagy az exportőr nevében aláíró személyek 
cégjegyzési, képviseleti jogosultságának megléte”  
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3. melléklet a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelethez

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) 
csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2013. évi CXI. törvény 6. §-ában,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint 
a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2013. évi CX. törvény 5. §-ában, valamint
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv 
C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi 
LXXX. törvény 5. §-ában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 5.  § tekintetében az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. ADN: a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai 

Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló törvény szerinti 
szabályzat;

2. ADR: a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti szabályzat;

3. RID: a  Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 
3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a  belföldi alkalmazásának egyes 
kérdéseiről szóló törvény szerinti szabályzat;

1. Az R. 11. melléklet 3. táblázat A:39 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

  (A 
1 Hivatkozás*) 
(39) „Ptk.” 

 
 

2. Az R. 11. melléklet 4. táblázat A:37 mezője helyébe a következő mező lép: 
 

  (A 
1 Hivatkozás*) 
(37) „Ptk.” 
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4. szaktanfolyam: az ADN, az ADR és a RID 1.8.3 szakaszában meghatározott, a veszélyes áru szállítási biztonsági 
tanácsadónak (a továbbiakban: tanácsadó) a bizonyítvány megszerzéséhez előírt képzése;

5. vállalkozás: az ADN, az ADR és a RID által meghatározott vállalkozás, aki vagy amely veszélyes áru szállítással 
kapcsolatos tevékenységet végez;

6. veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenység: veszélyes áru nemzetközi vagy belföldi szállítása, fuvarozása 
vagy ahhoz kapcsolódó áru feladás, csomagolás, berakás, kirakás, töltés vagy ürítés, függetlenül attól, hogy 
a vállalkozás a saját nevében vagy megbízásból végzi a tevékenységet.

2. § (1) A rendelet hatálya a Magyarország területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásra, a tanácsadóra, 
a  közlekedési hatóságra, a  katasztrófavédelmi hatóságra, valamint az  e  rendelet szerinti képzést nyújtó szervre 
terjed ki.

 (2) Az  ADN, az  ADR és a  RID 1.8.3 szakasza, valamint e  rendelet előírásait nem kell alkalmazni arra a  vállalkozásra, 
amelynek tevékenysége csak olyan veszélyes áru szállítással kapcsolatos, amely nem tartozik az ADN, az ADR vagy 
a RID hatálya alá vagy:
a) közúti szállítás esetében az  ADR 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint 

mentességet élvez;
b) vasúti fuvarozás esetében a  RID 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint 

mentességet élvez;
c) belvízi szállítás esetében

ca) az ADN 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez,
cb) a  veszélyes áru mennyisége egy közúti szállítóegységben, vasúti kocsiban vagy konténerben nem 

haladja meg az ADR, illetve a RID 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket vagy
cc) a  cb)  alpont szerintiektől eltérő esetben a  veszélyes áru mennyisége egy hajón nem haladja meg 

az ADN 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket.

2. A tanácsadóra és a vállalkozásra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) A tanácsadót a vállalkozás írásban jelöli ki, kivéve, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője maga látja el a tanácsadói 
feladatot. A  tanácsadói feladat ellátására vonatkozó kijelölésben rögzíteni kell a  tevékenység megkezdésének 
időpontját, valamint több tanácsadó kijelölése esetén feladataik megosztását. A  kijelölést a  vállalkozás vezető 
tisztségviselőjének és a tanácsadónak alá kell írnia.

 (2) A  vállalkozás köteles a  tanácsadó személyének kijelöléséről, a  tanácsadói kijelölést érintő változásról a  kijelöléstől 
vagy a  kijelölést érintő változástól számított tizenöt napon belül a  közlekedési hatósághoz bejelentést tenni. 
A bejelentéshez csatolni kell a kijelölésnek vagy a kijelölést érintő változásnak a tanácsadó általi elfogadásáról szóló 
nyilatkozatot. Ha a  tanácsadó nem Magyarországon szerezte a  tanácsadói bizonyítványát, akkor annak másolatát 
a  bejelentéshez csatolni kell. A  tanácsadó megbízatásának megszűnését a  vállalkozásnak és a  tanácsadónak 
a megbízatás megszűnésétől számított tizenöt napon belül a közlekedési hatósághoz be kell jelentenie.

 (3) A vállalkozás a kijelölt tanácsadója személyéről, annak megváltozásáról köteles
a) minden érintett munkavállalóját dokumentált módon értesíteni, valamint
b) a  veszélyes áru szállításához kapcsolódó tevékenységével érintett üzleti partnereit az  általa megválasztott 

módon (például a honlapján való közzététellel) tájékoztatni.
 (4) A  tanácsadó kijelölésével a  vállalkozás nem mentesül a  veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységért 

fennálló felelőssége alól.

4. § (1) Ha a  tanácsadó az  ADN, az  ADR vagy a  RID 1.8.3.3 bekezdésében meghatározott feladataival kapcsolatban 
hiányosságot, mulasztást vagy egyéb szabálytalanságot tapasztal, azt írásban jelzi a vállalkozásnak.

 (2) A  tanácsadó által az  ADN, az  ADR és a  RID 1.8.3.3 bekezdése szerint készített éves jelentésnek legalább 
az 1. mellékletben foglaltakat kell tartalmaznia.

 (3) Az  éves jelentést a  tárgyévet követő év május 31-éig kell elkészíteni. A  jelentést öt évig kell megőrizni, és 
az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni.

5. § (1) A tanácsadónak az ADN, az ADR vagy a RID 1.8.3.6 bekezdése szerinti esetekben előírt baleseti jelentésében ki kell 
térnie az eseményt előidéző lehetséges okok leírására, elemzésére, valamint a hasonló események vagy mulasztások 
megelőzéséhez javasolt intézkedések leírására is. A  jelentést a  vállalkozásnak a  baleset vagy káresemény 
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napjától számított tizenöt napon belül meg kell küldenie a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságnak a  baleset vagy a  rendkívüli esemény helye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: 
katasztrófavédelmi hatóság) részére.

 (2) Ha veszélyes áru közúti, vasúti vagy belvízi szállítása, berakása, töltése vagy kirakása közben bekövetkezett baleset 
vagy rendkívüli esemény során az ADN, az ADR vagy a RID 1.8.5 szakasza által meghatározottak szerint a veszélyes 
áru kiszabadult, személyi sérülés, anyagi kár vagy a környezet károsodása következett be, az érintett vállalkozásnak 
a  baleset vagy rendkívüli esemény napjától számított tizenöt napon belül a  katasztrófavédelmi hatóság részére 
a közlekedési alágazattól függően az ADN, az ADR vagy a RID 1.8.5 szakaszában meghatározott tartalmú jelentést 
kell küldenie. Vasúti vagy belvízi szállítás érintettsége esetén a  jelentést a közlekedési hatóság részére is meg kell 
küldeni. A jelentést öt évig meg kell őrizni.

 (3) A  katasztrófavédelmi hatóság – amennyiben az  szükséges – a  baleseti jelentés kiegészítésére hívja fel az  érintett 
vállalkozást a  határidő megjelölésével, valamint indokolt esetben kezdeményezi a  balesetben vagy rendkívüli 
eseményben érintett vállalkozás székhelye vagy telephelye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 
az érintett vállalkozás soron kívüli hatósági ellenőrzését.

3. Az alap szaktanfolyam és vizsga

6. § (1) A tanácsadói bizonyítvány megszerzéséhez a jelöltnek alap szaktanfolyamon kell részt vennie.
 (2) Alap szaktanfolyam szervezhető közúti, vasúti vagy belvízi közlekedési alágazatra, ezeken belül a  következő 

árucsoportokra:
a) 1 osztály (robbanóanyagok és -tárgyak),
b) 2 osztály (gázok),
c) 7 osztály (radioaktív anyagok),
d) 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály,
e) az UN 1202, az  UN 1203, az  UN 1223 és az  UN 3475 azonosító számú anyagok, valamint az  UN 1268 és 

az UN 1863 alá tartozó repülőgép tüzelőanyagok.
 (3) Alap szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki

a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik és legalább két évig veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatot látott 
el,

b) középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább öt évig veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatot látott 
el vagy

c) az ADN-nel, ADR-rel vagy RID-del kapcsolatos hatósági feladatot lát el.
 (4) A  7 osztályra (radioaktív anyagok) vonatkozó képesítés megszerzésére irányuló alap szaktanfolyamra való 

jelentkezésnek a  (3) bekezdésben foglaltakon kívül feltétele a munkavállalók sugárvédelmi oktatásáról rendelkező 
jogszabály szerinti, legalább alap fokozatú sugárvédelmi képzettség igazolása is.

7. § (1) A  tanácsadói bizonyítvány megszerzéséhez a  jelöltnek vizsgát kell tennie. Vizsgára az  bocsátható, aki az  alap 
szaktanfolyamot elvégezte.

 (2) A vizsga a 2. mellékletben foglaltak szerint írásbeli tesztből és esettanulmányból, valamint szóbeli részből áll.
 (3) A vizsga arra a közlekedési alágazatra és árucsoportra sikeres, amelyikre a vizsgázó a hozzá tartozó vizsga elemekből 

megfelelt.
 (4) A  vizsga előkészítése és tárgyi feltételeinek biztosítása a  közlekedési hatóság vagy az  általa megbízott képzést 

nyújtó szerv feladata.

4. Az ismeretfelújító szaktanfolyam és vizsga

8. § (1) A  tanácsadói bizonyítvány hatályának meghosszabbításához a  jelöltnek ismeretfelújító szaktanfolyamon kell részt 
vennie és írásbeli tesztvizsgát kell tennie. Vizsgára az bocsátható, aki az ismeretfelújító szaktanfolyamot elvégezte, és 
bizonyítványa hatályának időtartamából kevesebb, mint egy év van hátra.

 (2) Ismeretfelújító vizsga kizárólag arra a  közlekedési alágazatra és árucsoportra vonatkozóan tehető, amelyre 
a vizsgázó bizonyítványa érvényes.

 (3) A vizsga megtartására és értékelésére az alap vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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5. A kiterjesztő szaktanfolyam és vizsga

9. § (1) Az  a  tanácsadó, aki bizonyítványa érvényességét további közlekedési alágazatra vagy árucsoportra kívánja 
kiterjeszteni, a megfelelő szaktanfolyam elvégzését követően kiterjesztő vizsgát tehet.

 (2) A  kiterjesztő vizsgán azokból a  tárgyakból kell vizsgát tennie, amelyek a  választott közlekedési alágazathoz vagy 
árucsoporthoz az  alap vizsgán szükségesek, azzal a  kivétellel, hogy a  2.  melléklet 1.1.  pontja szerinti tesztvizsga 
elemet nem kell megismételni.

 (3) A vizsga megtartására és értékelésére az alap vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 (4) A sikeres kiterjesztő vizsga a tanácsadó bizonyítványa hatályának időtartamát nem módosítja.

6. A szaktanfolyamokra vonatkozó közös rendelkezések

10. § (1) Szaktanfolyamot a  közlekedési hatóság engedélyével rendelkező képzést nyújtó szerv szervezhet. A  közlekedési 
hatóság annak a  képzést nyújtó szervnek ad közigazgatási eljárás keretében engedélyt, aki a  3.  mellékletben 
meghatározott személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. A  szaktanfolyamok tantervét és óraszámait a  közlekedési 
hatóság határozza meg.

 (2) Alap és ismeretfelújító szaktanfolyam összevontan is szervezhető.
 (3) A képzés során a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 

szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33. § (1)–(5) és (9) bekezdésében, valamint 33/G. §-ában foglaltakat 
kell alkalmazni.

7. A vizsgákra vonatkozó közös rendelkezések

11. § (1) A vizsga kérdéseiből a közlekedési hatóság kérdésgyűjteményt készít.
 (2) A vizsga során a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 

szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33. § (5)–(9) bekezdésében foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.
 (3) A sikeres vizsgáról az ADN, az ADR és a RID 1.8.3.18 bekezdésének megfelelő formájú bizonyítványt a közlekedési 

hatóság állítja ki. A  bizonyítvány címét és a  közlekedési alágazat megnevezését magyar és angol nyelven is 
fel kell tüntetni. A  bizonyítványban az  ADN, az  ADR és a  RID 1.8.3.18 bekezdésében foglaltakon túlmenően 
a 6. § (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti korlátozott érvényességet is fel kell tüntetni.

 (4) Sikertelen vizsga esetében legkorábban öt nap eltelte után és legfeljebb egy éven belül javítóvizsgát lehet tenni. 
Két sikertelen javítóvizsga esetében a jelölt csak újabb szaktanfolyam elvégzése után bocsátható vizsgára.

8. A névjegyzékbe vétel

12. § (1) A hatályos bizonyítvánnyal rendelkező tanácsadót kérelmére a közlekedési hatóság felveszi a veszélyes áru szállítási 
biztonsági tanácsadók névjegyzékébe.

 (2) A névjegyzéket a közlekedési hatóság az internetes honlapján naprakészen hozzáférhetővé teszi.
 (3) Azt a tanácsadót, akinek a bizonyítványa hatályát vesztette, a közlekedési hatóság hivatalból törli a névjegyzékből.
 (4) A tanácsadót kérelmére és halála esetén a névjegyzékből törölni kell.

9. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

14. § (1) Az a vállalkozás, amelynek a tanácsadóját nem a 3. § előírásainak megfelelően jelölték ki, e rendelet hatálybalépését 
követő három hónapon belül köteles tanácsadóját e rendelet előírásai szerint kijelölni.

 (2) A  6–11.  § szaktanfolyamra vonatkozó előírásait e  rendelet hatálybalépését követően engedélyezett 
szaktanfolyamokra kell alkalmazni.

 (3) A  6–11.  § vizsgára vonatkozó előírásait e  rendelet hatálybalépését követően engedélyezett szaktanfolyamokat 
követő vizsgákra kell alkalmazni.
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15. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §  A  veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  rendelet hatálya a  veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabály által meghatározott 
veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésére és vizsgáztatására terjed ki.”

17. §  Hatályát veszti az R. 2–6. §-a.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 25/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó által készítendő éves jelentés tartalmi követelményei

Az éves jelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

I.  A tárgyév

II.  A vállalkozás és a biztonsági tanácsadó adatai
 1. A vállalkozás

1.1. neve,
1.2. címe,
1.3. vezetőjének neve.

 2. A tanácsadó
2.1. neve,
2.2. telefonszáma,
2.3. e-mail címe,
2.4. bizonyítványának száma, hatálya, érvényessége, a névjegyzékbe vétel száma,
2.5. kijelölésének időpontja, ha a tanácsadó a vállalkozásnak munkavállalója vagy külső személy,
2.6. tevékenység megkezdésének időpontja, ha a tanácsadó a vállalkozás vezető tisztségviselője.

III.  A vállalkozás veszélyes áru szállítással kapcsolatos adatai
 1. A vállalkozás tevékenységi köre:

(feladó, szállító, fuvarozó, csomagoló, töltő, berakó, kirakó).
 2. Szállítás és fuvarozás esetében a tevékenységi körbe tartozó közlekedési alágazat:

(közút, vasút, belvíz).
 3. A veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységi körbe tartozó veszélyes áru mennyisége (M) osztályonként

(szállítás és fuvarozás esetében szállítási módonként és közlekedési alágazatonként külön táblázat készítendő)

mennyiség* (tonna/év)

osztály M < 5 5 ≤ M < 100 100 ≤ M < 1000 M ≥1000

1

2

3

4.1

4.2

4.3
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5.1

6.1

6.2

7

8

9

* a megfelelő rovatba x-jelet kell tenni, vagy a konkrét mennyiség is beírható.

 4. A veszélyes áruk szállításához alkalmazott, az ADR, a RID, az ADN szerint jóváhagyásra kötelezett járművek azonosító 
adatai, a tartány vizsgálatok lejárata (ha a vállalkozás erre vonatkozó nyilvántartása ellenőrzés céljából hozzáférhető, 
akkor a jelentésben elegendő utalni a nyilvántartásra).

 5. A veszélyes áru szállításához kapcsolódó engedélyek, közbiztonsági tervre, egyéb belső szabályzókra történő utalás.

IV.  A veszélyes áru szállítást érintő oktatások
Az ADN, az  ADR és a  RID 1.3.3 szakasza szerinti oktatásra vonatkozó iratok alapján a  megtartott oktatások és 
az oktatásban résztvevők száma.

V.  Ellenőrzések
 1. A biztonsági tanácsadó által tartott ellenőrzések, témaköre, megállapításai.
 2. Hatósági ellenőrzések, az esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetésére tett javaslatok.

VI.  A vállalkozást érintő veszélyes áruval kapcsolatban bekövetkezett balesetek leírása, elemzése

VII.  A biztonsági tanácsadó észrevételei, javaslatai

2. melléklet a 25/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez

A vizsga elemei és értékelésük

 1. A tesztvizsga:
1.1. Általános ismeretek:

1.1.1. Az ADN, az ADR és a RID 1.8.3.11 bekezdés a) pontjára, valamint b) pont 1–4. francia bekezdésére 
vonatkozóan 20 kiegészítendő tesztkérdés.

1.1.2. A vizsga időtartama: 60 perc.
1.1.3. Értékelés: a helyes megoldással elérhető pontszám: 60.
1.1.4. Megfelelés pontszáma: legalább 36.

1.2. Speciális ismeretek:
1.2.1. Közlekedési alágazatonként és árucsoportonként az  ADN és az  ADR 1.8.3.11 bekezdés b)  pont 

5–18. francia bekezdésére, valamint a  RID 1.8.3.11 bekezdés b)  pont 5–16. francia bekezdésére 
vonatkozóan 10-10 kiegészítendő tesztkérdés.

1.2.2. A vizsga időtartama: 30-30 perc.
1.2.3. Értékelés: a speciális ismereteket közlekedési alágazatonként és árucsoportonként külön-külön kell 

értékelni, a helyes megoldással elérhető pontszám: 20-20.
1.2.4. Megfelelés pontszáma: legalább 12-12.

1.3. A  tesztvizsgán a  kérdések legfeljebb felét a  közlekedési hatóság feleletválasztós tesztkérdésre cserélheti. 
Ez esetben két feleletválasztós tesztkérdés egyenértékű egy kiegészítendő tesztkérdéssel.

 2. Az esettanulmány:
2.1. Közlekedési alágazatonként az ADN, az ADR és a RID 1.8.3.3 bekezdésében foglalt feladatokra terjed ki.
2.2. A vizsga időtartama: 120 perc.
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2.3. Értékelés: a helyes megoldással elérhető pontszám: 80.
2.4. Megfelelés pontszáma: legalább 48.
Az esettanulmány értékelését a vizsga napjától számított hét napon belül el kell végezni.

 3. A szóbeli vizsga:
3.1. Közlekedési alágazatonként az  ADN, az  ADR és a  RID 1.8.3.11 bekezdés a) és b)  pontjára vonatkozóan 1-1 

kérdés.
3.2. A vizsga időtartama: 30 perc.
3.3. Értékelés: a helyes válasszal elérhető pontszám: 10-10.
3.4. Megfelelés pontszáma: legalább 6-6.

 4. A  jelölt vizsgája arra a  közlekedési alágazatra és árucsoportra sikeres, amelyikre vonatkozó vizsgaelemekből 
megfelelt értékelést kapott.

3. melléklet a 25/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szaktanfolyam személyi és tárgyi feltételei

 1. Személyi feltételek
A szaktanfolyamon előadóként csak az  a  személy oktathat, aki hatályos tanácsadói bizonyítvánnyal, pedagógiai 
ismeretekkel (ideértve a szakoktatói végzettséget is) rendelkezik.

 2. Tárgyi feltételek
2.1. Olyan tanterem,

a) amelyben valamennyi jelölt és közreműködő számára megfelelő ülőhely és jegyzetelésre alkalmas 
asztal vagy pad van,

b) amelyben van iskolatábla vagy más demonstrációs tábla (például flip-chart), korszerű 
oktatástechnikai eszköz és vetítésre alkalmas felület (például vetítővászon),

c) minősítése megfelel a vonatkozó építésügyi és közegészségügyi előírásoknak.
2.2. Szabályzatok, jogszabályok, okmányok

a) a szaktanfolyam részére az  ADR, a  RID és az  ADN hatályos előírásainak legalább 1-1 elektronikus 
vagy papír alapú példánya, valamint a  Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás 
(SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő 
kihirdetéséről szóló 2011. évi XXXVII. törvény Mellékletében szereplő SzMGSz 2. sz.  melléklete, 
az IMDG-kódex és az ICAO-TI legalább 1-1 elektronikus vagy papír alapú példánya,

b) minden jelölt saját használatára a  szaktanfolyamnak megfelelően az  ADN, az  ADR és a  RID papír 
alapú példánya, valamint

c) a veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó egyéb hatályos magyar 
jogszabályok, valamint engedély és okmány minták.
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A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A.  § 
b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 
igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: R.) 7.  §-ában szabályozott módon a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat a következő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok kötelesek 
egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybe venni:]
„c) Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.;”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi 
alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés k) pontjában,
a 3. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 53. § (6) és (8) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. fEjEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E  rendelet hatálya a  polgári légiközlekedés szakszemélyzetére, az  egyes lajstromozásra nem kötelezett járművek 
vezetőjére, a repülőorvosi központra, a kijelölt vizsgáló repülőorvosra és a légiközlekedési hatóságra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. AeMC: a  290/2012/EU bizottsági rendelettel módosított a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó 

műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet 
(a továbbiakban: 1178/2011/EU rendelet) VI. Melléklet (a továbbiakban: ARA rész) MED alfejezetében kijelölt 
repülőorvosi központ, amely olyan egészségügyi intézmény, mely jogosult az  1., 2., 3. és LAPL osztály, 
továbbá a  légiutas-kísérő alkalmassági vizsgálatainak végzésére, továbbá az e  rendelet és az 1178/2011/EU 
rendelet IV. melléklete (a továbbiakban: MED rész) szerinti kiadmányozásra;

 2. AMC: az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kiadott, az  1178/2011/EU rendelet IV.  mellékletét 
kiegészítő elfogadható megfelelési módozatok és útmutatók;

 3. AME: repülőorvos szakorvos, aki jogosult a  kijelölése szerinti repülőorvosi vizsgálatok elvégzésére, 
véleményezésére, a  vizsgálati lap aláírására, továbbá az  orvosi minősítés e  rendelet és a  MED rész szerinti 
kiadmányozására;

 4. AMS: a légiközlekedési hatóság repülő-egészségügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége;
 5. orvosi minősítés: a  szakszolgálati engedély elnyeréséhez, illetve meghosszabbításához előírt 

repülő-egészségügyi alkalmasság hatósági minősítését igazoló okmány, amely közigazgatási hatósági eljárás 
keretében kerül kiállításra az AME, az AeMC vagy a légiközlekedési hatóság által;

 6. repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a  vizsgált személy egészségügyi 
szempontból alkalmas a  repülési szakszolgálatok és tevékenységek ellátására, valamint az  1. és 2. osztályú 
és az  LAPL orvosi minősítés vonatkozásában a  MED rész A. alrész MED.A.010 pontjának második francia 
bekezdésében meghatározott fogalom;

 7. repülőeszköz: a  siklórepülő eszköz, az  ejtőernyő és a  polgári repülés területén közös szabályokról és 
az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a  91/670/EGK tanácsi irányelv, az   
1592/2002/EK rendelet és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 
216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 216/2008/EK rendelet) II. Melléklet  
e) pontjában meghatározott egy személyes vagy 300 kg legnagyobb felszálló tömeget el nem érő repülőgép 
együttes megnevezése;

 8. repülőorvosi véleményezés: annak megállapítása, hogy a  vizsgált személy egészségi állapota megfelel 
az e rendeletben foglalt követelményeknek;

 9. repülőorvosi vizsgálat: a  repülő-egészségügyi alkalmasság megállapításához előírt, AME által végzett 
vizsgálat;

10. sárkányrepülő eszköz: olyan, személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz, amelynek kormányzása 
súlypontáthelyezéssel vagy súlypontáthelyezéssel és aerodinamikai kormányzással együttesen történik, 
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a  szárny alakjának megtartására belső merevítő vázszerkezet szolgál, vezetője a  szárnyon egyetlen 
felfüggesztési ponthoz csatlakozik;

11. siklóernyő: olyan, személyzet által vezetett egyéb repülőeszköz, amelynek kormányzása aerodinamikai 
vagy súlypont áthelyezéses módon külön és együttesen is lehetséges, a szárny alakját az áramlás biztosítja, 
szabadesésben történő nyitásra nem alkalmas, vezetője a szárnyon több felfüggesztési ponthoz csatlakozik;

12. siklórepülő eszköz: a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 12. § (1) bekezdése szerinti személyzet 
által vezetett egyéb repülőeszköz, amely lehet sárkányrepülő eszköz vagy siklóernyő.

3. A repülő-egészségügyi alkalmasság

3. §  A repülő-egészségügyi alkalmasságról az AMS, az AeMC vagy az adott osztályra kijelölt AME orvosi minősítést ad ki.

4. § (1) A  216/2008/EK rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, valamint (5)  bekezdésében említett légijárművek 
vezetőjére vonatkozó követelményeket a MED rész tartalmazza.

 (2) A  hajózó navigátorra és hajózó mérnökre vonatkozó követelményeket a  MED rész B. alrész 2. szakasza szerinti 
1. osztályú orvosi minősítés követelményei és a hozzá tartozó AMC tartalmazza.

 (3) A  216/2008/EK rendelet II. Mellékletében említett légijármű vezetőjének, a  216/2008/EK rendelet II. Melléklet 
i)  pontja és a  repülőeszköz vezetőjének kivételével meg kell felelnie a  MED rész B. alrész 2. szakasza szerinti 1. és 
2. osztályú orvosi minősítés követelményeinek és a hozzá tartozó AMC-ben foglalt követelményeknek.

 (4) A  légiutas-kísérőre vonatkozó követelményeket a  MED rész C. alrésze és a  hozzá tartozó AMC tartalmazza. 
A légiutas-kísérőre vonatkozó követelményeket az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

 (5) A légiforgalmi irányítónak, a gyakornok légiforgalmi irányítónak, a repüléstájékoztatónak és a légiforgalmi tisztnek 
meg kell felelnie az I. Fejezet szerinti 3. osztály követelményeinek.

 (6) Az  (1)–(5)  bekezdésben nem említett, munkaviszony keretében ellátott szakszolgálati tevékenységek esetén 
a foglalkozás-egészségügyi szabályokat kell figyelembe venni.

 (7) A  repülőeszköz vezetőjének meg kell felelnie a  MED rész B. alrész 3. szakasza szerinti LAPL orvosi minősítés 
követelményeinek és a hozzá tartozó AMC-ben foglalt követelményeknek az e rendeletben foglaltakkal együtt.

4. A repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

5. § (1) A vizsgált személynek személyesen kell kitöltenie a légiközlekedési hatóság által rendszeresített, az 1. mellékletben 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő repülőorvosi adatlap megfelelő pontjait, majd alá 
kell írnia.

 (2) Az  alkalmassági vizsgálatért és az  orvosi minősítésért a  térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjairól szóló kormányrendeletben és a  légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások 
díjairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

6. § (1) Az  AME a  vizsgálat leleteit a  2.  mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő 
orvosi vizsgálati lapon rögzíti, és aláírásával hitelesíti. Amennyiben a vizsgálatokat több orvos végzi az AeMC-ben, 
a  csoport vezetőjének kinevezett AME – aki egy személyben felelős a  vizsgálatok szakszerűségéért – összesíti 
a vizsgálatok eredményeit, és aláírásával hitelesíti.

 (2) Az  orvosi vizsgálati lapot az  AME az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvény előírásai szerint megőrzi.

 (3) Klinikailag indokolt esetben az AME a kötelező vizsgálatok mellett további vizsgálatokat rendelhet el.
 (4) Az AME a vizsgált személyt tájékoztatja minden olyan általa észlelt állapotról, amely egészségügyi vagy más okból 

korlátozhatja a szakszolgálati kiképzést vagy a feladatok biztonságos ellátását.
 (5) Az  orvosi minősítésben szereplő korlátozások meghatározását és jelölését – a  3. osztály kivételével – a  MED rész 

B. alrész 1. szakasza és a hozzá tartozó AMC tartalmazza.

7. § (1) A légiutas-kísérő repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatát AeMC vagy az erre az osztályra kijelölt AME végzi.
 (2) A  légiutas-kísérő orvosi minősítésének érvényessége a  40. életév betöltéséig 60 hónap, azután az  50. életév 

betöltéséig 24 hónap, majd 50 év felett 12 hónap.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti életkori határok elérése előtt kiadott orvosi minősítés maximális érvényessége az  életkori 

határ átlépése után előírt – az életkor betöltésétől számított – érvényességi időtartam végéig terjedhet.
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8. §  A repülőeszköz vezetőjének orvosi vizsgálatát AeMC vagy AME végzi.

5. Az AeMC

9. §  Az AeMC-t kérelemre a légiközlekedési hatóság jelöli ki. A kérelmező egészségügyi központnak igazolnia kell, hogy 
megfelel az ARA rész AeMC alfejezetében, a hozzá tartozó AMC-ben és az 1178/2011/EU rendelet VII. Mellékletében 
foglalt követelményeknek.

6. Az AME

10. §  Az  AME-t kérelemre a  légiközlekedési hatóság jelöli ki. A  kérelmezőnek igazolnia kell, hogy megfelel a  MED rész 
D. alrészében, az ARA rész MED alfejezet II. szakaszában és a hozzájuk tartozó AMC-ben foglalt követelményeknek.

11. §  A 3. osztályú repülőorvosi vizsgálatokat végző AME kijelöléséhez szükséges kiegészítő képzés tematikáját az AMS 
határozza meg.

12. §  Az  AMS az  orvosi minősítéseket, az  AeMC-k számára kiadott jóváhagyásokat és a  repülőorvos-szakértői 
tanúsítványokat legkésőbb 2017. április 8-áig az  ARA részben meghatározott formátum szerinti tanúsítványokra 
cseréli.

II. fEjEZET
A 3. OSZTÁLyRA VONATKOZó KÜLÖN KÖVETELMÉNyEK

13. §  A  3. osztályú orvosi minősítés első repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálatát AeMC, a  meghosszabbító vagy 
megújító vizsgálatokat pedig AeMC vagy az erre az osztályra kijelölt AME végzi.

14. §  A  3. osztályú orvosi minősítést az  AMS, a  vizsgálatot végző AeMC vagy az  erre az  osztályra kijelölt AME adja ki 
a 3. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.

15. § (1) A  3. osztályú orvosi minősítés egészségügyi követelményeit, valamint az  alkalmassági és a  különböző 
szakvizsgálatok végzésének és ismétlésének kötelező gyakoriságát a 4. melléklet határozza meg.

 (2) Az egészségügyi állapotban történt változást követő korlátozást, felfüggesztést vagy visszavonást az AMS az orvosi 
minősítésbe bejegyzi.

 (3) A 3. osztály orvosi minősítésében szereplő korlátozások meghatározását és jelölését az 5. melléklet tartalmazza.

7. A nem alkalmas, az ideiglenesen nem alkalmas vagy a korlátozással alkalmas 3. osztályú orvosi 
minősítés esetén alkalmazandó eljárás

16. § (1) Nem alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy korlátozással alkalmas minősítésről az  AMS határozatban értesíti 
a vizsgált személyt, és tájékoztatja a vizsgálatokat végző AME-t.

 (2) Az  AMS az  orvosi alkalmasságot „ideiglenesen nem alkalmas” minősítéssel abban az  esetben állapítja meg, 
amennyiben a kivizsgálás, a gyógyulás vagy a gyógykezelés befejezése és az állapot stabilizálódása 6 hónapon belül 
várható.

 (3) A szemüveg viselésére vonatkozó korlátozásokat AeMC vagy AME írhatja elő, a további korlátozásokat az AMS írja 
elő.

 (4) A korlátozásokat az AMS oldja fel.
 (5) A nem alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas vagy korlátozással alkalmas minősítéseket az AMS legkésőbb öt napon 

belül rögzíti adatbázisában.
 (6) Fellebbezés esetén az  I. fokú orvosi minősítés felülvizsgálatára a  II. fokú légiközlekedési hatóság felülvizsgáló 

bizottságot hív össze, amelynek szakmai összetételét és létszámát az eset klinikai jellegének megfelelően határozza 
meg. A bizottság létszáma legalább három fő.

 (7) Az  orvosi minősítést I. vagy II. fokon végző szerv – alkalmatlanság megállapítása esetén – az  újabb I. fokú 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontját a  kérelmező várható állapotjavulásának előrelátható időpontjára 
figyelemmel jelölheti meg.
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 (8) Amennyiben az  orvosi minősítést végző szerv a  (7)  bekezdés alapján nem határozta meg az  I. fokú egészségügyi 
alkalmassági vizsgálat ismételt elvégzésének legkorábbi időpontját, az  érdekelt személy soron kívüli alkalmassági 
vizsgálatot kérhet, feltéve, ha orvosi leletekkel igazolja egészségi állapotának olyan mértékű javulását, amelynek 
alapján feltehető, hogy egészségügyi szempontból alkalmas a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátására.

8. Az egészségügyi alkalmasság kizáró okai

17. § (1) A 3. osztályú orvosi minősítés jogosultja nem láthatja el szakszolgálati feladatait a következő esetekben:
a) 12 óránál hosszabb kórházi kezelés vagy megfigyelés esetén,
b) műtéti vagy invazív diagnosztikai beavatkozás esetén,
c) tartós gyógykezelés esetén,
d) amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse használata vált szükségessé, vagy a  korrekció mértékében 

változás történt.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az érintett személy a szakszolgálati tevékenységét akkor folytathatja, 

ha repülő-egészségügyi alkalmassági ellenőrző vizsgálaton vett részt vagy az AMS írásban mentesítette ez alól.
 (3) A 3. osztályú orvosi minősítéssel rendelkező személynek írásban kell tájékoztatnia az AMS-t:

a) minden olyan sérülés esetében, amely akadályozza a repülési szakszolgálat és tevékenység ellátásában,
b) 21 napnál hosszabb betegség vagy baleset miatti távollét esetén,
c) terhesség megállapításakor.

 (4) Terhesség esetén az  AMS meghatározott időre feloldhatja a  3. osztályú orvosi minősítés érvényességének 
felfüggesztését, ha az  egészségi állapot megfelel a  4.  melléklet 9.  pont 9.2.  alpontjában rögzítetteknek. Meg kell 
szüntetni a  korlátozást a  terhességet követően, ha az  AMS döntése alapján lefolytatott vizsgálat szerint az  AMS 
megállapította, hogy az érintett személy alkalmas szakszolgálati feladatainak ellátására.

 (5) Soron kívül kell megállapítani a repülő-egészségügyi alkalmasságot:
a) minden olyan repülőesemény után, amelynek a bekövetkeztében emberi tényező is közrehatott,
b) ha azt az AMS elrendeli.

18. §  A 3. osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn
a) veleszületett vagy szerzett rendellenesség,
b) akut vagy idült munkaképesség-csökkenés,
c) baleseti sérülés vagy műtét következménye,
amely a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását akadályozza.

19. §  Nem folytathatja a szakszolgálati tevékenységét az a 3. osztályú orvosi minősítéssel rendelkező személy, aki
a) AME ellenőrzése nélkül, a repülőorvosi dokumentációjában nem szereplő gyógyszert szed,
b) kábítószer vagy pszichotróp anyag hatása alatt áll,
c) általános vagy gerinctáji érzéstelenítésen esett át, azt követően legalább 48 órán át,
d) helyi érzéstelenítésen esett át, azt követően legalább 12 órán át.

III. fEjEZET
ZÁRó RENDELKEZÉSEK

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

21. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
 (2) A  polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 

14/2002.  (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendeletnek megfelelően kiadott orvosi minősítések a  lejárat dátumáig 
érvényesek, és az  eszerint kiadott 1. és 2. osztályú orvosi minősítések feljogosítják tulajdonosát a  repülőeszköz 
vezetésére is.

22. § (1) Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak  

a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 
2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet,



9230 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 

b) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak  
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelet 10c. cikke, ARA rész AeMC 
alfejezete és MED alfejezete, és

c) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak 
a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 
2011. augusztus 10-i 805/2011/EU bizottsági rendelet.

 (2) Ez a rendelet az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA), az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége 
(ETF), az  Európai Közforgalmi Pilóták Szövetsége (ECA), az  Európai Regionális Légitársaságok Szövetsége (ERA) 
és a  Légiszállítók Nemzetközi Szövetsége (IACA) által kötött, a  polgári repülésben dolgozó utazó munkavállalók 
munkaidejének szervezéséről szóló európai megállapodásról szóló, 2000. november 27-i 2000/79/EK tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

23. §  Hatályát veszti a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről 
szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM–EüM együttes rendelet.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez

ADATLAP REPÜLORVOSI MINSÍTÉSHEZ
CAA Hungary

NYOMTATOTT BETVEL TÖLTSE KI - OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT

(28) Jelenleg szed-e gyógyszert?

Mit, mióta, milyen adagban és milyen okból szed?
Nem Igen

(29) Dohányzási szokása:

Dohányzás módja, napi adagja:

Soha

Igen

Nem

Elhagyás idpontja: 

(11) Levelezési cím (ha eltér a lakcímtl)
 
 

Ország:
Telefonszám:

Részletezze:

Magyarország Orvosi Titoktartásra Kötelezett

(1) Szakszolgálati engedélyt kibocsátó állam:

(3) Vezetéknév:

(20) Orvosi minsítését elutasította, korlátozta vagy felfüggesztette-e korábban valamely légiközlekedési hatóság?

(2) Melyik Egészségügyi Osztályban kéri 1 2 3 (ATC) EgyébLAPL Cabin Crew

(4) Korábbi vezetéknév:

(5) Keresztnév(ek):

(8) Születési hely és ország:

(6) Születési id: Neme:

Férfi N

(9) Melyik állam polgára:

(12) A jelenlegi kérelem típusa:

Els vizsgálat

Meghosszabbító/ megújító

(13) Hivatkozási szám:

(14) Milyen típusú szakszolgálati engedélyt kérelmez:

(15) Ffoglalkozása:

(16) Munkáltatója:

(17) Utolsó orvosi vizsgálat:

(19) Van-e valamilyen szakszolgálati vagy egészségügyi korlátozása:

Idpont:

Helye:  

Nem Igen

Idpont:

(26) Jelenlegi repülésének jellege:
Egypilótás üzem Többtagú személyzetben

(25) Milyen típuson kíván a jövben repülni?

(23) Jelenleg repült típusa:

(21) Teljes repülési id (h): (22) Repült id (h) az utolsó orvosi vizsgálat 
óta:

(18) Szakszolgálati engedélye: Száma: Kibocsátó ország:

Nem Igen Ország:

(24) Repül eseménye volt-e az utolsó orvosi minsítése óta:

Idpont:Nem Igen Helyszín:

Részletezze:

(27) Alkohol fogyasztása - egység/hét:

Részletezze:

(10) Állandó lakcím:
 
 

Ország:
Telefonszám:
Mobil szám:
Email:

(101)Szemészeti betegség/mtét

(102) Szemüveg/ kontaktlencse 
viselése

(103) Változott-e szemüvege/ 
kontaktlencséje az utolsó minsítése 
óta?
(104) Allergia/ szénanátha

(105) Asztma/ egyéb tüdbetegségek

(106) Szív- vagy érrendszeri 
betegségek

(107) Magas/ alacsony vérnyomás

(108) Vesek/ véres vizelet

(109) Cukorbetegség vagy más 
hormonális elváltozás

(110) Gyomor-, máj vagy 
bélpanaszok

(111) Nagyothallás, fülbetegség

(112) Orr/ garat/ beszédet zavaró 
betegség

(113) Fejsérülés/ agyrázkódás

(114) Gyakori vagy súlyos fejfájás

(115) Szédülés vagy ájulás

(116) Bármilyen eredet 
eszméletvesztés

(117) Idegrendszeri betegség: 
epilepszia, bénulás, görcsök stb.

(118) Az elmeállapot bármilyen 
zavara: depresszió, szorongás, stb.

(119) Alkohol vagy kábítószer miatti 
elvonókúra

(120) Öngyilkossági kísérlet

(121) Kezelést igényl 
mozgásbetegség (pl. légi- vagy 
tengeri betegség)
(122) Vérszegénység, egyéb típusú 
vérképzszervi betegség

(123) Malária/ egyéb trópusi 
betegség

(124) Pozitív HIV teszt

(125) Nemi betegség

(126) Alvászavar/ alvási apnoe 
szindróma

(127) Mozgásszervi betegség/ 
korlátozottság

(130) Bármilyen orvosi vizsgálat az 
utolsó orvosi minsítés óta

(131) Életbiztosítás elutasítása

(132) Repülési szakszolgálati 
engedély elutasítása

(133) Felmentés egészségügyi okból 
katonai szolgálat alól

(134) Betegségi vagy baleseti 
járadék

(128) Bármilyen egyéb betegség/ 
korlátozottság

Csak nk töltsék ki:

(150) Ngyógyászati vagy 
menstruációs panaszok

(151) Jelenleg várandós-e

Családi elzmény

(170) Szívbetegség

(171) Magasvérnyomás

(172) Magas koleszterin

(173) Epilepszia

(174) Elmebetegség

(175) Cukorbetegség

(176) Tuberkulózis

(177) Allergia/ asztma/ ekcéma

(178) Örökld betegség

(179) Zöldhályog

Egészségi állapotára vonatkozó adatok: Fennáll-e vagy elfordult-e korábban az alábbiak valamelyike? Igen/ Nem választ adjon; igen válasz esetén a részleteket a (30) Megjegyzések ponthoz írja.

Igen Nem Igen Nem Igen Nem Igen Nem

(129) Kórházi beutalás

(31) Nyilatkozat: Ezennel kijelentem, hogya fenti adatokat a legjobb tudásom szerint adtam meg, nem titkoltam el semmi fontos információt és nem szolgáltattam félrevezet 
adatokat. Tudomásul veszem, hogy téves, félrevezet vagy hiányos adatközlés esetén a Hatóság megtagadhatja az Orvosi Minsítés kiadását, vagy azt visszavonhatja.
 

Hozzájárulok az orvosi adatok továbbításához.  Ezennel hozzájárulok, hogy ezen orvosi vizsgálati lap (és mellékletei) adataiba a vizsgáló orvos, a magyar és szükség esetén 
más légiközlekedési hatóságok Repülegészségügyi Szolgálatai betekinthessenek. Tudomásul veszem, hogy az orvosi minsítéssel kapcsolatos vizsgálati anyagot (jelen 
vizsgálati lap és az elektronikusan tárolt adatok is) a légiközlekedési hatóság az orvosi titoktartás mindenkori betartásával kezeli, én vagy kezelorvosom, a jogszabályi határok 
között betekintéssel bírunk.

Történt-e változás az utolsó orvosi vizsgálat óta? Igen Nem

Dátum A vizsgált személy aláírása Vizsgáló orvos aláírása (mint tanú)

(30) Megjegyzés:

Vizsgáló orvos neve és címe:

Telefon:
Fax:
Vizsgáló orvos pecsét 
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ORVOSI VIZSGÁLATI LAP

CAA Hungary

KÉRJÜK, A TELJES ADATLAPOT TÖLTSE KI NYOMTATOTT NAGYBETÜKKEL, AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAI SZERINT 

(201) A vizsgálat típusa (202) 
Testmagassá
g

(203) Testsúly (204) Szemszín (205) Hajszín (206) Vérnyomás ül helyzetben (207) Pulzus- nyugalmi
Els

Meghosszabbító

Külön elrendelésre

Megújító

 cm  kg

Hgmm

Szisztolés Diasztolés

Ritmusos

/perc Ritmusa

Orvosi Titoktartásra Kötelezett

Aritmiás

Klinikai vizsgálat eredménye: mindegyik tételt jelölje Normál Kóros

(208) Fej,arc,nyak,hajas fejbr

(209) Száj,garat,fogak

(210) Orr és melléküregei

(211) Fül,dobhártyák( mobilitásuk is)

(212) Szem-szemüreg és védszervek;látótér

(213) Szem- pupillák és szemfenék

(214) Szem-szemmozgások;nystagmus

(215) Tüd,mellkas,mellek

(216) Szív

(217) Érrendszer

(218) Has,sérv,máj,lép

(219) Emésztrendszer

(220) Húgy- és nemi szervek

(221) Endokrin rendszer

(222) Fels és alsó végtagok,izületek

(223) Gerinc,izom és vázrendszer

(224) Idegrendszer-reflexek,stb.

(225) Pszichiátria

(226) Br,nyirokszervek,azonosítási jelek

(227) Általános fizikai állapot/alkat

(228) Megjegyzés: Minden normálistól eltér leletet itt részletezzen,a megfelel sorszámmal jelezve.

KórosNormál

Nem

Jobb szem korr. nélkül

Bal szem korr. nélkül

Két szem korrekció 

Látóélesség

(229) Távoli látás (5m/6m)

Korrekcióval

Korrekcióval

Korrekcióval

Kontakt 
lencseSzemüveg

Jobb szem

Bal szem

Két szem együtt

Igen Nem Igen Nem

Korrekció nélkül Korrekcióval

N14 100 cm-rl

(230) Közbens látás

Jobb szem

Bal szem

Két szem együtt

Igen Igen Nem

Korrekció nélkül Korrekcióval

N5 30-50 cm-rl

(231) Közeli látás

Refrakció

Jobb szem

Bal szem

Típus: Típus:

Sph Cylinder Tengely Addició

(232) Szemüveg (233) Kontakt lencse

Igen Nem Igen Nem

Társalgási beszéd 2 m-rl háttal a 
vizsgálónak

Igen

Nem

Hz

Jobb

Bal

500 1000 2000 3000

(234) Hallás ( Ha a 239/241 nem történt 
meg) Jobb fül Bal fül

Audiometria

Igen

Nem

(313) Színlátás

Pszeudo-isochromatikus tábla

Táblák száma: 

Típusa: 

Hibák száma: 

(247) A vizsgáló orvos véleménye:

A vizsgálat személy neve:
Születési id:

Alkalmas a következ Egészégügyi Osztályban: 

További vizsgálat szükséges ( indoklása és ki fogja végezni?)

Cukor Fehérje Vér Egyéb

(248) Megjegyzés, javaslat:

(235) Vizeletvizsgálat

Nem alkalmas 

Normál Kóros

Normál Kóros Normál Kóros

FEV1/FVC % g/dl

(236) Légzésfunkció (237) Hemoglobin

Nem történt Normál Kóros

(238) EKG

(239) Audiometria

(240) Szemészeti vizsgálat

(241) Fül-orr-gégészeti vizsgálat

(242) Vérzsírok

(243) Légzésfunkciós vizsgálat

(320) Szemnyomás  B:           J:

Egyéb

Csatolt leletek

Hgmm

 

Normál Kóros
Reference number: 

(249) A vizsgáló orvos nyilatkozata:

Ezennel kijelentem, hogy a fent nevezett egyént magam,illetve vizsgáló repülorvos munkatársaim személyesen megvizsgálatuk és a lapon feltüntetett adatok teljesek,a valóságnak 
megfelelnek.

(250) Vizsgálat helye,ideje:

A vizsgáló orvos aláírása:

A vizsgáló repülorvos  pecsétszáma :
 

A vizsgáló repülorvos  neve , címe ( nyomtatott betvel):

2. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez
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SZEMÉSZETI VIZSGÁLATI LAP

CAA Hungary

KÉRJÜK, A TELJES ADATLAPOT TÖLTSE KI NYOMTATOTT NAGYBETÜKKEL, AZ ÚTMUTATÓ UTASÍTÁSAI SZERINT 
Magyarország Orvosi Titoktartásra Kötelezett

(1) Melyik tagállam hatóságához kéri a vizsgálati lap továbbítását? (2) Melyik Egészségügyi Osztályban kéri a 
minsítést:

1 2 3 (ATC) Egyéb

(3) Vezetéknév: (4) Korábbi vezetéknév:

(5) Keresztnév: (6) Születési id: (7)Neme:

Férfi

N

 (12) A jelenlegi kérelem típusa:

Els 

Megújító,meghosszabbító

Repülegészégügyi hivatkozási szám:

Dátum: A vizsgált személy aláírása: A vizsgáló orvos aláírása ( mint tanú):

Ezennel hozzájárulok,hogy ezen vizsgálati lap ( és mellékletei) adataiba betekinthessen a vizsgáló orvos,a magyar és a külföldi légiközlekedési hatóságok 
Repülegészségügyi Szolgálatai.Tudomásul veszem,hogy az orvosi minsítéssel kapcsolatos vizsgálati anyagot ( jelen vizsgálati lap és az elektronikusan tárolt 
adatok is) a Polgári Légiközlekedési Hatóság,az Orvosi Titoktartás mindenkori betartásával kezeli,és abba én vagy kezelorvosom,a jogszabályi keretek között 
betekintéssel bírunk.

(301) Hozzájárulás

(302) A vizsgálat típusa:

Els

Megújító

Külön elrendelésre

(303) Szemészeti kórelzmény:

Meghosszabbító

jobb szem
Bal szem
Mindkét szem

Korrekció nélkül:
(314) Távoli látás ( 5/6m )

Korrekcióval
Korrekcióval
Korrekcióval

Kontakt lencseszemüveg

jobb szem
Bal szem

Mindkét szem

(315) Közbens látás ( 1m)

Korrekcióval

Korrekcióval
Korrekcióval

Kontakt lencseszemüveg

jobb szem
Bal szem

Mindkét szem

(316) Közeli látás (30-50 cm)

Korrekcióval

Korrekcióval
Korrekcióval

Kontakt lencseszemüveg

(317) Refrakció

jobb szem
Bal szem

Sph Cylinder Tengely Közelpont

(318) Szemüveg (319) Kontakt lencse

igen Nem igen Nem

normál Kóros

(304) Szem és küls védrendszerei

(305) Szem vizsgálata (réslámpa,stb.)

(306) Szem helyzete,mozgása

(307) Látótér ( konfrontális)

(308) Pupilla reflexek

(309) Szemfenék

(310) Konvergencia

Minden rovatot jelöljön

(311) Akkomodáció

cm

D

Klinikai vizsgálat:

(312) Szemizmok egyensúlya ( prizma dioptriában)

 5/6 m 30-50 cm

Ortho Ortho
Eso Eso
Exo Exo

Hyper Hyper
Cyclo Cyclo

Tropia igen Nem igen NemPhoria

Kritikus fúziós frekvencia Nem történt normál Kóros
A refrakció ellenrzése a jelenlegi 
vizsgálat során

Szemüveg felírása ennek alapján

Típusa: Típusa:

(320) Szemnyomás

Jobb Hgmm Bal Hgmm

normál Kóros

Módszer:

(313) Színlátás

Színbiztos nem színbiztos

igen NemTovábbi színérzékelési vizsgálatok

Pseudo-Isochromatikus tábla
Táblák száma: 

Típusa: 
Hibák száma: 

(321) Szemészeti megjegyzés,javaslat:

Típusa:

Nyers vízus

Nyers vízus

Nyers vízus

(322) A kezelorvos nyilatkozata:

Ezennel kijelentem, hogy a fent nevezett egyént magam,illetve vizsgáló repülorvos munkatársaim személyesen megvizsgálatuk és a lapon feltüntetett adatok teljesek,a valóságnak 
megfelelnek.

(323) A vizsgálat helye és idpontja:

A vizsgáló repülorvos aláírása:

A vizsgáló repülorvos  neve , pecsétje és száma ( 
nyomtatott betvel):

No 162(a) OPHTHALMOLOGY EXAMINATION REPORT

A szemész vizsgáló orvos neve és címe ( nyomtatott betvel) és aláírása
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A 3. osztályú orvosi minősítésre szolgáló nyomtatvány 

 

3. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez
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A 3. osztályú orvosi minősítésre vonatkozó részletes követelmények 

1. A 3. osztályú orvosi minősítés követelményei a Eurocontrol European Class 3 Medical 
Certification Requirements [EMCR(ATC)] hivatkozási pontjainak megjelölésével 

1. [EMCR(ATC) 1.] Általános irányelvek a 3. Egészségügyi Osztályú minősítés vizsgálatához 
1.1. [EMCR(ATC) 1.1.] A 3. Egészségügyi Osztály követelményei az első és a megújító 

vizsgálat alkalmával azonosak, kivéve, ha e rendelet attól eltérően rendelkezik. 

2. [EMCR(ATC) 2.] A szív- és érrendszer 

2.1. [EMCR(ATC) 2.1.] Vizsgálat 
2.1.1. [EMCR(ATC) 2.1. (a)] A 3. Egészségügyi Osztályú orvosi minősítésre először 

jelentkezőnél vagy a már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn olyan 
veleszületett vagy szerzett szív- és érrendszeri betegség, mely feltehetőleg akadályozza 
a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását. 

2.1.2. [EMCR(ATC) 2.1. (b)] 12 elvezetéses nyugalmi EKG felvétel és lelet szükséges az első 
orvosi minősítés kiadásakor, ezt követően pedig a 30. életévig 4 évente, utána pedig 2 
évente, majd a 40. életév után évente, valamint klinikai indikáció esetén kell végezni 
(lásd a 2.1.3. pontot). 

2.1.3. [EMCR(ATC) 2.1.1.] Az orvosi minősítés érvényessége 12 hónap 40 év felett, ennek 
megfelelően kell évente nyugalmi EKG felvétel is. 

2.1.4. [EMCR(ATC) 2.1. (c)] Terheléses EKG vizsgálatot klinikai indikáció alapján kell 
végezni a 2.2. pontnak megfelelően. 

2.2. [EMCR(ATC) 2.1.2.] Terheléses EKG vagy más kardiológiai vizsgálatot kell végezni: 
2.2.1. [EMCR(ATC) 2.1.2. (a)] ha panaszok vagy tünetek felvetik a kardiovaszkuláris 

betegség gyanúját; 
2.2.2. [EMCR(ATC) 2.1.2. (b)] a nyugalmi EKG-n talált eltérés tisztázására; 
2.2.3. [EMCR(ATC) 2.1.2. (c)] az AMS által elfogadott szakorvos javaslata alapján; 
2.2.4. [EMCR(ATC) 2.1.2. (d)] 65. életévben, majd utána 4 évente a 3. Egészségügyi 

Osztályú orvosi minősítés meghosszabbításához; 
2.2.5. [EMCR(ATC) 2.1.3. (a)] amennyiben a 6.2. és 6.2.1. pont szerint végzett laboratóriumi 

vizsgálatok alapján az AMS fokozott kardiovaszkuláris rizikót állapít meg. 
2.2.6. [EMCR(ATC) 2.1.3. (b)] A vér lipidek/koleszterinek szignifikáns emelkedését az AMS 

által elfogadott kardiológus vizsgálja ki és véleményezze. 
2.2.7. [EMCR(ATC) 2.1.3. (c)] A rizikó faktorok halmozódása esetén (dohányzás, családi 

anamnézis, vérzsírok eltérése, magas vérnyomás stb.) az AMS által elfogadott 
kardiológus vizsgálja ki és véleményezze a vizsgált személyt. 

2.2.8. [EMCR(ATC) 2.1. (d)] A nyugalmi és a terheléses EKG vizsgálatot az AME vagy az 
AMS által elfogadott szakorvos véleményezze. 

2.2.9. [EMCR(ATC) 2.1. (e)] 65. életévben a 3. Osztályú orvosi minősítéssel rendelkezőt az 
AeMC-ben az AMS által elfogadott kardiológus vizsgálja meg. Ekkor terheléses EKG-t 

4. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez
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vagy ezzel egyenértékű vizsgálatot kell végezni, és a későbbiek során a klinikai kép 
alapján kell ismételni. 

2.3. [EMCR(ATC) 2.2.] Vérnyomás 
2.3.1. [EMCR(ATC) 2.2. (a)] A vérnyomást a 2.3.1.1. pontban leírt módon kell mérni. 
2.3.1.1. [EMCR(ATC) 2.2.1.] A szisztolés értéket a Korotkoff hang megjelenése (I. fázis), a 

diasztolés értéket pedig annak eltűnése (V. fázis) jelzi. A hagyományos módszer mellett 
azzal egyenértékű elektronikus módszer is alkalmazható. Amennyiben a 
vérnyomásérték magas és/vagy a nyugalmi pulzusszám emelkedett, további vizsgálatot 
szükséges végezni az alkalmassági vizsgálat során. A különböző alkalmakkor végzett 
vérnyomásmérés azonos módszerrel történjék, a jobb összehasonlíthatóság érdekében. 

2.3.1.2. [EMCR(ATC) 2.2. (b)] Amennyiben a vérnyomás a vizsgálat alkalmával 
következetesen, kezeléssel vagy kezelés nélkül meghaladja a 160 Hgmm-es szisztolés, 
illetve 95 Hgmm-es diasztolés értéket, a vizsgált személyt nem alkalmasnak kell 
minősíteni. 

2.3.1.3. [EMCR(ATC) 2.2. (c)] A vérnyomáscsökkentő terápiának összeegyeztethetőnek kell 
lennie a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátásával (lásd a 2.3.1.4. pontot). A 
terápiás beállítás idejére ideiglenesen nem alkalmas a vizsgált személy annak 
megállapítására, hogy nincs jelentős mellékhatása a gyógykezelésnek. 

2.3.1.4. [EMCR(ATC) 2.2.2.] A vérnyomáscsökkentő kezelés az AMS egyetértésével 
végezhető. Az AMS által engedélyezhető gyógyszerek: 

2.3.1.4.1. nem-kacsdiuretikumok; 
2.3.1.4.2. bizonyos (általában hidrofil) béta-blokkolók; 
2.3.1.4.3. ACE-gátlók; 
2.3.1.4.4. hosszúhatású lassú kálciumcsatorna blokkolók; 
2.3.1.4.5. angiotensin 2 receptor blokkolók. 
2.3.1.5. [EMCR(ATC) 2.2. (d)] Tüneteket okozó hypotonia esetén a vizsgált személy nem 

alkalmas. 
2.4. [EMCR(ATC) 2.3.] Koszorúsér betegség 
2.4.1. [EMCR(ATC) 2.3. (a)] Ischémiás szívbetegség gyanúja esetén a vizsgálatra jelentkezőt 

ki kell vizsgálni. Kismértékű, tünetmentes, gyógyszeres kezelést nem igénylő 
koszorúsér-elváltozás esetén az AMS mérlegelheti az alkalmasságot a 2.4.2. pont 
szerint. 

2.4.2. [EMCR(ATC) 2.3.1.] Tünetmentes koszorúsér-betegség gyanúja esetén terheléses 
elektrokardiográfiás vizsgálatot kell végezni, ezt követően, amennyiben indokolt, 
további vizsgálat (terheléses scintigráfia, terheléses echokardiográfia, 
koronáriaangiográfia vagy más ezekkel egyenértékű és az AMS által elfogadott 
vizsgálat) igazolja, hogy nem áll fenn a szívizom isémiája vagy a koszorúsér 
szignifikáns szűkülete. 

2.4.3. [EMCR(ATC) 2.3. (b)] Tünetet okozó koszorúsér-betegség vagy gyógyszeres kezelést 
igénylő tünetek esetén a vizsgált személy nem alkalmas. 
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2.4.4. [EMCR(ATC) 2.3. (c)] Szívinfarktus után a vizsgált személy nem alkalmas. Az 
alkalmas minősítést a 2.4.5. pontnak megfelelően mérlegelheti az AMS. 

2.4.5. [EMCR(ATC) 2.3.2.] Amennyiben tünetmentes a vizsgált személy, sikeresen 
csökkentette rizikó faktorait (amennyiben voltak) és nem részesül antianginás 
kezelésben, az index esemény (szívinfarktus) után hat hónappal a következő 
vizsgálatokat kell végezni: 

2.4.5.1. tünethatárolt terheléses EKG; 
2.4.5.2. jó bal kamra funkció lényeges fali mozgászavar nélkül (pl. diszkinézis vagy akinézis) 

és a bal kamrai ejekciós frakció 50% vagy több; 
2.4.5.3. 24 órás EKG felvétel, mely kizárja a jelentősebb ritmus vagy vezetési zavart; és 
2.4.5.4. a koronáriaangiográfia vagy más ezzel egyenértékű képalkotó eljárás egyik éren sem 

mutat 30%-ot meghaladó szűkületet, az infarktusos területet kivéve nincs reverzibilis 
isémiás terület vagy funkcionális károsodás. 

2.4.6. [EMCR(ATC) 2.3.2.] Évenkénti kardiológiai vizsgálat (ha indokolt, gyakrabban) 
szükséges terheléses EKG-val vagy scintigráfiával kiegészítve. Koronáriaangiográfia 
vagy más ezzel egyenértékű képalkotó eljárás végzése szükséges az index esemény után 
5 évvel, hacsak a non-invazív vizsgálat (terheléses EKG stb.) azt korábban nem teszi 
szükségessé. 

2.4.7. [EMCR(ATC) 2.3. (d)] Sikeres koszorúsér by-pass, angioplasztika/stenting után 6 
hónappal alkalmasnak minősítheti az AMS a vizsgált személyt a 2.4.8. pont alapján. 

2.4.8. [EMCR(ATC) 2.3.3.] Mérlegelhető a minősítés abban az esetben, ha az egyén 
tünetmentes, sikeresen csökkentette rizikó faktorait (amennyiben voltak) és béta-
blokkoló, ACE-gátló, statin és aszpirin kezelésben kizárólag szekunder prevencióként 
részesül. A következő vizsgálatokat kell végezni: 

2.4.8.1. tünethatárolt terheléses EKG (Bruce IV. fokozat vagy azzal egyenértékű terhelés); 
2.4.8.2. jó bal kamra funkció lényeges fali mozgászavar nélkül (pl. diszkinézis vagy akinézis) 

és a bal kamrai ejekciós frakció 50% vagy több, továbbá normális jobb kamrai funkció; 
2.4.8.3. 24 órás EKG felvétel indikáció alapján. 
2.4.8.4. A beavatkozás után végzett koronáriaangiográfia jó kiáramlási pályát mutatott. Az 

infarktusos területhez vezető éren kívül egyetlen nem kezelt éren, vénás vagy artériás 
grafton, továbbá angioplasztika/stenting helyén sem lehet 50%-nál nagyobb szűkület. 
Kettőnél több 30% és 50% közötti szűkület nem fogadható el. 

2.4.8.5. A teljes koszorúsér rendszert megfelelőnek kell véleményeznie az AMS által 
elfogadott kardiológusnak, különös figyelemmel kell lenni a többszörös szűkület 
és/vagy többszörös revaszkularizáció esetén. 

2.4.8.6. 30%-nál nagyobb, nem kezelt szűkület a bal főtörzsön vagy az anterior descendens 
koronária proximális szakaszán nem fogadható el. 

2.4.8.7. Évenkénti kardiológiai vizsgálat (ha indokolt, gyakrabban) szükséges terheléses 
EKG-val vagy scintigráfiával kiegészítve. Koronária angiográfia vagy más ezzel 
egyenértékű képalkotó eljárás végzése szükséges az index esemény után 5 évvel, hacsak 
a non-invazív vizsgálat (terheléses EKG stb.) azt korábban nem teszi szükségessé. 
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2.5. [EMCR(ATC) 2.4.] Ritmus- és vezetési zavarok 
2.5.1. [EMCR(ATC) 2.4. (a)] A tartós vagy időnként jelentkező, klinikai tünetekkel járó 

szupraventrikuláris tachykardia, szinoatriális diszfunkció esetén a vizsgált személy nem 
alkalmas. Az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést a 2.5.2. pont szerint végzett 
kedvező eredményű kardiológiai kivizsgálás alapján. 

2.5.2. [EMCR(ATC) 2.4.1.] Minden jelentős ritmus- vagy vezetési zavart az AMS által 
elfogadott kardiológus vizsgáljon ki, és alkalmas minősítés esetén megfelelő nyomon 
követés szükséges. 

2.5.2.1. [EMCR(ATC) 2.4.1. (a)] Ezek a vizsgálatok a következők: 
2.5.2.1.1. Bruce protokoll szerinti vagy azzal egyenértékű terheléses vizsgálat. A terhelés 

maximális vagy tünethatárolt legyen. A Bruce 4. fokozatot kell teljesíteni és nem lehet 
jelentős ritmus- vagy vezetési zavar, illetve szívizom isémia jele. A kardioaktív 
gyógyszerek terhelés előtti elhagyását mérlegelni kell. 

2.5.2.1.2. 24 órás ambuláns EKG nem mutat jelentős ritmus- vagy vezetési zavart. 
2.5.2.1.3. 2D Doppler echokardiogram nem jelez jelentős szelektív kamrai megnagyobbodást, 

illetve jelentős szerkezeti vagy funkcionális károsodást és a bal kamra ejekciós frakciója 
legalább 50%. 

2.5.2.2. [EMCR(ATC) 2.4.1. (b)] További vizsgálatok a következők lehetnek: 
2.5.2.2.1. ismételt 24 órás EKG felvétel; 
2.5.2.2.2. elektrofiziológiai vizsgálatok; 
2.5.2.2.3. szívizom perfúziós vizsgálat vagy más ezzel egyenértékű vizsgálat; 
2.5.2.2.4. a szív MRI vagy ezzel egyenértékű vizsgálata; 
2.5.2.2.5. koronária angiográfia vagy ezzel egyenértékű vizsgálat. 
2.5.3. [EMCR(ATC) 2.4. (b)] Tünetmentes szinus bradikardia vagy szinusz tachykardia 

esetén a vizsgált személy alkalmasnak minősíthető, amennyiben más kóros elváltozás 
nem áll a háttérben. 

2.5.4. [EMCR(ATC) 2.4. (c)] Szinus csomó betegség gyanúja esetén a 2.5.2. pont szerint 
kardiológiai kivizsgálás szükséges. 

2.5.5. [EMCR(ATC) 2.4. (d)] Tünetmentes egygócú ventrikuláris extraszisztolék nem 
jelentenek alkalmatlanságot. A gyakori és komplex formában jelentkező extraszisztólék 
esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges a 2.5.2. pont szerint (lásd a 2.5.6. pontot is.) 

2.5.6. [EMCR(ATC) 2.4.2.] Tünetmentes egygócú szupraventrikuláris vagy ventrikuláris 
extraszisztolék nem igényelnek további kivizsgálást, ha gyakoriságuk nem több mint 
percenként 1 ES. 

2.5.7. [EMCR(ATC) 2.4. (e)] Egyéb rendellenesség hiányában az inkomplett szárblokk vagy 
stabil bal tengelyállás alkalmasnak minősíthető. Komplett jobb-, illetve balszárblokk 
esetén kardiológiai kivizsgálás szükséges az első észleléskor a 2.5.2. pont szerint (lásd a 
2.5.8. és 2.5.9. pontot is). 

2.5.8. [EMCR(ATC) 2.4.3. (a)] 40 év felett frissen jelentkező jobb szárblokk esetén 12 
hónapos stabilitást kell igazolni az alkalmas minősítéshez. 
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2.5.9. [EMCR(ATC) 2.4.3. (b)] A bal szárblokk sokkal gyakrabban társul koszorúsér 
betegséghez, így azokat részletesebben kell kivizsgálni, és az invazív diagnosztika is 
szükséges lehet. Az orvosi minősítésre először jelentkező alkalmasnak minősíthető, ha a 
részletes vizsgálatok nem derítettek ki kóros elváltozást. A frissen jelentkező bal 
szárblokk esetén a minősítés meghosszabbításához 12 hónapos szoros megfigyeléssel 
ellenőrzött stabilitás szükséges. 

2.5.10. [EMCR(ATC) 2.4. (f)] I. fokú és Mobitz 1. típusú A-V blokk esetén, kóros eltérések 
hiányában mérlegelhető az alkalmas minősítés. Mobitz 2. típusú vagy teljes A-V blokk 
esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minősítést mérlegelheti az AMS a 
2.5.2. pont alapján. 

2.5.11. [EMCR(ATC) 2.4. (g)] A széles és/vagy keskeny QRS komplexusokkal járó 
tachykardia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az alkalmas minősítést 
mérlegelheti az AMS a 2.5.2. pont alapján. 

2.5.12. [EMCR(ATC) 2.4. (h)] Ablációstherápia után a vizsgált személy nem alkalmas. Az 
alkalmas minősítést mérlegelheti az AMS a 2.5.2. pont alapján (lásd a 2.5.13. pontot is.) 

2.5.13. [EMCR(ATC) 2.4.4.] Sikeres abláció után a vizsgált személy legalább egy évig nem 
alkalmas, kivéve, ha a beavatkozás után legkorábban 2 hónappal végzett 
elektrofiziológiai vizsgálat igazolja a beavatkozás sikerét. 

2.5.14. [EMCR(ATC) 2.4. (i)] Kamrai praeexcitáció esetén a vizsgált személy nem alkalmas. 
Az alkalmas minősítést mérlegelheti az AMS a 2.5.14.1-3. pont szerint. 

2.5.14.1. [EMCR(ATC) 2.4.5. (a)] Az alkalmas minősítést a 2.4.1. pontban elvégzett 
vizsgálatok kedvező leletei alapján mérlegelheti az AMS. 

2.5.14.2. [EMCR(ATC) 2.4.5. (b)] Tünetmentes praeexcitáció esetén az AMS mérlegelheti az 
alkalmasságot, amennyiben az elektrofiziológiai vizsgálat, beleértve a gyógyszeres 
provokációt is, nem bizonyít re-entrytachycardiát és kizárható a multiplex vezetőnyaláb 
is. 

2.5.14.3. [EMCR(ATC) 2.4.5. (c)] 24 órás EKG monitorozás igazolja, hogy nincs hajlam 
tünettel járó vagy tünetmentes tachy-arritmiára. 

2.5.15. [EMCR(ATC) 2.4. (j)] Endokardiális pacemakerrel a vizsgált személy nem alkalmas. 
Az alkalmas minősítést mérlegelheti az AMS a 2.5.16. pont szerint. 

2.5.16. [EMCR(ATC) 2.4.6.] Szubendokardiális, állandó pacemaker beültetés után 3 hónappal 
az alkalmas minősítés feltételei a következők: 

2.5.16.1. nem áll fenn más kizáró betegség; 
2.5.16.2. bipoláris elektródát alkalmaztak; 
2.5.16.3. a vizsgált személy nem pacemaker dependens; 
2.5.16.4. tünethatárolt terheléses EKG során legalább a Bruce 4. fokozatot kell teljesíteni és 

nem lehet jelentős ritmus- vagy vezetési zavar, illetve szívizom isémia jele. Ritmus- 
vagy vezetési zavar esetén a scintigráfia informatívabb lehet; 

2.5.16.5. az AMS által elfogadott kardiológus véleménye szükséges a pacemaker megfelelő 
működéséről és ha indikált, Holter monitorozást kell végezni; 
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2.5.16.6. a tapasztalatok szerint a pacemaker hibák zöme a beültetés utáni első 3 hónapban 
jelentkezik. Ezért az alkalmas minősítés ezen idő leteltével mérlegelhető. Ismeretes, 
hogy bizonyos elektromos berendezésekkel a pacemaker interferálhat. Az adott 
pacemaker esetében meg kell győződni arról, hogy a készülék nem interferál a 
munkahelyi berendezésekkel. Az ezzel kapcsolatos információkról a pacemaker 
gyártója tud felvilágosítást adni. 

2.6. [EMCR(ATC) 2.5.] Általános irányelvek 
2.6.1. [EMCR(ATC) 2.5. (a)] Perifériás artériás betegség, műtét előtt vagy után a vizsgált 

személy nem alkalmas. Amennyiben nem áll fenn jelentős funkcionális károsodás, az 
AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést a 2.6.1.1. pont szerint. 

2.6.1.1. [EMCR(ATC) 2.5.1. (a)] Az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést, ha nem áll 
fenn szignifikáns koszorúsér betegség vagy más helyen jelentősebb mértékű atheroma 
és az artéria által ellátott szervek működése nem károsodott. Terheléses EKG és duplex 
ultrang vizsgálat szükséges. 

2.6.2. [EMCR(ATC) 2.5. (b)] A mellkasi vagy hasi aorta aneurizma műtéte előtt vagy után a 
vizsgált személy nem alkalmas. Infra-renális hasi aorta aneurizma esetén, 
meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával az AMS mérlegelheti az alkalmas 
minősítést a 2.6.2.1. pont szerint. 

2.6.2.1. [EMCR(ATC) 2.5.1. (b)] Az artéria renalisok eredése alatti sikeresen operált, 
szövődmény mentes hasi aneurizma eseteiben, szív- és érrendszeri kivizsgálás után az 
AMS mérlegelheti az orvosi minősítés kiadását. 

2.6.3. [EMCR(ATC) 2.5. (c)] Bármilyen jelentős szívbillentyű hiba esetén a vizsgált személy 
nem alkalmas. 

2.6.4. [EMCR(ATC) 2.5. (d)] Kisfokú szívbillentyű elváltozás esetén a vizsgált személyt 
alkalmasnak minősítheti az AMS, amennyiben klinikai állapota eleget tesz 2.6.4.1. és 
2.6.4.2. pontban leírtaknak. 

2.6.4.1. [EMCR(ATC) 2.5.1. (c)] Az AMS által elfogadott kardiológus vizsgáljon ki minden 
korábban nem tisztázott szívzörejt. A jelentősnek vélt zörej esetén a további kivizsgálás 
során legalább 2D Doppler echokardiográfiát kell végezni. 

2.6.4.2. [EMCR(ATC) 2.5.1. (d)] Billentyűhibák 
2.6.4.2.1. A bicuspidalis aorta billentyű esetén a vizsgált személy korlátozás nélkül 

minősíthető alkalmasnak, amennyiben nincs egyéb kóros szív- vagy aorta elváltozás. 
Echokardiográfiás ellenőrzés 2 évente szükséges. 

2.6.4.2.2. Enyhe fokú aorta stenosis alkalmasnak minősíthető (25 Hgmm-nél kisebb 
nyomáskülönbség vagy a Dopplerrel mért áramlás 2 m/sec értéknél kisebb). Évente 2D 
echokardiográfiás vizsgálatot végezzen az AMS által elfogadott kardiológus. 

2.6.4.2.3. A klinikailag nem jelentős mértékű aorta inszufficiencia korlátozás nélkül is 
minősíthető alkalmasnak. Az aorta ascendensen 2D Doppler echokardiográfiával 
vizsgálva nem lehet kimutatható elváltozás. Az évenkénti ellenőrzéseket az AMS által 
elfogadott kardiológus végezze. 
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2.6.4.2.4. A reumás eredetű mitrális billentyű betegségek általában kizáró okot jelentenek. 
Mitrális billentyű prolapszus és enyhe fokú mitrális regurgitáció alkalmasnak 
minősíthető. Tünetmentes, izolált mezoszisztolés klikk esetében nem szükséges a 
korlátozás. Szövődménymentes enyhe fokú regurgitáció alkalmasnak minősíthető 
rendszeres kardiológiai ellenőrzés mellett. 

2.6.4.2.5. A bal kamra volumen-terhelése esetén, melyet a végdiasztolés átmérő növekedése 
jelez, a vizsgált személy nem alkalmas. 

2.6.5. [EMCR(ATC) 2.5. (e)] Szívbillentyű beültetés/plasztika után a vizsgált személy nem 
alkalmas. Az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést, amennyiben a klinikai állapot 
eleget tesz a 2.6.6.pontban leírtaknak. 

2.6.6. [EMCR(ATC) 2.5.1. (e)] Billentyű műtétek 
2.6.6.1. A műtét után 6 hónappal alkalmasnak minősíthető a vizsgált személy a következők 

alapján: 
2.6.6.1.1. 2D echokardiográfia szerint normál billentyű és kamrai funkció; 
2.6.6.1.2. tünethatárolt, a Bruce protokoll szerinti 4. fokozatú vagy azzal egyenértékű 

terheléses EKG vizsgálat, mely nem mutat jelentős eltérést; 
2.6.6.1.3. igazoltan nem áll fenn koszorúsér-betegség, illetve sikeres revaszkularizáció történt; 
2.6.6.1.4. kardiákumok szedése nem szükséges; 
2.6.6.1.5. az AMS által elfogadott kardiológus végezzen évente kontroll vizsgálatot, ami 

terheléses EKG és 2D Doppler echokardiográfiát is tartalmazzon. 
2.6.6.2. Mechanikus műbillentyű beültetés után a vizsgált személy alkalmas lehet, 

amennyiben az anticoaguláns terápia pontos beállítása jól dokumentált. A rizikó 
elemzésénél az életkort figyelembe kell venni. 

2.6.7. [EMCR(ATC) 2.5. (f)] A szisztémás alvadásgátló kezelés tüdőembolia vagy mélyvénás 
thrombózis esetén kizáró ok. Artériás tromboembólia veszélye miatti anticoaguláns 
kezelés is kizáró okot jelent. Pulmonális embolia után teljes kivizsgálás szükséges. Az 
AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést, amennyiben a klinikai állapot eleget tesz a 
2.6.7.1. pontban leírtaknak. 

2.6.7.1. [EMCR(ATC) 2.5.2.] Részletes kivizsgálás után a szisztémás alvadásgátló kezelés 
tüdőembolia vagy mélyvénás thrombózis esetén alkalmasnak minősíthető, amennyiben 
a terápia stabil és a pontos beállítás jól dokumentált az AMS által elfogadott 
kezelőorvos véleménye alapján. Szubkután heparin terápia is elfogadható lehet az AMS 
által elfogadott kezelőorvos kedvező véleménye alapján. 

2.6.8. [EMCR(ATC) 2.5. (g)] A szívburok, szívizom vagy az endokardium minden eddig nem 
érintett rendellenessége kizáró ok. Az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést az 
állapot teljes rendeződése után, amennyiben a kardiológiai kivizsgálás igazolja, hogy a 
vizsgált személy állapota eleget tesz a 2.6.8.1. pontban leírtaknak. 

2.6.8.1. [EMCR(ATC) 2.5.3.] Az epikardium, miokardium és/vagy endokardium primér vagy 
szekunder elváltozása esetén az egyén a részletes klinikai kivizsgálásig nem 
alkalmasként minősítendő. Az orvosi minősítéshez a következő vizsgálatok 
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indikálhatók: 2D Doppler echokardiográfia, terheléses EKG és/vagy szcintigráfia/ 
terheléses echokardiográfia és 24 órás Holter EKG, koronáriaangiografia. 

2.6.9. [EMCR(ATC) 2.5. (h)] A szív veleszületett fejlődési rendellenessége, műtét előtt vagy 
után kizáró okot jelent. Kisfokú rendellenesség esetén az AMS mérlegelheti az alkalmas 
minősítést, amennyiben a vizsgált személy kardiológiai nyomon követése eleget tesz a 
2.6.9.1. pontban leírtaknak. 

2.6.9.1. [EMCR(ATC) 2.5.4.] A veleszületett szívbetegségek (műtéti korrekció után is) 
általában kizáró jellegűek, kivéve azokat a klinikailag nem jelentős eseteket, melyek 
gyógyszeres kezelést nem igényelnek. Az AMS-nak kardiológiai vizsgálatot kell 
végeztetnie. Ezek közé tartozhat: 2D Doppler echokardiográfia, terheléses EKG és 24 
órás Holter EKG. Rendszeres kardiológiai ellenőrzés szükséges, melynek gyakoriságát 
az AMS által elfogadott kardiológus határozza meg. 

2.6.10. [EMCR(ATC) 2.5. (i)] A szív- és szív/tüdőtranszplantáció kizáró ok. 
2.6.11. [EMCR(ATC) 2.5. (j)] A vizsgált személy anamnézisében szereplő ismételten fellépő 

vasovagalissyncope kizáró okot jelent. Az AMS mérlegelheti az alkalmasságot, 
amennyiben az előzményi adatok arra utalnak, hogy a vizsgált személy egészségi 
állapota megfelel a 2.6.12. pontban leírtaknak. 

2.6.12. [EMCR(ATC) 2.5.5.] Ismételt ájulásos rosszullétek után a következő vizsgálatokat 
kell végezni: 

2.6.12.1. [EMCR(ATC) 2.5.5. (a)] tünethatárolt, a Bruce protokoll szerinti 4. fokozatú vagy 
azzal egyenértékű terheléses EKG vizsgálat, mely az AMS által elfogadott kardiológus 
véleménye szerint nem mutat jelentős eltérést. Kóros nyugalmi EKG esetén szívizom 
szcintigráfiát vagy terheléses echokardiográfiát kell végezni; 

2.6.12.2. [EMCR(ATC) 2.5.5. (b)] 2D Doppler echokardiogram nem jelez jelentős szelektív 
kamrai megnagyobbodást, illetve a szív, a billentyűk és a szívizom szerkezeti vagy 
funkcionális károsodását; 

2.6.12.3. [EMCR(ATC) 2.5.5. (c)] 24 órás ambuláns EKG monitorozás során nem észlelhető 
jelentős vezetési zavar, komplex vagy tartós (sustained) ritmuszavar, illetve szívizom 
isémia; 

2.6.12.4. [EMCR(ATC) 2.5.5. (d)] az AMS által elfogadott kardiológus véleménye szerint a 
standard módon végzett „billenőasztal” vizsgálat nem utal vazomotor instabilitásra. 

2.6.12.5. Rendszerint neurológiai vizsgálat is indikált. 

3. [EMCR(ATC) 3.] Légzőszervek 

3.1. [EMCR(ATC) 3.1.] Általános irányelvek 
3.1.1. [EMCR(ATC) 3.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 

már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn a légzőszervek olyan 
veleszületett vagy szerzett elváltozása, mely feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati 
feladatok biztonságos ellátását. 

3.1.2. [EMCR(ATC) 3.1. (b)] Hát/mell irányú mellkas röntgen vizsgálat rendelhető el a 
klinikai kép alapján. 
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3.1.3. [EMCR(ATC) 3.1. (c)] Az első vizsgálat alkalmával légzésfunkciós vizsgálatot kell 
végezni (lásd a 3.1.3.1. pontot). Jelentős légzésfunkció károsodás esetén a vizsgált 
személy nem alkalmas. 

3.1.3.1. [EMCR(ATC) 3.1.1.] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél 
spirometriás vizsgálatot kell végezni. Amennyiben a FEV1/FVC hányados 70%-nál 
kisebb, pulmonológiai szakvizsgálat szükséges. 

3.1.4. [EMCR(ATC) 3.1. (d)] Minden jelentős eltérést pulmonológus szakorvos vizsgáljon ki. 
3.2. [EMCR(ATC) 3.2.] Kóresetek 
3.2.1. [EMCR(ATC) 3.2. (a)] Súlyos krónikus obstruktív légúti megbetegedés kizáró okot 

jelent. Amennyiben indokolt, történjen pulmonológiai szakorvosi vizsgálat. 
3.2.2. [EMCR(ATC) 3.2. (b)] Gyógyszeres kezelést igénylő asthma esetén a vizsgált személyt 

a 3.2.2.1. pont szerint kell minősíteni. 
3.2.2.1. [EMCR(ATC) 3.2.1.] Ismétlődő asztmás rohamok esetén a vizsgált személy nem 

alkalmas. A 3. Egészségügyi Osztályú alkalmas minősítést akkor mérlegelheti az AMS, 
amennyiben az állapot elfogadható légzésfunkciós értékek mellett stabilnak tekinthető, 
és a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátásával összeegyeztethető a gyógykezelés. 

3.2.3. [EMCR(ATC) 3.2. (c)] A légzőszervek aktív gyulladásos betegségei esetén 
ideiglenesen nem alkalmas a vizsgált személy. 

3.2.4. [EMCR(ATC) 3.2. (d)] Aktív szarkoidózis esetén a vizsgált személyt nem alkalmasnak 
kell minősíteni (lásd a 3.2.4.1. pontot). 

3.2.4.1. [EMCR(ATC) 3.2.2.] Az AMS akkor mérlegelheti az alkalmasságot, ha: 
3.2.4.1.1. a kivizsgálás során kizárható más szervrendszerek érintettsége; 
3.2.4.1.2. a folyamat, mely kizárólag a hiláris nyirokcsomókra korlátozódik, inaktív és nem 

igényel gyógyszeres kezelést. 
3.2.5. [EMCR(ATC) 3.2. (e)] Spontán pneumothorax után a vizsgált személyt a 3.2.5.1. 

pontban leírt vizsgálatok függvényében kell minősíteni. 
3.2.5.1. [EMCR(ATC) 3.2.3.] Spontán pneumotorax 
3.2.5.1.1. Teljes gyógyulás után az egyszeri spontán pneumotorax esetén az AMS akkor 

mérlegelheti az alkalmasságot, ha a részletes pulmonológiai vizsgálat (MRI-t is 
beleértve) igazolja az állapot rendeződését. 

3.2.5.1.2. Spontán pneumothorax után 6 héttel az állapot teljes rendeződése esetén az AMS 
mérlegelheti az orvosi minősítés meghosszabbítását vagy megújítását. 

3.2.5.1.3. Az ismétlődő pneumothorax kizáró ok. Az alkalmas minősítést az AMS 
mérlegelheti a sikeres műtéti beavatkozás után, amennyiben rendezett a klinikai állapot. 

3.2.6. [EMCR(ATC) 3.2. (f)] Nagy mellkasi műtétet követően a vizsgált személy nem 
alkalmas, az alkalmasságot akkor lehet mérlegelni, amennyiben a műtét utáni állapot 
feltehetően már nem akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a 
3.2.6.1. pontot). A műtétet szükségessé tevő alapbetegséget is mérlegelni kell a 
megújító/meghosszabbító minősítés során. 
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3.2.6.1. [EMCR(ATC) 3.2.4.] Pneumonectomia vagy kisebb mellkassebészeti beavatkozások 
esetén az állapot teljes rendeződése után mérlegelhető a minősítés meghosszabbítása 
vagy megújítása, ha részletes pulmonológiai vizsgálat (MRI-t is beleértve) igazolja az 
állapot rendeződését. 

3.2.7. [EMCR(ATC) 3.2. (g)] A tüdőemphysema kizáró ok, lásd a 3.2.7.1. pontot. 
3.2.7.1. [EMCR(ATC) 3.2.5.] Alkalmas minősítést akkor mérlegelhet az AMS, ha nem okoz 

súlyos tüneteket. 
3.2.8. [EMCR(ATC) 3.2. (h)] Az aktív tuberkulózis kizáró ok, lásd a 3.2.8.1. pontot. 
3.2.8.1. [EMCR(ATC) 3.2.6.] Gyógyult vagy inaktív folyamat alkalmasnak minősíthető. 
3.2.9. [EMCR(ATC) 3.2. (i)] A kezeléssel nem befolyásolható légzési apnoe kizáró okot 

jelent, lásd a 3.2.9.1. pontot. 
3.2.9.1. [EMCR(ATC) 3.2.7.] Alvási apnoe esetén a minősítésnél figyelembe kell venni a 

tünetek súlyosságát, a kezelés eredményességét és a munkahelyi környezetet. 

4. [EMCR(ATC) 4.] Emésztőszervek 

4.1. [EMCR(ATC) 4.1.] Általános irányelvek 
4.1.1. [EMCR(ATC) 4.1.] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a már 

orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn az emésztő szervrendszer olyan 
funkcionális vagy szervi elváltozása, amely feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati 
feladatok biztonságos ellátását. 

4.2. [EMCR(ATC) 4.2.] Kóresetek 
4.2.1. [EMCR(ATC) 4.2. (a)] Visszatérő, gyógyszeres kezelést igénylő diszpepsziás 

betegséggel a jelentkező nem alkalmas, azonban lásd a 4.2.1.1. és 4.2.1.3. pontot. 
4.2.1.1. [EMCR(ATC) 4.2.1. (a)] A vizsgálatra jelentkezőt visszatérő, gyógyszeres kezelést 

igénylő diszpepsziás panaszok esetén ki kell vizsgálni (radiológiai vagy endoszkópos 
úton). 
Szérum hemoglobin és széklet vizsgálat szükséges. Kimutatott fekély vagy jelentős 
gyulladásos folyamat esetén a minősítés megújítása vagy meghosszabbítása előtt 
igazolni kell a gyógyulást. 

4.2.1.2. [EMCR(ATC) 4.2.1. (b)] Az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést, ha a kiváltó 
tényező vagy az elzáródás okozója (gyógyszer, kő stb.) eltávolításra került. 

4.2.1.3. [EMCR(ATC) 4.2.1. (c)] A diszpepszia és a pankreatitisz összefügghet az 
alkoholfogyasztással. Szükség szerint tisztázni kell az alkoholfogyasztás jellegét és 
kizárni az abúzust/dependenciát. 

4.2.2. [EMCR(ATC) 4.2. (b)] A hasnyálmirigy gyulladás kizáró ok, azonban lásd a 4.2.1.2. és 
4.2.1.3. pontot. 

4.2.3. [EMCR(ATC) 4.2. (c)] Tünetekkel járó egy vagy több epekő kizáró okot jelent a 
sikeres kezelésig, lásd a 4.2.3.1. pontot. 

4.2.3.1. [EMCR(ATC) 4.2.2.] A tünetmentes, szoliter epekő esetén az AMS mérlegelheti az 
alkalmas minősítést. Tünetmentes multiplex kövesség esetén a vizsgált személy 
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alkalmas lehet a vizsgálati leletek függvényében, amíg a vizsgálatokra vagy kezelésre 
vár. 

4.2.4. [EMCR(ATC) 4.2. (d)] A vizsgált személyt nem alkalmasként kell minősíteni, 
amennyiben krónikus bélgyulladás áll fenn vagy szerepel az anamnézisben 
(regionalisileitis, ulcerativecolitis, diverticulitis), lásd a 4.2.4.1. pontot. 

4.2.4.1. [EMCR(ATC) 4.2.3.] A vastagbél gyulladásos jellegű betegségeinek minősítése 
akkor mérlegelhető, ha teljes remisszió van, az állapot stabil és semmiféle vagy csak 
minimális fenntartó kezelés szükséges. A további rendszeres ellenőrzést elő kell írni. 

4.2.5. [EMCR(ATC) 4.2. (e)] A vizsgált személynek nem lehet olyan jellegű sérve, mely a 
cselekvőképesség beszűkülésének veszélyével járhat. 

4.2.6. [EMCR(ATC) 4.2. (f)] Alkalmatlanságot jelent az emésztőrendszer minden műtéti vagy 
betegség utáni szövődményes esete, ami veszélyeztetheti a szakszolgálati feladatok 
biztonságos ellátását, különös tekintettel szűkület vagy kompresszió miatti passzázs 
akadályokra. 

4.2.7. [EMCR(ATC) 4.2. (g)] Az emésztőrendszeren végzett műtétek után – ideértve egyes 
részek teljes vagy részleges eltávolítását, áthelyezését is – a vizsgált személy nem 
alkalmas, lásd a 4.2.7.1. pontot. 

4.2.7.1. [EMCR(ATC) 4.2.4.] Hasi műtét után legalább 3 hónapig nem alkalmas a vizsgált 
személy. Abban az esetben, ha teljes a gyógyulás, tünetmentes a beteg és minimális 
veszélye van szövődmény fellépésének vagy kiújulásának, az AMS mérlegelheti 
rövidebb időn belül is az alkalmas minősítést meghosszabbítás vagy megújítás esetén. 
Fontos szempont, hogy az aktuális állapot ne akadályozza a szakszolgálati feladatok 
biztonságos ellátását. 

5. [EMCR(ATC) 5.] Az anyagcsere, táplálkozás és hormonális rendszer betegségei 

5.1. [EMCR(ATC) 5.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn olyan funkcionális, illetve szervi 
jellegű anyagcsere, táplálkozási vagy hormonális betegség, mely feltehetőleg 
akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását. 

5.2. [EMCR(ATC) 5.1. (b)] Az a vizsgált személy, akinél anyagcsere, táplálkozási vagy 
hormonális rendellenesség áll fenn, nem alkalmas (lásd az 5.2.1. pontot). 

5.2.1. [EMCR(ATC) 5.1.1.] Az anyagcsere, táplálkozás vagy hormonális rendszer 
funkciózavara kizáró ok. Az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést abban az 
esetben, ha az egyén tünetmentes, klinikailag egyensúlyban van és stabilan kompenzált 
hormonpótló kezeléssel vagy anélkül, és rendszeres szakgondozás alatt áll. 

5.3. [EMCR(ATC) 5.1. (c)] Az endokrin szerveken végzett műtét kizáró okot jelent. A teljes 
gyógyulás után mérlegelheti az AMS az alkalmasság minősítését az 5.2.1. pont szerint. 

5.4. [EMCR(ATC) 5.1. (d)] Diabetes mellitus esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd az 
5.4.1. és az 5.4.2. pontot). 

5.4.1. [EMCR(ATC) 5.1.2.] A glukózúriát és az emelkedett vércukorszintet ki kell vizsgálni. 
Az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést normál glukózterhelés esetén (alacsony 
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veseküszöb) vagy csökkent glukóz tolerancia esetén – diabeteses szövődmény nélkül – 
kizárólag diéta és rendszeres ellenőrzés mellett. 

5.4.2. [EMCR(ATC) 5.1.3.] Biguanid származékokkal vagy alpha-glukozidáze gátlókkal vagy 
glitazonnal, jól beállított esetekben – diabetes szövődmény kizárása után – mérlegelhető 
az alkalmas minősítés 2-es típusú diabetes esetén, mivel ezek a szerek nem okoznak 
hypoglikémiát. 

5.5. [EMCR(ATC) 5.1. (e)] Inzulintherápia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. 
5.6. [EMCR(ATC) 5.1. (f)] Az antidiabetikus gyógyszeres terápia kizáró okot jelent, de lásd 

az 5.4.2. pontot. 

6. [EMCR(ATC) 6.] Vérképző rendszer 

6.1. [EMCR(ATC) 6.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn olyan hematológiai elváltozás, 
mely befolyásolhatja a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását. 

6.2. [EMCR(ATC) 6.1. (b)] Vérvizsgálatot minden vizsgálat alkalmával el kell végezni, 40 
éves korig kétévente, utána évente, illetve klinikai indikáció alapján, lásd a 6.2.1. 
pontot. 

6.2.1. [EMCR(ATC) 6.1.1.] Az AMS meghatározhatja a laboratóriumi vizsgálatok 
terjedelmét. 

6.3. [EMCR(ATC) 6.1.2.] A csökkent hemoglobin értékkel járó anémiát ki kell vizsgálni. A 
terápiásan nem befolyásolható anémia kizáró okot jelent. Az AMS mérlegelheti az 
alkalmas minősítést, amennyiben az anémia oki terápiája sikeres volt (pl. vashiány, B12 
hiány esetén), a haematokrit érték stabil (javasolt a 11-17 g/dl érték), illetve a 
thalasszaemia minor vagy haemoglobinopatia esetén az anamnézisben nem szerepel 
krízis és a beteg funkcionális állapota igazoltan megfelelő. 

6.4. [EMCR(ATC) 6.1. (c)] A nyirokcsomók jelentős lokális vagy generalizált 
megnagyobbodása és vérképző szervi megbetegedés esetén a vizsgált személy nem 
alkalmas (lásd a 6.4.1. pontot). 

6.4.1. [EMCR(ATC) 6.1.3.] A nyirokcsomó megnagyobbodást ki kell vizsgálni. Az AMS 
mérlegelheti az alkalmas minősítést, amennyiben a gyulladásos folyamat teljes 
mértékben gyógyult, illetve a kezelt Hodgkin-limfóma teljes remisszióban van. Egyes 
kemoterápiás szereknek hosszú távú mellékhatásai lehetnek, így alkalmazásukkor erre 
figyelemmel kell lenni a későbbiek során. 

6.5. [EMCR(ATC) 6.1. (d)] Akut leukémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas. Az 
először jelentkezőknél a krónikus leukémia kizáró okot jelent (a meghosszabbítás vagy 
megújítás esetét a 6.5.1. pont szerint kell elbírálni). 

6.5.1. [EMCR(ATC) 6.1.4.] A krónikus leukémia alkalmas minősítését meghosszabbítás vagy 
megújítás esetén mérlegelheti az AMS, a 0 vagy I. (esetleg II.) stádiumú anémia nélkül 
minimális terápia mellett vagy „hajas sejtes” leukémia esetén normál hemoglobin és 
thrombocita szám mellett. Rendszeres ellenőrző vizsgálat szükséges. 

6.6. [EMCR(ATC) 6.1. (e)] Jelentős lépmegnagyobbodás esetén a vizsgált személy nem 
alkalmas, lásd a 6.6.1. pontot. 
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6.6.1. [EMCR(ATC) 6.1.5.] A lépnagyobbodást ki kell vizsgálni. Az AMS mérlegelheti az 
alkalmas minősítést, ha a lépnagyobbodás minimális, stabil és nem áll más kórfolyamat 
a háttérben (pl. kezelt krónikus malária), vagy a minimális lépnagyobbodás hátterében a 
minősítéssel összeegyeztethető megbetegedés áll (pl. teljes remisszióban lévő Hodgkin-
limfóma). A lépeltávolítás nem zárja ki az alkalmas minősítést, a minősítést egyéni 
alapon kell elbírálni. 

6.7. [EMCR(ATC) 6.1. (f)] Policitémia esetén a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 6.7.1. 
pontot. Az AMS akkor mérlegelheti az alkalmas minősítést, ha az állapot egyensúlyban 
van és az ellenőrzések pontosan dokumentáltak. 

6.7.1. [EMCR(ATC) 6.1.6.] A policitémiát ki kell vizsgálni. Az AMS mérlegelheti az 
alkalmas minősítést, amennyiben az állapot stabil és nem áll más kóros folyamat a 
háttérben. 

6.8. [EMCR(ATC) 6.1. (g)] Alvadási zavar esetén a vizsgált személy nem alkalmas, lásd a 
6.8.1. és 6.8.2. pontot. 

6.8.1. [EMCR(ATC) 6.1.7.] A klinikailag jelentős alvadási zavart ki kell vizsgálni. Az AMS 
mérlegelheti az alkalmas minősítést, amennyiben nem szerepel a kórelőzményben 
jelentősebb vérzés vagy trombózis és a hematológiai leletek az állapot rendezettségére 
utalnak. 

6.8.2. [EMCR(ATC) 6.1.8.] Az antikoaguláns terápiával kapcsolatos szempontokat és 
teendőket a 2.6.7.1. pont írja le. 

7. [EMCR(ATC) 7.] Húgyúti szervek 

7.1. [EMCR(ATC) 7.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn a húgyúti vagy környéki szervek 
olyan funkcionális vagy szervi elváltozása, mely befolyásolhatja a szakszolgálati 
feladatok biztonságos ellátását. 

7.2. [EMCR(ATC) 7.1. (b)] Az organikus vesebetegség bármely tünete esetén a vizsgált 
személy nem alkalmas. Minden vizsgálat alkalmával vizeletvizsgálatot kell végezni. A 
vizeletben nem lehet kóros elem. Különös figyelemmel kell lenni a húgyúti rendszer és 
a nemi szervek betegségeire, lásd a 7.2.1. pontot. 

7.2.1. [EMCR(ATC) 7.1.1.] A kóros laboratóriumi vizeletlelet okát ki kell vizsgálni. A 
kivizsgálásnak különösen ki kell terjednie a fehérje, vér és cukor ürítésre. 

7.3. [EMCR(ATC) 7.1. (c)] Kimutatott vesekövesség esetén a vizsgált személy nem alkalmas, 
lásd a 7.3.1. pontot. 

7.3.1. [EMCR(ATC) 7.1.2.] A tünetmentes húgyúti kő vagy a kórelőzményben szereplő 
vesekólika esetén kivizsgálás szükséges. Sikeres gyógykezelés után mérlegelhető az 
alkalmas minősítés az AMS által elfogadott szakorvos megfelelő ellenőrzése mellett. 
Reziduális kő kizáró okot jelent, kivéve ha elhelyezkedésénél fogva csekély a 
kimozdulásnak, illetve tünetek kiváltásának az esélye. 

7.4. [EMCR(ATC) 7.1. (d)] A vese vagy húgyúti rendszer betegsége vagy műtéte utáni 
szövődmény esetén, ha fennáll a cselekvőképtelenség lehetősége, a vizsgált személy 
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nem alkalmas. Kompenzált nefrectomia után, ha az nem jár magas vérnyomással vagy 
urémiával, mérlegelhető az alkalmasság a 7.4.1. pont szerint. 

7.4.1. [EMCR(ATC) 7.1.3.] Kiterjedt urológiai műtét után nem alkalmas a vizsgált személy. 
Az AMS mérlegelheti a minősítést, amennyiben teljesen tünetmentes a vizsgált személy 
és minimális a szövődmények vagy kiújulás veszélye. 

7.5. [EMCR(ATC) 7.1. (e)] Húgyúti szervek kiterjedt műtéte után vagy azok részleges vagy 
teljes csonkolása, áthelyezése után a vizsgált személy nem alkalmas addig, amíg 
állapota teljesen nem rendeződik és teszi lehetővé a szakszolgálati feladatok biztonságos 
ellátását, lásd a 7.4.1. és 7.5.1. pontot. 

7.5.1. [EMCR(ATC) 7.1.4.] Veseátültetés vagy teljes húgyhólyag eltávolítás kizáró okot 
jelent az első minősítés alkalmával. Meghosszabbítás vagy megújítás esetén az AMS 
mérlegelheti az alkalmas minősítést, ha: 

7.5.1.1. 12 hónappal a műtét után az átültetett vese funkciója teljesen kompenzált és a beteg 
jól tűri a minimális fenntartó immunoszupresszív kezelést; 

7.5.1.2. teljes húgyhólyag eltávolítás után a beteg funkcionális állapota rendezett és nincs 
gyanú a folyamat kiújulására. 

8. [EMCR(ATC) 8.] Nemi úton terjedő és más fertőző betegségek 

8.1. [EMCR(ATC) 8.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem szerepelhet a kórelőzményben vagy nem 
állhat fenn nemi úton terjedő vagy más fertőző betegség, mely feltehetőleg akadályozza 
a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a 8.2. pontot). 

8.2. [EMCR(ATC) 8.1.1.] Különös figyelemmel kell kísérni azokat az eseteket, amikor az 
alábbiak szerepelnek a kórelőzményben vagy ezek klinikai gyanúja merül fel: 

8.2.1. HIV pozitivitás, 
8.2.2. immunrendszer zavara, 
8.2.3. fertőző májgyulladás, 
8.2.4. szifilisz. 
8.3. [EMCR(ATC) 8.1. (b)] Nem alkalmas az a HIV fertőzött vizsgált személy, akinél az 

AIDS betegség tünetei jelentkeznek vagy a központi idegrendszer érintettsége 
mutatható ki. A HIV pozitív egyének minősítésének meghosszabbítása vagy megújítása 
a 8.2., 8.3.1. és 8.3.2. pont szerint mérlegelhető. 

8.3.1. [EMCR(ATC) 8.1.2.] Nincs kötelező HIV szűrés, a vizsgálatot klinikai indikáció 
alapján kell elvégezni. HIV pozitivitás bizonyítottsága esetén a vizsgálatok és 
ellenőrzések szigorú rendjét kell bevezetni, hogy az egyén képes legyen a szakszolgálati 
feladatok biztonságos ellátására. Az egyéni terápiás tervet az AMS által elfogadott 
szakorvos segítségével kell felállítani. 

8.3.2. [EMCR(ATC) 8.1.3.] Hirtelen cselekvőképtelenséget okozó görcsroham vagy rejtett 
cselekvőképesség beszűkülést okozó kognitív működési zavar ismert megjelenési 
formája a HIV betegségnek, ezért a HIV pozitív egyének rendszeres neurológiai 
vizsgálata is szükséges. 
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8.4. [EMCR(ATC) 8.1. (c)] A szifilisz diagnózisa nem jelent kizáró okot. A betegség tünetei, 
illetve szövődményei, amennyiben akadályozzák a szakszolgálati feladatok biztonságos 
ellátását, kizáró okot jelentenek (lásd a 8.4.1. pontot). 

8.4.1. [EMCR(ATC) 8.1.4.] Az AMS akkor mérlegelheti az alkalmas minősítést, ha az 1. 
vagy 2. stádium teljes gyógykezelése befejeződött és gyógyultnak nyilvánították a 
vizsgált személyt. 

9. [EMCR(ATC) 9.] Nőgyógyászat és szülészet 

9.1. [EMCR(ATC) 9.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn olyan funkcionális, illetve szervi 
jellegű nőgyógyászati elváltozás, mely feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati 
feladatok biztonságos ellátását. 

9.2. [EMCR(ATC) 9.1. (b)] Amennyiben a nőgyógyászati vizsgálat során teljesen normál 
terhességet állapítottak meg, a vizsgált személy alkalmasnak minősíthető a 34. 
terhességi hétig. 

9.2.1. [EMCR(ATC) 9.1.1.] Ilyen esetben az AMS írásban tájékoztatja a szakszolgálati 
engedélyest és a nőgyógyász kezelőorvost arról, hogy a szakszolgálati tevékenység 
milyen veszélyt jelenthet a terhességre. 

9.2.2. [EMCR(ATC) 9.1.2.] Szülés vagy terhesség megszakítása után az állapot teljes 
rendeződése esetén a szakszolgálati tevékenység folytatható. 

9.3. [EMCR(ATC) 9.1. (c)] Kiterjedt nőgyógyászati műtét után a vizsgált személy nem 
alkalmas, lásd a 9.3.1. pontot. 

9.3.1. [EMCR(ATC) 9.1.3.] Nagyobb nőgyógyászati műtét után a vizsgált személy nem 
alkalmas. Az AMS abban az esetben mérlegelheti a minősítés meghosszabbítását vagy 
megújítását, ha a szakszolgálati engedélyes teljesen tünet- és panaszmentes, minimális 
az esély a kiújulásra vagy szövődmények kialakulására. 

10. [EMCR(ATC) 10.] Mozgásszervi követelmények 

10.1. [EMCR(ATC) 10.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn a csontrendszer, ízületek, izmok 
vagy inak olyan veleszületett vagy szerzett betegsége, mely feltehetőleg akadályozza a 
szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a 10.1.1. és 10.1.2. pontot). 

10.1.1. [EMCR(ATC) 10.1.1.] Kóros fizikai állapot minősítésekor, ideértve az elhízást vagy 
izomgyengeséget is, egészségügyi szempontból a munkaképesség munkahelyi 
ellenőrzésére lehet szükség az AMS ellenőrzése mellett. 

10.1.2. [EMCR(ATC) 10.1.2.] A mozgásszervek súlyos funkció zavara, amputáció, 
rosszindulatú betegségei és progresszív betegségei esetén az alkalmasságot egyénileg 
kell mérlegelni. Az AMS a szakmai vezetéssel együtt elemzi a szakszolgálati feladatok 
ellátásának képességét, figyelembe véve a feladat komplexitását és az egyén jártasságát. 

10.2. [EMCR(ATC) 10.1. (b)] A kóros elhízásban szenvedő vizsgált személy nem alkalmas 
(lásd a 10.2.1. pontot). 
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10.2.1. [EMCR(ATC) 10.1.3.] A minősítés alkalmával a vizsgált személy életkorát és 
testtömeg indexét figyelembe kell venni. 

10.3. [EMCR(ATC) 10.1. (c)] A csontrendszer, ízületek, izmok vagy inak veleszületett 
elváltozásai vagy progresszív betegségei, jelentős funkció beszűkülése esetén a vizsgált 
személy nem alkalmas (lásd a 10.3.1. pontot). 

10.3.1. [EMCR(ATC) 10.1.4.] A mozgásszervek gyulladásos, infiltratív vagy degeneratív 
elváltozásai lehetnek veleszületettek vagy szerzettek. A funkciók beszűkülését abból a 
szempontból kell megítélni, hogy képes-e az egyén a szakszolgálati feladatok 
biztonságos ellátására. A vizsgált személy ne szedjen olyan gyógyszert, mely nem 
egyeztethető össze a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátásával (lásd a 10.1.2. 
pontot). 

10.4. [EMCR(ATC) 10.1.5.] Végtaghiány esetén, művégtaggal vagy anélkül, a minősítés 
meghosszabbítása vagy megújítása a munkahelyi ellenőrzés függvényében lehetséges 
(lásd a 10.1.2. pontot). 

11. [EMCR(ATC) 11.] Pszichiátriai és pszichológiai követelmények 

11.1. [EMCR(ATC) 11.1.] Pszichiátriai követelmények 
11.1.1. [EMCR(ATC) 11.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél nem 

szerepelhet a kórelőzményben vagy nem állhat fenn semmiféle öröklött vagy szerzett, 
akut vagy krónikus pszichiátriai betegség vagy rendellenesség, amely feltehetőleg 
akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását. 

11.1.2. [EMCR(ATC) 11.1.1.] Az ide tartozó esetek nagyon összetettek. A vizsgálatokhoz és 
a minősítéshez útmutatóul használható a JAR-FCL 3 kézikönyvének (a továbbiakban: 
Kézikönyv) Pszichiátriai fejezete. 

11.1.3. [EMCR(ATC) 11.1. (b)] Különös figyelemmel kell lenni a következő kóresetekre 
(lásd a 11.1.3.1-11.1.3.5. pontot): 

11.1.3.1. pszichotikus tünetek; 
11.1.3.2. hangulati élet zavara; 
11.1.3.3. személyiség zavarok, különösen, ha olyan súlyosak, hogy nyilvánvaló tüneteket 

okoznak; 
11.1.3.4. mentális rendellenességek és neurózis; 
11.1.3.5. pszichotróp szerek használata vagy abúzusa, alkohol abúzus függőséggel vagy 

anélkül. 
11.1.4. [EMCR(ATC) 11.1.2.] Az orvosi minősítést csak akkor mérlegelheti az AMS, ha a 

korábbi diagnózis pontatlan vagy helytelen volt, illetve egyszeri toxikus epizód okozta a 
tüneteket. 

11.1.5. [EMCR(ATC) 11.1.3.] Az AMS mérlegelheti a minősítést az eset részletes pszichiáteri 
elemzésére alapozva, függően az eset típusától és súlyosságától és ha a pszichotróp 
gyógyszerek szedését már elégséges ideje abbahagyták. 
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11.1.6. [EMCR(ATC) 11.1.4.] Az állapot teljes rendeződése után az AMS mérlegelheti az 
orvosi minősítést az eset részletes elemzését követően, és szükség lehet pszichológiai 
vagy pszichiátriai vizsgálatra is. 

11.1.7. [EMCR(ATC) 11.1.5.] 2 év dokumentált absztinencia vagy drogmentesség után az 
AMS mérlegelheti a minősítést. A minősítés megújítását korábban is mérlegelheti az 
AMS, a kezelésnek és az ellenőrzésnek a következőket kell magában foglalnia: 

11.1.7.1. intézeti kezelés; 
11.1.7.2. folyamatos ellenőrzés, melyet az AMS által elfogadott pszichiáter végez; 
11.1.7.3. a továbbiakban is folyamatos ellenőrzés, rendszeres vérvizsgálat és szakmai 

értékelés szükséges legalább 3 évig. 
11.1.8. [EMCR(ATC) 11.1. (c)] Pszichotikus tünetekkel járó állapot kizáró okot jelent (lásd a 

11.1.4. pontot). 
11.1.9. [EMCR(ATC) 11.1. (d)] A neurózis megállapítása kizáró okot jelent (lásd a 11.1.5. 

pontot). 
11.1.10. [EMCR(ATC) 11.1. (e)] Egyetlen autoagresszív esemény vagy a környezet számára 

nyilvánvaló viselkedési zavar ismétlődése kizáró okot jelent (lásd a 11.1.6. pontot). 
11.1.11. [EMCR(ATC) 11.1. (f)] Az alkohol, vagy más drogok okozta mentális vagy 

viselkedési zavar, függőséggel vagy anélkül kizáró okot jelent (lásd a 11.1.7. pontot). 
11.2. [EMCR(ATC) 11.2.] Pszichológiai követelmények 
11.2.1. [EMCR(ATC) 11.2. (a)] A vizsgált személynél nem állhat fenn a stressztűrő képesség 

oly mértékű beszűkülése/zavara, mely feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati 
feladatok biztonságos ellátását (továbbá lásd a 11.2.3. és 11.2.4. pontot). 

11.2.2. [EMCR(ATC) 11.2.1.] A pszichiátriai kezelés során fontos szerepe van pszichológiai 
vizsgálatnak az eset minél alaposabb megítélésében. 

11.2.3. [EMCR(ATC) 11.2.2.] Amikor a stressztűrő képesség beszűkülése a szakszolgálati 
munkát befolyásolja, a pszichológiai vizsgálatot az AMS által elfogadott pszichológus 
végezze (lásd a 11.2.7. pontot). 

11.2.4. [EMCR(ATC) 11.2.3.] A stressz kezelése a következőket jelenti: 
11.2.4.1. megbirkózni a nagy munkaterheléssel, 
11.2.4.2. leküzdeni az unalmat, 
11.2.4.3. a munka utáni lazítás képessége, 
11.2.4.4. a szorongás és félelem kontroll alatt tartása, 
11.2.4.5. a kritikus helyzetek kezelésének képessége. 
11.2.4.6. A fenti készségek bármelyikének hiánya esetén az egyént az AMS által elfogadott 

szakemberhez kell irányítani (lásd a 11.2.7. pontot). 
11.2.5. [EMCR(ATC) 11.2. (b)] A 3. Osztályú minősítésre először jelentkezőnél vagy a már 

orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn olyan pszichológiai eltérés, mely 
feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását (lásd a 11.2.3-
11.2.4. és 11.2.6. pontot). 
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11.2.6. [EMCR(ATC) 11.2.4.] Az AMS által elrendelt pszichológiai vizsgálat lehet a 
neurológiai vagy pszichiátriai vizsgálat része vagy kiegészítője. Az AMS akkor 
rendelheti el a pszichológiai vizsgálatot, ha olyan információk birtokába jut, melyek 
alapján megkérdőjelezhető az egyén alkalmassága mentális vagy személyiség 
tulajdonságok alapján. Ilyen információ forrásai a következők lehetnek: repülőesemény 
vagy katasztrófa, a szakmai képzés/tréning vagy vizsga, szakmai mulasztás vagy 
ismerethiány, mely befolyásolja a szakszolgálati feladatok biztonságos ellátását. 

11.2.7. [EMCR(ATC) 11.2. (c)] Amennyiben pszichológiai vizsgálat indikált, azt repülésben 
és az irányítói munkában jártas, az AMS által elfogadott pszichológus végezze. A 
vizsgálat neurológus vagy pszichiáter irányításával történjék (lásd a 11.2.3. pontot). 

11.2.8. [EMCR(ATC) 11.2.5.] A pszichológiai vizsgálat széleskörű legyen és a következő 
részekből álljon: anamnézis felvétel, pszichológiai exploráció, képesség- és 
személyiségtesztek. 

12. [EMCR(ATC) 12.] Neurológiai követelmények 

12.1. [EMCR(ATC) 12.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn semmilyen funkcionális, illetve 
szervi jellegű neurológiai betegség, mely feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati 
feladatok biztonságos ellátását. 

12.2. [EMCR(ATC) 12.1. (b)] A következő klinikai esetek kizáró okot jelentenek: 
12.2.1. idegrendszer progresszív betegségei; 
12.2.2. epilepszia; 
12.2.3. cerebrális funkciózavarra fokozottan hajlamosító állapotok (lásd a 12.2.3.1-12.2.3.5. 

pontot). 
12.2.3.1. [EMCR(ATC) 12.1.1.] Az idegrendszer minden progresszív jellegű betegsége kizáró 

okot jelent. Az AMS által elfogadott szakorvos részletes vizsgálata alapján az AMS 
mérlegelheti az egyéni elbírálást azokban a kisfokú elváltozással járó krónikus 
esetekben, amikor az állapot stabilnak tekinthető és nem progresszív jellegű. 

12.2.3.2. [EMCR(ATC) 12.1.2.] Az epilepszia diagnózisa kizáró okot jelent. Egy vagy több 
epilepsziás roham az 5. életév után kizáró okot jelent. Amennyiben az egyén 10 éve 
roham- és gyógyszermentes, lehetséges az alkalmas minősítés. Az egyszeri epizód után 
az AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést, amennyiben az ok kellően tisztázott, nem 
ismétlődő jellegű, mint a traumás vagy toxikus eredetű. 

12.2.3.3. [EMCR(ATC) 12.1.3.] A Rolandikus epilepsziás epizód, amennyiben pontosan 
tisztázott és dokumentált, a tipikus EEG lelettel együtt alkalmasnak minősíthető. Ebben 
az esetben a vizsgált személy legalább 10 éve legyen roham- és gyógyszermentes. 

12.2.3.4. [EMCR(ATC) 12.1.4.] EEG vizsgálatot akkor kell végezni, amikor az a 
kórelőzmény vagy klinikai kép alapján indikált. 

12.2.3.5. [EMCR(ATC) 12.1.5.] Paroxizmális EEG eltérések kizáró okot jelentenek. 
12.3. [EMCR(ATC) 12.1. (c)] A következő esetek az AMS által elfogadott szakorvos által 

végzett teljes kivizsgálás után alkalmasnak minősíthetők: 
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12.3.1. eszméletvesztés vagy tudatzavar; 
12.3.2. traumás agysérülés (lásd a 12.3.2.1. és 12.3.2.2. pontot). 
12.3.2.1. [EMCR(ATC) 12.1.6.] A kórelőzményben szereplő egyszeri vagy ismételt 

tudatzavar kizáró ok. Az AMS akkor minősítheti alkalmasnak, ha az eset pontosan 
tisztázott, az ismétlődésre kicsi az esély és részletes neurológiai kivizsgálás történt. 

12.3.2.2. [EMCR(ATC) 12.1.7.] Minden koponyasérüléssel járó traumás esetet az AMS 
minősít, az AMS által elfogadott neurológus véleménye alapján. A minősítés a teljes 
gyógyulás után mérlegelhető, és amennyiben az AMS számára elfogadhatóan alacsony 
az epilepsziás roham esélye. 

13. [EMCR(ATC) 13.] Szemészeti követelmények 

13.1. [EMCR(ATC) 13.1. (a)] A 3. Osztályú orvosi minősítésre először jelentkezőnél vagy a 
már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn a szem, illetve a szem 
védőszerveinek veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus funkciózavara, illetve 
műtét/baleset utáni állapota, mely feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati feladatok 
biztonságos ellátását (lásd a 13.3. pontot). 

13.2. [EMCR(ATC) 13.1.1.] Az AMS által elfogadott szemész szakorvos ismerje a 
légiforgalmi irányítók munkahelyi körülményeit és a szakszolgálati feladatok speciális 
funkcionális követelményeit. 

13.3. [EMCR(ATC) 13.1.2.] Szemészeti vizsgálatot szükséges végezni az első vizsgálat 
alkalmával, az AMS által elfogadott szemész szakorvosnál, mely a következőkből áll: 

13.3.1. kórelőzmény; 
13.3.2. látóélesség közelre, közbenső távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb optikai 

korrekcióval, ha szükséges; 
13.3.3. objektív refrakció mérés. Távollátóknál 25 év alatt cikloplégiában; 
13.3.4. szemmozgások és kétszemes látás; 
13.3.5. színlátás; 
13.3.6. látótér; 
13.3.7. szemnyomás mérés klinikai indikáció alapján és 40 év felett; 
13.3.8. a szem külső vizsgálata, anatómiai viszonyok, törőközegek (réslámpa) és szemfenék 

vizsgálat; 
13.3.9. a kontrasztérzékenység vizsgálata. 
13.4. [EMCR(ATC) 13.1. (b)] Kibővített szemészeti vizsgálatot az első alkalommal kell 

végezni (lásd a 13.3. pontot). 
13.5. [EMCR(ATC) 13.1. (c)] Az orvosi minősítés meghosszabbítása, illetve megújítása 

alkalmával a szem rutin vizsgálatát kell végezni (lásd a 13.5.1. pontot). 
13.5.1. [EMCR(ATC) 13.1.3.] A szem rutin vizsgálatát minden esetben el kell végezni az 

orvosi minősítés meghosszabbítása, illetve megújítása alkalmával. A látási funkciók 
vizsgálata mellett figyelemmel kell lenni az esetleges kóros elváltozásokra. A 
vizsgálatnak a következőkből kell állnia: 
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13.5.1.1. kórelőzmény; 
13.5.1.2. látóélesség közelre, közbenső távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb 

optikai korrekcióval, ha szükséges; 
13.5.1.3. a szem morfológiai viszonyainak vizsgálata szemtükörrel; 
13.5.1.4. klinikai indikáció alapján további vizsgálatok. 
13.5.1.5. Bármilyen kóros vagy kétséges esetet az AMS által elfogadott szemész szakorvos 

vizsgáljon meg. 
13.6. [EMCR(ATC) 13.1. (d)] Az AMS által elfogadott szemész szakorvos végezzen 

vizsgálatot, ha az orvosi minősítés meghosszabbítása, illetve megújítása alkalmával 
végzett vizsgálat során a korábbiakhoz képest jelentős változást észleltek, illetve a látási 
követelmények [6/9 (0,7), 6/9 (0,7), 6/6 (1,0), N14, N5] csak korrekcióval érhetők el. 
Abban az esetben, amikor a refrakciós hiba a +5 és -6 dioptria tartományban van, a 
vizsgálatot 5 évente kell elvégezni, a repülőorvosi vizsgálatot megelőzően. Amikor a 
refrakciós hiba a fenti tartományon kívül esik, a vizsgálatot 24 havonta kell elvégezni, a 
repülőorvosi vizsgálatot megelőzően (lásd a 13.6.1. pontot). 

13.6.1. [EMCR(ATC) 13.1.4.] A vizsgálat a következőkből álljon: 
13.6.1.1. kórelőzmény; 
13.6.1.2. látóélesség közelre, közbenső távolságra és távolra: korrekció nélkül; a legjobb 

optikai korrekcióval, ha szükséges; 
13.6.1.3. refrakció; 
13.6.1.4. szemmozgások és kétszemes látás; 
13.6.1.5. látótér; 
13.6.1.6. szemnyomás mérés 40 év felett; 
13.6.1.7. a szem külső vizsgálata, anatómiai viszonyok, törőközegek (réslámpa) és szemfenék 

vizsgálat. 
13.6.1.8. A leletet az AMS-hez kell továbbítani. Bármilyen kóros eltérés esetén, amikor 

kétséges a vizsgált személy szemének épsége, további szemészeti vizsgálat szükséges. 
13.7. [EMCR(ATC) 13.1. (e)] A 3. Osztályú orvosi minősítés birtokosánál 40 év felett 24 

havonta kell szemnyomást mérni, a repülőorvosi vizsgálatot megelőzően. 
13.8. [EMCR(ATC) 13.1. (f)] Látóélesség javító műtét után a vizsgált személy nem alkalmas 

(a továbbiakat lásd a 13.8.1. pontnál). 
13.8.1. [EMCR(ATC) 13.1.5.] A látóélesség javító műtét után az AMS mérlegelheti az orvosi 

minősítést, amennyiben: 
13.8.1.1. a műtét előtti refrakciós hiba kisebb +5/-6 dioptriánál; 
13.8.1.2. megfelelően stabil fénytörő képességet sikerült elérni (a napi ingadozás 0.75 

dioptrián belül van); 
13.8.1.3. a szemészeti vizsgálat nem jelez műtét utáni szövődményt; 
13.8.1.4. a káprázási szenzitivitás a normál értékeken belüli; 
13.8.1.5. nem károsodott a mezopikus kontraszt szenzitivitás; és 
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13.8.1.6. az AMS által elfogadott szemész szakorvos felülvizsgálata történt. 
13.9. [EMCR(ATC) 13.1. (g)] Minden egyéb szemészeti műtét kizáró okot jelent (a 

továbbiakban lásd a 13.9.1. pontot). 
13.9.1. [EMCR(ATC) 13.1.6.] További szemészeti műtétek 
13.9.1.1. [EMCR(ATC) 13.1.6. (a)] Szürkehályog műtét. A műtét után 2 hónappal 

mérlegelheti a minősítést az AMS, amennyiben a látás követelményeit teljesíti a vizsgált 
személy, kontakt- vagy intraokuláris lencsével. Csak a monofokális és nem színezett 
intraokuláris lencse engedélyezhető. 

13.9.1.2. [EMCR(ATC) 13.1.6. (b)] Retina műtét. Sikeres műtét után 6 hónappal mérlegelheti 
az AMS az orvosi minősítést. Lézeres retina terápia után az AMS mérlegelheti az 
alkalmas minősítést. A továbbiakban évenkénti szemészeti ellenőrzés szükséges. 

13.9.1.3. [EMCR(ATC) 13.1.6. (c)] Zöldhályog műtét. Sikeres műtét után 6 hónappal 
mérlegelheti az AMS az orvosi minősítést. A továbbiakban félévente szükséges 
szemészeti ellenőrzés. 

13.9.1.4. [EMCR(ATC) 13.1.6. (d)] A külső szemizmok műtétei. A beavatkozás után 6 
hónappal mérlegelheti az AMS az orvosi minősítést. A szükséges vizsgálatokat az AMS 
által elfogadott szemész végezze. 

13.10. [EMCR(ATC) 13.1. (h)] Akeratokónusz kizáró ok. Az AMS mérlegelheti a minősítés 
meghosszabbítását vagy megújítását, ha a vizsgált személy eleget tesz a látóélesség 
követelményeinek (lásd a 13.11. pontot). 

13.11. [EMCR(ATC) 13.1.7.] Keratokónusz esetén az AMS az alábbi feltételek mellett 
mérlegelheti az orvosi minősítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat alkalmával: 

13.11.1. a vizsgált személy korrekciós lencsével teljesíti a látási követelményeket; 
13.11.2. az AMS által elfogadott szemész felülvizsgálata szükséges az AMS által 

meghatározott időszakonként. 

14. [EMCR(ATC) 14.] A látóélesség követelményei 

14.1. [EMCR(ATC) 14.1. (a)] A távoli látóélesség mindkét szemen külön-külön, legalább 6/9 
(0,7) legyen, korrekcióval vagy anélkül, és a két szemes látóélesség legalább 6/6 legyen. 
A vizsgálathoz Snellen vagy azzal egyenértékű táblát kell használni megfelelő világítási 
körülményeket biztosítva (lásd alább a 14.11. pontot). 

14.2. [EMCR(ATC) 14.1.1.] Amennyiben klinikai adatok alátámasztják, hogy a Snellen 
táblázat nem megfelelő, akkor a Landolt ’C’ tábla alkalmazható a látóélesség 
meghatározására. 

14.3. [EMCR(ATC) 14.1. (b)] Fénytörési hiba. A fénytörési hiba azon dioptriában kifejezett 
érték, mely jelzi az emmetrópiától való eltérést a legnagyobb ametróp meridiánon. A 
fénytörést az általánosan elfogadott módszerrel kell mérni. A vizsgált személy a 
fénytörési hibát tekintve a következő követelmények teljesülése esetén alkalmas: 

14.4. [EMCR(ATC) 14.1. (c)] Az első vizsgálat alkalmával alkalmas minősítés adható ki, ha a 
fénytörési hiba +5 és -6 dioptria határok közötti, és 

14.4.1. kizárható a szem kóros elváltozása; 
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14.4.2. az optimális korrekciót jól megfontolták; 
14.4.3. az AMS által elfogadott szemész szakorvos 5 évenkénti felülvizsgálata szükséges 

(lásd a 14.5. pontot). 
14.5. [EMCR(ATC) 14.1.2.] Az orvosi minősítést meghosszabbító vagy megújító vizsgálat 

alkalmával +5 és -6 dioptriánál nagyobb fénytörési hiba esetén az AMS mérlegelheti az 
orvosi minősítés újbóli megadását a következők szerint: 

14.5.1. kizárható a szem kóros elváltozása; 
14.5.2. az optimális korrekciót jól megfontolták; 
14.5.3. az AMS által elfogadott szemész szakorvos 2 évenkénti felülvizsgálata szükséges. 
14.6. [EMCR(ATC) 14.1. (d)] Az első vizsgálat alkalmával az astigmia mértéke nem 

haladhatja meg a 2.0 dioptriát. 
14.6.1. [EMCR(ATC) 14.1.3.] Astigmia esetén az orvosi minősítést meghosszabbító vagy 

megújító vizsgálat alkalmával, az AMS által elfogadott szemészeti lelet alapján 
mérlegelhető az alkalmasság. 

14.7. [EMCR(ATC) 14.1. (e)] Az első vizsgálat alkalmával a két szem közötti refrakciós hiba 
(anisometropia) nem haladhatja meg a 2.0 dioptriát (lásd a 14.7.1. pontot). 

14.7.1. [EMCR(ATC) 14.1.4.] Megújító vagy meghosszabbító vizsgálat alkalmával, 
amennyiben a két szem közötti refraktív hiba meghaladja a 3.0 dioptriát, az AMS 
minősítheti alkalmasnak az egyént. 

14.8. [EMCR(ATC) 14.1. (f)] Apresbiópia változását minden repülőorvosi vizsgálat 
alkalmával ellenőrizni kell. 
A vizsgált személynek tudnia kell olvasni a Parinaud 2 táblát, N5 (vagy ennek 
megfelelő) méretű írásjeleket 30-50 cm-ről és a Parinaud 6 táblát, N14 (vagy ennek 
megfelelő) méretű írásjeleket 100 cm távolságról, ha szükséges, korrekciós üveggel. 

14.9. [EMCR(ATC) 14.1. (g)] Kettőslátás esetén a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a 
14.9.1. pontot). 

14.9.1. [EMCR(ATC) 14.1.5.] Fória teszt segítségével meghatározhatók a szemizmok jelentős 
egyensúly zavarai. Ugyanakkor az eltérő leletek nem jelentenek automatikusan kizáró 
okot. 

14.10. [EMCR(ATC) 14.1. (h)] Kóros konvergencia kizáró okot jelent (lásd a 14.10.1. 
pontot). 

14.10.1. [EMCR(ATC) 14.1.6.] A normál tartományon kívülre eső konvergencia értéke 
elfogadható abban az esetben, ha az nem zavarja a közeli (30-50 cm) és közbenső (100 
cm) távolság látóélességét. 

14.11. [EMCR(ATC) 14.1. (i)] A szemizmok együttműködési zavara esetén (heterofória) a 
vizsgált személy nem alkalmas, amennyiben a fória mértéke meghaladja a következő 
értékeket, kivéve, ha a fúziós tartalék elegendő az asthenopia és diplópia kivédésére 
(lásd a 14.11.7. pontot): 

14.11.1. 2.0 dioptria hiperfória/6 m-en vizsgálva, 
14.11.2. 10.0 dioptria esofória/6 m-en vizsgálva, 
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14.11.3. 8.0 dioptria exofória/6 m-en vizsgálva, 
14.11.4. 1.0 dioptria hiperfória/33 cm-en vizsgálva, 
14.11.5. 8.0 dioptria esofória/33 cm-en vizsgálva, 
14.11.6. 12.0 dioptria exofória/33 cm-en vizsgálva. 
14.11.7. [EMCR(ATC) 14.1.7.] 12 dioptria feletti exofória esetén szemészhez kell irányítani, 

a fúziós tartalék meghatározására. 
14.12. [EMCR(ATC) 14.1. (j)] A kétszemes látás jelentős zavara esetén a vizsgált személy 

nem alkalmas (továbbá lásd a 14.15. pontot). 
14.13. [EMCR(ATC) 14.1. (k)] A kétszemes látás szemészetileg igazolt jelentős zavara 

esetén, tekintettel a munkahelyi környezetre, a vizsgált személy nem alkalmas (lásd a 
14.13.1. pontot). 

14.13.1. [EMCR(ATC) 14.1.8.] Az egyik szem határérték alatti centrális látása az orvosi 
minősítés meghosszabbítása vagy megújítása esetén elfogadható, ha az AMS által 
elfogadott szemész véleménye szerint ép a látótér és a háttérben lévő állapot stabil. 

14.14. [EMCR(ATC) 14.1. (l)] Az első vizsgálat alkalmával az egyszemes látás kizáró ok. 
Megújító vagy meghosszabbító vizsgálat alkalmával kiadható az alkalmas minősítés, ha 
a szemészeti vélemény alapján az állapot nem jelent akadályt a szakszolgálati feladatok 
ellátásában (lásd a 14.14.1. pontot). 

14.14.1. [EMCR(ATC) 14.1.9.] Ilyen esetben a funkciók ellenőrzését a munkahelyi 
környezetben is el kell végezni. 

14.15. [EMCR(ATC) 14.1. (m)] Amennyiben a látóélesség követelményeit szemüveggel vagy 
kontaktlencsével teljesíti a vizsgált személy, azoknak a légiforgalmi irányítói 
munkahelyen is optimális funkcionális teljesítményt kell biztosítaniuk. Amennyiben 
szemüveg szükséges a szakszolgálati feladatok ellátására, annak minden távolságra 
biztosítania kell a megfelelő látóélességet. Egy szemüveggel kell tudni biztosítani a 
szükséges éles látást minden távolságra (továbbá lásd a 14.17. pontot). 

14.15.1. [EMCR(ATC) 14.1.10.] Ilyen esetben tartalék szemüveg készenlétben tartása 
kötelező a szakszolgálati feladatok ellátása közben. 

14.16. [EMCR(ATC) 14.1.11.] Nagy mértékű refrakciós hiba esetén (nagyobb mint -6 
dioptria) a vizsgált személy használjon kontakt vagy könnyített és elvékonyított lencsét 
a perifériás látótér torzításának elkerülésére. 

14.17. [EMCR(ATC) 14.1.12.] Kizárólag monofokális és a távollátást javító kontaktlencse 
viselhető. Orthokeratologiai lencsék nem használhatók, egyszemes kontaktlencse nem 
használható. 

15. [EMCR(ATC) 15.] Színlátás követelményei 

15.1. [EMCR(ATC) 15.1. (a)] A színlátás legyen ép. Az ép színlátás feltétele, hogy a vizsgált 
személy hibátlanul olvassa az Ishihara táblákat, vagy igazolható legyen Nagel-féle 
anomaloszkóppal a normál trikromázia (lásd a 15.1.1. pontot). 

15.1.1. [EMCR(ATC) 15.1.1.] Az Ishihara teszt ábráit folyamatosan kell olvasni, a teljesítés 
értékelése az Ishihara felhasználói kézikönyv szerint történik. 
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15.2. [EMCR(ATC) 15.1. (b)] Az a vizsgált személy, aki nem teljesíti az elfogadott színlátási 
teszteket, nem mondható színbiztosnak és nem minősíthető alkalmasnak (lásd a 15.2.1. 
pontot). 

15.2.1. [EMCR(ATC) 15.1.2.] Amennyiben a vizsgált személy téveszt az Ishihara táblák 
olvasásakor, anomaloszkópos vizsgálatot (Nagel vagy azzal egyenértékű) kell végezni. 
A tesztet akkor teljesítette, ha trichromátnak bizonyult. 

16. [EMCR(ATC) 16.] Fül-orr-gége 

16.1. [EMCR(ATC) 16.1. (a)] A 3. Egészségügyi Osztályú minősítésre először jelentkezőnél 
vagy a már minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn az alábbi elváltozások egyike 
sem, mely kiterjedésénél vagy jellegénél fogva akadályozhatja a szakszolgálati 
feladatok biztonságos végrehajtását. Ide sorolandók az orr, fül, melléküregek és garat 
(ideértve a szájüreget, fogakat és a gégét is) funkciózavarai, azok elváltozásai, 
veleszületett vagy szerzett, akut vagy krónikus, illetve baleset vagy műtét utáni 
állapotai. 

16.2. [EMCR(ATC) 16.1. (b)] Kibővített fül-orr-gégészeti vizsgálatot kell végezni az első 
orvosi minősítés kiadásakor. 

16.3. [EMCR(ATC) 16.1.1.] Az AMS által elfogadott fül-orr-gége szakorvos ismerje a 
légiforgalmi irányítók munkahelyi körülményeit és a szakszolgálati feladatok speciális 
funkcionális követelményeit. 

16.4. [EMCR(ATC) 16.1.2.] Az első vizsgálat alkalmával végzett kibővített fül-orr-gégészeti 
vizsgálatot repülésben jártas és az AMS által elfogadott szakorvos végezze. 

16.5. [EMCR(ATC) 16.1. (c)] Az orvosi minősítés megújításakor vagy meghosszabbításakor 
a rutin fül-orr-gégészeti vizsgálatot minden alkalommal el kell végezni (lásd a 16.5.1. 
pontot). 

16.5.1. [EMCR(ATC) 16.1.3.] Az orvosi minősítés megújításakor vagy meghosszabbításakor 
végzett rutin fül-orr-gégészeti vizsgálat során észlelt eltérő vagy kétes leleteket a 
repülésben jártas és az AMS által elfogadott fül-orr-gége szakorvossal kell 
megvizsgáltatni. 

16.6. [EMCR(ATC) 16.1. (d)] A következő betegségek mindegyike kizáró okot jelent: 
16.6.1. a közép- és belsőfül akut vagy krónikus, klinikailag aktív betegsége; 
16.6.2. a dobhártya állandó perforációja vagy funkciózavara (lásd a 16.7. pontot); 
16.6.3. a vesztibuláris funkció zavara (lásd a 16.8. pontot); 
16.6.4. a szájüreg és a felső légutak súlyos akut vagy krónikus gyulladásai, illetve kiterjedt 

rosszindulatú daganatai; 
16.6.5. a beszéd, illetve hangképzés jelentős zavara (lásd a 16.9. pontot). 
16.7. [EMCR(ATC) 16.1.4.] Nem fertőzéses eredetű, egyszerű dobhártya perforáció esetén 

mérlegelhető az alkalmas minősítés, amennyiben az nem befolyásolja a fül normális 
működését. 

16.8. [EMCR(ATC) 16.1.5.] A spontán vagy pozicionális nystagmus esetén részletes 
vesztibuláris kivizsgálást végezzen az AMS által elfogadott szakorvos. Ilyen esetben 
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nem fogadható el a jelentősen kóros kalorikus vagy rotációs válasz. Az orvosi minősítés 
megújításakor vagy meghosszabbításakor észlelt vesztibuláris anomáliát az AME a 
klinikai háttérrel együtt minősítse. 

16.9. [EMCR(ATC) 16.1.6.] A teljes kivizsgálás és funkcionális ellenőrzés során megfelelő 
figyelmet kell fordítani a munkahelyi körülményekre is, ahol a szakszolgálati 
feladatokat végzik. 

16.10. [EMCR(ATC) 16.1. (e)] Különös figyelemmel kell lenni az orrlégzés jelentős zavarára 
és a szinuszok bármilyen diszfunkciójára. Ezek nem jelentenek szükségszerűen 
alkalmatlanságot, amennyiben nem zavarják a szakszolgálati munka ellátását. 

16.11. [EMCR(ATC) 16.1. (f)] Az érthetőséget zavaró beszéd, illetve hangképzési zavar 
esetén foniátriai konzíliumot kell kérni. 

17. [EMCR(ATC) 17.] A hallás követelményei 

17.1. [EMCR(ATC) 17.1. (a)] A hallást minden alkalommal meg kell vizsgálni. A vizsgált 
személy mindkét fülén külön-külön vizsgálva, pontosan értse a társalgási beszédet 2 m 
távolságról, háttal fordulva az AME-nak. 

17.2. [EMCR(ATC) 17.1. (b)] Tiszta hang audiometriát kell végezni az első vizsgálat 
alkalmával, ezt követően a 40. életévig 4 évente, a 40. életév felett pedig 2 évente (lásd 
a 17.2.1. pontot). 

17.2.1. [EMCR(ATC) 17.1.1.] A tiszta hang audiogramnak az 500-3000 Hz közötti 
frekvenciatartományt kell átfognia. A hallásküszöböket a következő frekvenciákon kell 
meghatározni: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz. 

17.2.1.1. A 4000 Hz frekvencián vagy felette végzett vizsgálat segít a zajártalom korai 
dignozisában. 

17.3. [EMCR(ATC) 17.1. (c)] A 3. Osztályú orvosi minősítés első vizsgálatakor a 
hallásveszteség külön-külön vizsgálva egyik fülön sem lehet nagyobb mint 20 dB(HL) 
500, 1000 és 2000 Hz frekvencián, vagy több mint 35 dB(HL) 3000 Hz frekvencián. 
Amennyiben a halláscsökkenés kettő vagy több frekvencián 5 dB(HL) értékkel 
megközelíti a határértéket, a tiszta hang audiometriát legalább évente meg kell ismételni 
(lásd a 17.3.1. pontot). 

17.3.1. [EMCR(ATC) 17.1.2.] Halláscsökkenés esetén, amennyiben a következő éves 
vizsgálat alkalmával nincs további károsodás, vissza lehet térni a normál orvosi 
vizsgálati rendhez (lásd a 17.4. pontot). 

17.4. [EMCR(ATC) 17.1. (d)] Az orvosi minősítés megújításakor vagy meghosszabbításakor 
a hallásveszteség külön-külön vizsgálva egyik fülön sem lehet nagyobb mint 35 dB(HL) 
500, 1000 és 2000 Hz frekvencián, vagy több mint 50 dB(HL) 3000 Hz frekvencián. 
Amennyiben a halláscsökkenés kettő vagy több frekvencián 5 dB(HL) értékkel 
megközelíti a határértéket, a tiszta hang audiometriát legalább évente meg kell ismételni 
(lásd a 17.3.1. pontot). 

17.5. [EMCR(ATC) 17.1. (e)] Hypacusis esetén az orvosi minősítés megújításakor és 
meghosszabbításakor az AMS alkalmasnak minősítheti a vizsgált személyt, amennyiben 
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a beszéd audiometriás vizsgálat megfelelő hallásteljesítményt bizonyít (lásd a 17.5.1. 
pontot). 

17.5.1. [EMCR(ATC) 17.1.3.] A hypacusis eseteit referálni kell az AMS-nek, aki a további 
vizsgálatokról és a minősítésről dönt. Az orvosi minősítés megújításakor és 
meghosszabbításakor a munkahelyi zajban nyújtott jó hallásteljesítmény alapján az 
AMS mérlegelheti az alkalmas minősítést. 

17.6. [EMCR(ATC) 17.1. (f)] A hallókészülék kizáró ok az első vizsgálat alkalmával. 
Kétoldali hallókészülék kizáró ok az orvosi minősítés meghosszabbítása vagy 
megújítása során. Azonban az egyoldali hallókészülék vagy más kiegészítő eszköz 
használata megengedhető a meghosszabbító vagy megújító vizsgálat során, amennyiben 
azokkal a megfelelő hallásteljesítmény elérhető. (Lásd a 17.6.1. pontot.) 

17.6.1. [EMCR(ATC) 17.1.4.] A szóban forgó eszközzel teljes körű funkcionális és 
munkahelyi környezeti vizsgálatot kell végezni annak igazolására, hogy az egyén 
maradéktalanul képes ellátni szakszolgálati feladatait, továbbá, hogy a készülék és a 
munkahelyi berendezések között nem lép fel zavaró interferencia. Előfordulhat a 
készülék meghibásodása, ezért tartalék készülék és elem készenlétben tartása szükséges. 

18. [EMCR(ATC) 18.] Bőrgyógyászati követelmények 

18.1. [EMCR(ATC) 18.1. (a)] A 3. Egészségügyi Osztályú minősítésért először jelentkezőnél 
vagy a már orvosi minősítéssel rendelkezőnél nem állhat fenn olyan diagnosztizált 
bőrgyógyászati elváltozás, mely feltehetőleg akadályozza a szakszolgálati feladatok 
biztonságos ellátását. Az egyes klinikai eseteket a 18.2. pont szerint kell minősíteni. 

18.2. [EMCR(ATC) 18.1.1.] Különös figyelemmel kell lenni az alábbi betegségekre: 
18.2.1. exogén vagy endogén ekcéma, 
18.2.2. súlyos pszoriázis, 
18.2.3. bakteriális fertőzés, 
18.2.4. gyógyszerek okozta bőrelváltozások, 
18.2.5. bullózus kiütések, 
18.2.6. a bőr rosszindulatú elváltozásai, 
18.2.7. allergiás bőrkiütések. 
18.2.8. A kérdéses eseteket referálni kell az AMS-nek. A mérlegeléshez további 

szempontokat ad a 19. pont. 
18.3. [EMCR(ATC) 18.1.2.] Minden bőrelváltozás, mely fájdalommal, diszkomfort érzéssel, 

irritációval vagy viszketéssel jár, elvonhatja a szakszolgálati engedélyes figyelmét a 
feladatról, és ezáltal kihat a repülés biztonságára. 

18.4. [EMCR(ATC) 18.1.3.] A besugárzásnak vagy gyógyszeres kezelésnek lehetnek 
szisztémás hatásai is, melyeket figyelembe kell venni az alkalmasság minősítésekor. 
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19. [JAR FCL 3.245 és 3.365] További mérlegelési szempontok – bőrgyógyászat 

19.1. Minden bőrelváltozás, mely fájdalommal, diszkomfort érzéssel, irritációval vagy 
viszketéssel jár, elvonhatja a szakszolgálati engedélyes figyelmét a feladatról, és ezáltal 
kihat a repülés biztonságára. 

19.2. Minden bőrgyógyászati kezelés vagy besugárzás járhat szisztémás hatással is, melyet 
figyelembe kell venni az orvosi minősítéskor és szükség szerint kell az alkalmas/nem 
alkalmas minősítést vagy korlátozást mérlegelni. 

19.3. A bőr malignus és premalignus elváltozásai 
19.3.1. A melanoma malignum, a pikkelysejtes epithelioma, a Bowen-kór és a Paget-kór 

kizáró okot jelent. A minősítést a szolgálat mérlegelheti, amennyiben az indokolt, az 
elváltozás teljes eltávolítása megtörtént és folyamatos gondozás biztosított. 

19.3.2. A basalioma (ulcusrodens), keratoacanthoma és egyéb keratózisok esetében a 
minősítés a szükséges kezelés/eltávolítás után lehetséges. 

19.4. Egyéb bőrelváltozások minősítése a szolgálat hatáskörébe tartozik: 
19.4.1. akut vagy kiterjedt krónikus ekcéma, 
19.4.2. bőr retikulózis, 
19.4.3. generalizált betegségek bőrtünetei és 
19.4.4. minden kezelést igénylő hasonló elváltozás. 
19.5. Ezen szervek rosszindulatú betegségeinek megítélésekor figyelembe kell venni a 

Kézikönyv Onkológiai fejezetében foglaltakat is, mely tájékoztat a minősítéssel 
kapcsolatban és figyelembe kell venni a szervekre vonatkozó speciális előírásokat is. 

 

2. A 3. osztályú orvosi minősítés kötelező repülőorvosi vizsgálatának és egyes 
szakvizsgálatok végzésének és ismétlésének kötelező gyakorisága 

MINŐSÍTÉS 3. Egészségügyi Osztály 
ELSŐ ORVOSI VIZSGÁLAT HELYE AeMC 
ISMÉTELT ORVOSI VIZSGÁLAT HELYE AeMC/AME 
ORVOSI MINŐSÍTÉST KIBOCSÁTJA AMS/AeMC/AME 

AZ ORVOSI MINŐSÍTÉS ÉRVÉNYESSÉGE 40 év alatt 24 hónap  
40 év felett 12 hónap 

HAEMOGLOBIN 
Első vizsgálatkor, majd  
40 év alatt 4 évenként  
40 év felett 2 évente 

EKG 
Első vizsgálatkor, majd  
30 év alatt 4 évente  
30 év felett 2 évente 

AUDIOGRAM 
Első vizsgálatkor, majd  
40 év alatt 4 évente  
40 év felett 2 évente 

KIBŐVÍTETT FÜL-ORR-GÉGÉSZET –  
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VIZSGÁLAT 

KIBŐVÍTETT SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT 
Első vizsgálatkor, majd  
5 évente, ha a korrekció +5/-6 dioptria alatti,  
2 évente, ha a korrekció +5/-6 dioptria feletti 

SZEMNYOMÁS MÉRÉS 40 év felett 2 évente 

LIPID VIZSGÁLAT 
2 vagy több rizikófaktor igazolása esetén első 
vizsgálatkor, majd a  
40. életévben 

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLAT Első vizsgálatkor, majd klinikai javaslat 
esetén 

VIZELETVIZSGÁLAT Első vizsgálatkor, majd minden vizsgálat 
alkalmával 
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A 3. osztályú orvosi minősítésben szereplő korlátozások és előírások jelölése és 
meghatározása 

Kód Korlátozás, előírás 

TML Érvényes … hónapra  
Valid only for … months 

VDL 
Szemüveg/kontaktlencse viselése és tartalék szemüveg készenlétben tartása 
kötelező  
Shall wear corrective lenses and carry a spareset of spectacles 

VML Multifokális szemüveg viselése és tartalék szemüveg készenlétben tartása kötelező  
Shall wear multifocal spectacles and carry a spareset of spectacles 

VNL 
Közeli látáshoz szemüveg és tartalék szemüveg készenlétben tartása kötelező  
Shall have available corrective spectacles for nearvision and carry a spareset of 
spectacles 

AGL Csak az engedélyezett szemvédő eszközzel érvényes  
Valid only with approved eye proctection 

SSL Különleges korlátozás, esetenként részletezve  
Special restrictions as specified 

SIC Különleges rendelkezések - vegye fel a kapcsolatot az AMS-sel 
Special instructions - contact AMS 

AMS Az Orvosi Minősítést csak az AMS bocsáthatja ki  
Recertification or renewal only by AMS 

REV 

Az Orvosi Minősítés felülvizsgálati eljárás után került kiadásra, különleges 
előírások jegyezhetők be a minősítésbe, szükség esetén az AMS-sel felvehető a 
kapcsolat  
Medical certificate issued after review procedure, special instructions may apply, 
AMS may be contacted 

RXO Szemészeti szakorvosi vizsgálat szükséges  
Requires specialist ophthalmological examinations 

 

5. melléklet a 27/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez
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A nemzeti fejlesztési miniszter 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről 
és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 170.  § (2)  bekezdés 4.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és 
a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A normatív energiahordozó-készlet mennyisége:)
„c) az atomerőműnél a naptári év február 1-jén legalább az atomerőmű egyévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt 
hőtermeléséhez szükséges üzemanyag-mennyiség.”

 (2) A Rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztonsági energiahordozó-készlet mennyisége)
„c) az  atomerőműnél annak az  üzemanyagnak a  mennyisége, amely a  naptári év február 1-jén – a  normatív 
készletben lévő üzemanyaggal együtt – legalább kétévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermelést biztosít.”

 (3) A Rendelet 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  naptári év február 1-jén az  adott évben esedékes üzemanyagcserékhez szükséges üzemanyag-
mennyiségnek az atomerőmű telephelyén kell rendelkezésre állnia.”

2. §  A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A Rendelet
a) 1. § (4) bekezdésében a „telephelyen” szövegrész helyébe a „telephelyen, atomerőmű esetében a telephelyen 

és a reaktorban” szöveg,
b) 2.  §-ában a  „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a  „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal” szöveg, az  „évente egyszer a  negyedik negyedévet követő 15 napon belül” szövegrész helyébe 
a „minden év február 15-ig a február 1-jén rendelkezésre álló energiahordozó-készletre vonatkozóan” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a „6 (hat) hónapon belül” szövegrész helyébe az „a következő év február 1-jéig” szöveg
lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 28/2014. (IV. 30.) NfM rendelethez
„2. számú melléklet a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelethez

Az atomerőmű reaktoron kívül tárolt energiahordozó készletének mértéke  
a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet szerint

 1. A tárolt energiahordozó készlet mértéke

A B C D E F

1.
2.

Erőmű neve Készletfajta
Éves felhasználási 

terv db

Készlet db

Előírt Tényleges Eltérés

3. Normatív

4. Biztonsági

 2. Az egyes atomerőművi blokkok üzemanyagcseréjének tervezett időpontja.”
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A vidékfejlesztési miniszter 56/2014. (IV. 30.) VM rendelete
a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés c), e), g) pontjában,
a 11. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) termesztési alkalmassági vizsgálat: olyan vizsgálatok összessége, amelyet az  Európai Unió valamely 

tagállamában regisztrált szőlőfajta Magyarországon történő osztályba sorolása érdekében kell elvégezni;
b) termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese: azon természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet aki, vagy amely rendelkezik a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által 
kiadott termesztési alkalmassági vizsgálat elvégzésre vonatkozó engedéllyel.

2. A szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálata

2. § (1) Szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatához a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: 
NÉBIH) termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedélye szükséges. A termesztési alkalmassági vizsgálatra 
vonatkozó engedély iránti kérelmet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet benyújthatja a NÉBIH részére.

 (2) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély iránti kérelem formanyomtatványát a NÉBIH honlapján 
közzéteszi. A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmező neve,
b) az ügyfél-azonosító száma,
c) a kapcsolattartásra vonatkozó adatok,
d) érintett terület adatai (település neve, a terület helyrajzi száma, a tervezett ültetvény nagysága),
e) vizsgálandó és az összehasonlító fajták neve, és
f ) a telepítendő ültetvény művelésmódja, térállása.

 (3) A  termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély tartalmazza azt is, hogy a  termesztési alkalmassági 
vizsgálatba vont szőlőfajta neve a forgalomba hozott borászati terméken feltüntethető-e.

 (4) A NÉBIH azon szőlőfajta nevének feltüntetésére adhat engedélyt, amelynek neve vagy annak szinonim elnevezése 
az Európai Unió valamely tagállamában engedélyezettként regisztrálva van.

 (5) A NÉBIH a szőlőfajta nevének feltüntetését engedélyezi, ha az engedélyben szereplő fajta neve egy már osztályba 
sorolt szőlőfajta nevével részben sem azonos, valamint a szőlőfajta neve részben vagy egészben egy oltalom alatt 
álló eredetmegjelölés, vagy földrajzi jelzés nevét részben vagy egészben sem tartalmazza.

 (6) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély jogerőre emelkedésétől számított 10. borpiaci év végéig 
érvényes.

 (7) A  termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély egy példányát a  NÉBIH megküldi a  kérelmező részére, 
a telepítés helye szerint illetékes hegybírónak és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (a továbbiakban: HNT).

 (8) A  termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyesének (a  továbbiakban: engedélyes) a  termesztési alkalmassági 
vizsgálatot a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elvégeznie.

3. Adatszolgáltatás a termesztési alkalmassági vizsgálatok eredményeiről

3. § (1) A termesztési alkalmassági vizsgálat eredményéről az engedélyesnek évente egy alkalommal, az adott borpiaci év 
végéig adatot kell szolgáltatnia a NÉBIH részére.

 (2) A vizsgálatba vont szőlőfajtából készített borászati termékből legalább 6 darab 0,75 liter űrtartalmú palack borászati 
termék mintát kell a  szüret időpontja szerinti borpiaci év végéig a  NÉBIH részére érzékszervi vizsgálatok céljából 
rendelkezésre bocsátani.

 (3) A  3.  mellékletben meghatározott analitikai vizsgálatokat csak a  Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet 
vizsgálati módszereire akkreditált laboratóriumban lehet elvégeztetni. A vizsgálatok költségeit az engedélyes viseli.
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 (4) A  borászati termékek érzékszervi minősítését a  NÉBIH végzi. A  NÉBIH az  érzékszervi minősítés elvégzésére 
az  Országos Borszakértő Bizottságot (a  továbbiakban: OBB) megbízhatja, amely a  minősítésről szakvéleményt ad. 
Az érzékszervi minősítés költségeit a termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese viseli.

 (5) A NÉBIH az adatszolgáltatás elmaradása esetén a termesztési vizsgálatra kiadott engedélyt visszavonja. Az engedély 
visszavonásáról az engedélyest, az illetékes hegybírót és a HNT-t értesíteni kell.

 (6) Olyan szőlőfajtából készített borászati termékre, amelyre vonatkozóan a  vizsgálatra vonatkozó engedélyt 
visszavonták, forgalomba hozatali engedély nem adható.

 (7) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a vizsgálatra vonatkozó engedélyt visszavonták, a visszavonástól számított 
5 borpiaci éven belül ki kell vágni.

 (8) Amennyiben a  vizsgálatba vont szőlőfajtát osztályba sorolják az  adott szőlőfajtával telepített ültetvény tovább 
művelhető, terméséből készített borászati termék forgalomba hozható.

 (9) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a  vizsgálat megállapítja, hogy a  kísérletbe vont szőlőfajta nem sorolható 
osztályba, a NÉBIH erre vonatkozó döntésének közlésétől számított 5 borpiaci éven belül ki kell vágni.

4. A termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvények nyilvántartása

4. § (1) A  hegybíró a  termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvényt az  ültetvényekről vezetett 
nyilvántartásában „Kísérleti ültetvény” megnevezéssel tartja nyilván.

 (2) A  termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvény terméséről szőlőszármazási bizonyítványt kell 
kérelmezni. A hegybírónak a szőlőszármazási bizonyítványon az „Egyéb” kategória rovatba az alábbi szöveget fel kell 
tűntetnie „Kísérleti ültetvényről származó termés”. A szőlő származási bizonyítványra a fajta nevét rá kell írni.

 (3) A szőlő származási bizonyítvány másolatát az engedélyesnek a 3. § szerinti adatszolgáltatáshoz csatolnia kell.

5. Az osztályba sorolásra irányuló eljárás

5. § (1) A  NÉBIH egy szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatának eredménye alapján, hiánytalan adatszolgáltatás 
esetén, a vizsgálat megindulását követő egymás utáni 5 termőévet követően ad javaslatot.

 (2) Egy szőlőfajta osztályba sorolására vonatkozó javaslatát a  NÉBIH minden év szeptember 30-ig közli 
az  agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a  továbbiakban: miniszter), és az  engedélyessel. A  javaslat tartalmazza 
a fajtanév szinonim nevét, valamint egyéb felhasználási módját.

 (3) A miniszter a borkészítésre alkalmas borszőlőfajtákat termesztési alkalmasság szerint engedélyezett és ideiglenesen 
engedélyezett kategóriába sorolja be.

6. § (1) Az  olyan szőlőfajtákat, amelyek esetében termesztési alkalmassági vizsgálat vagy állami elismerésre történő 
bejelentése alapján végzett vizsgálatok vannak folyamatban, a  vizsgálat ideje alatt engedélyezettként osztályba 
sorolt szőlőfajtának kell tekinteni.

 (2) A  borszőlőfajta állami elismerésre történő bejelentése alapján végzett vizsgálatokat a  termesztési alkalmassági 
vizsgálattal egyenértékűnek kell tekinteni.

 (3) Állami elismerést kapott borszőlőfajtát a  termesztési alkalmassági vizsgálat nélkül kell engedélyezett kategóriába 
sorolni.

7. § (1) Az  osztályba sorolt fajták jegyzékét az  1.  melléklet, az  3.  § (3)  bekezdése szerinti termesztési alkalmassági 
vizsgálatokhoz használható összehasonlító fajták jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) A  NÉBIH a  termesztési alkalmassági vizsgálatok alapján osztályba sorolt szőlőfajták kísérleti eredményeit 
az osztályba sorolást követően személyes adatok nélkül honlapján közzé teszi.

 (3) Az ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolt fajták telepítése nem engedélyezhető.

6. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

9. § (1) A  2010. január 1. előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély alapján telepített 
szőlőültetvények terméséből készített borászati termékre – amennyiben a  szőlőfajta osztályba sorolása még nem 
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történt meg – legfeljebb 2020. július 31-ig lehet forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet benyújtani. E rendelet 
előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell.

 (2) A 2010. január 1-jén vagy azt követően, e rendelet hatályba lépése előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra 
vonatkozó engedély alapján telepített szőlőültetvények terméséből készített borászati terméket – amennyiben 
a  szőlőfajta osztályba sorolása még nem történt meg – az  engedély jogerőre emelkedése napjától számított 
10. borpiaci év végéig lehet forgalomba hozni. E rendelet előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell.

10. §  Ez a  rendelet a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK,  
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei  
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11. §  A szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet 4.  § (4)  bekezdés e)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A művelet engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell:]
„e) kísérleti ültetvény telepítés, illetve fajtaváltás esetén a  telepítésre, illetve a  fajtaváltásra irányuló szándék 
elfogadásáról a NÉBIH által kiadott engedélyt;”

12. §  Hatályát veszti a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet.

  Dr. fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

1. Borszőlőfajták osztályba sorolása 
 

 A B C 
1	  

Magyarország 

2	  
Fajtanév Osztályozás Egyéb felhasználás 

3	  
 Engedélyezett Ideiglenesen 

engedélyezett Megjegyzés Csemege 
szőlő 

Földrajzi 
jelzéssel 
ellátott 

borpárlat 

Aszalásra Egyéb 

4	   Fehérborszőlő-fajták 

5	   Aletta e       

6	   Aligoté  i      

7	   Arany sárfehér e       

8	   Bacchus e       

9	   Bánáti rizling  i      

10	   Bianca e       

11	   Blauer Silvaner e       

12	   Bouvier  i      

13	   Budai e       

14	   Chardonnay e       

15	   Chasselas e       

16	   Chenin blanc e       

17	   Cirfandli e       

18	   Csabagyöngye e       

19	   Cserszegi fűszeres e       

20	   Csillám e       

21	   Csomorika e       

22	   Demjén e       

23	   Ehrenfelser  i      

24	   Ezerfürtű e       

25	   Ezerjó e       

26	   Fehér tramini e       

27	   Furmint e       

28	   Generosa e       

29	   Gesztus e       



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 9271

30	   Gohér  i      

31	   Goldburger  i      

32	   Göcseji zamatos e       

33	   Gyöngyrizling  i      

34	   Hárslevelű e       

35	   Irsai Olivér e       

36	   Jádorvány  i      

37	   Jubileum 75 e       

38	   Jubileumsrebe  i      

39	   Juhfark e       

40	   Heuréka  i      

41	   Kabar e       

42	   Karát e       

43	   Kéknyelű e       

44	   Kerner e       

45	   Királyleányka e       

46	   Kocsis Irma  i      

47	   Korai piros veltelíni e       

48	   Korona e       

49	   Kövérszőlő e       

50	   Kövidinka e       

51	   Kunbarát  i      

52	   Kunleány e       

53	   Lakhegyi mézes  i      

54	   Leányka e       

55	   Mátrai muskotály e       

56	   Melon  i      

57	   Mézes  i      

58	   Muscadelle  i      

59	   Nektár e       

60	   Nosztori rizling  i      

61	   Odysseus e       
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62	   Olasz rizling e       

63	   Oraniensteiner  i      

64	   Orpheus e       

65	   Ottonel muskotály e       

66	   Palatina e       

67	   Pátria e       

68	   Pelso e       

69	   Perlette  i      

70	   Pinot blanc e       

71	   Pintes e       

72	   Piros bakator e       

73	   Piros szlanka  i      

74	   Piros tramini e       

75	   Piros veltelíni e       

76	   Pozsonyi fehér e       

77	   Pölöskei muskotály e       

78	   Rajnai rizling e       

79	   Refrén e       

80	   Rizlingszilváni e       

81	   Rozália e       

82	   Rózsakő e       

83	   Sárfehér e       

84	   Sárga muskotály e       

85	   Sauvignon e       

86	   Scheurebe  i      

87	   Semillon e       

88	   Szerémi zöld  i      

89	   Szirén e       

90	   Szürkebarát e       

91	   Táltos  i      

92	   Taurus e       

93	   Tramini e       
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94	   Trilla e       

95	   Úrréti  i      

96	   Vértes csillaga  i      

97	   Viktor e       

98	   Viktória gyöngye e       

99	   Villard blanc e       

100	   Viognier e       

101	   Vulcanus e       

102	   Zalagyöngye e       

103	   Zefír e       

104	   Zengő e       

105	   Zenit e       

106	   Zervin e       

107	   Zéta e       

108	   Zeus e       

109	   Zöld szagos e       

110	   Zöld szilváni e       

111	   Zöld veltelíni e       

112	    
Vörösborszőlő-fajták 

       

113	   Alibernet e       

114	   Alicante boushet e       

115	   Bíborfrankos e       

116	   Bíbor kadarka e       

117	   Blauburger e       

118	   Blauer Frühburgunder e       

119	   Cabernet dorsa e       

120	   Cabernet franc e       

121	   Cabernet sauvignon e       

122	   Cot e       

123	   Csókaszőlő e       

124	   Domina e       

125	   Dornfelder e       



9274 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 61. szám 

126	   Duna gyöngye e       

127	   Gamay noir  i      

128	   Fekete leányka  i      

129	   Hamburgi muskotály e       

130	   Kadarka e       

131	   Kármin e       

132	   Kékfrankos e       

133	   Kék bakator  i      

134	   Kékoportó e       

135	   Kurucvér  i      

136	   Magyar frankos  i      

137	   Medina e       

138	   Menoire e       

139	   Merlot e       

140	   Mészikadar e       

141	   Nero e       

142	   Pannon frankos e       

143	   Pinot noir e       

144	   Prokupac  i      

145	   Rubintos e       

146	   Sagrantino e       

147	   Sangiovese e       

148	   Syrah e       

149	   Szentlőrinc  i      

150	   Tannat e       

151	   Titán  i      

152	   Tizián  i      

153	   Turán e       

154	   Vranac  i      

155	   Zweigelt e       
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2. Az egyes fajták szinonim elnevezései 
 
2.1. Fehérborszőlő-fajták 
 

 A B 
1. Fehérborszőlő-fajták 
2. Arany sárfehér Izsáki, Izsáki sárfehér, Fehér dinka, Német 

dinka, Huszár szőlő 
3. Piros bakator Bakar rózsa, Bakator rouge, Bakatortraube 
4. Budai Budai zöld, Zöld budai, Zöldszőlő, Zöldfehér 
5. Chardonnay Chardonnay blanc, Kereklevelű, Morillon blanc, 

Ronci bilé 
6. Chasselas Chasselas blanc, Chasselas doré, Fehér 

gyöngyszőlő, Fehér Fábiánszőlő, Weisser 
Gutedel, Chasselas dorato, Fendant blanc, 
Saszla belaja, Chrupka belia 

7. Cirfandli Piros cirfandli, Késői piros, Cirifai, 
Zierfahndler, Zierfandler rouge, Zerjavina 

8. Csabagyöngye Perla Czabanska, Perla di Csaba, Perle di Csaba, 
Perle von Csaba, Zsemcsug Szaba, Vengerskii 
muskatnii rannüj, Pearl of Csaba 

9. Csomorika Csomor, Szederkényi fehér, Gyüdi fehér 
10. Ezerjó Korponai, Tausendachtgute, Tausendgute, 

Trummertraube, Szadocsina, Kolmreifler 
11. Furmint Zapfner, Szigeti, Som, Posipel, Moslavac bijeli, 

Mosler, Furmint bianco 
12. Gohér Guhér, Körteszőlő, Sárga gohér, Török gohér, 

Zöld gohér 
13. Hárslevelű Lindeblättrige, Lipovina, Feuilles de tilleul, 

Garszleveljü 
14. Irsai Olivér Irsai, Zolotis, Muskat Olivér, Zolotisztüj rannüj 
15. Juhfark Mohácsi, Fehérboros, Tarpai, Lämmerschwantz 
16. Kéknyelű Blaustängler 
17. Királyleányka Dánosi leányka, Erdei sárga, Feteasca regale, 

Galbena de Ardeal, Königstochter, Königliche 
Mädchentraube, Little Princess 

18. Korai piros veltelíni Kis veltelini, Piros malvazia, Eper szőlő, 
Frühroter Velteliner, Velteliner rouge précoce, 
Malvasia rossa, Crvena Babovina, Veltlinske 
cervené Skoré 

19. Kövérszőlő Grasa, Grasa de Cotnari 
20. Kövidinka Steinschiller, a Ruzsica, a Kamena dinka, a 

Dinka crvena, a Dinka mala, a Dinka rossa 
21. Leányka Leányszőlő, Mädchentraube, Dievcenske 

hrozno, Feteasca alba 
22. 
 

Olasz rizling Welschriesling, Taljanska grasevina, Grasevina, 
Riesling Italien, Rizling Vlassky, Nemes rizling, 
Olaszrizling 

23. 
 

Ottonel muskotály Muscat Ottonel, Muskat Ottonel, Miszket 
Otonel 

24. 
 

Palatina Augusztusi muskotály, Prim 

25. Pinot blanc Fehér burgundi, Weisser Burgunder, Pinot 
bianco, Pinot beluj 

 
26. 

Piros veltelíni Nagyságos, Somszőlő, Fleischtraube, Velteliner 
rouge, Veltlinszki rozovij, Veltlinské cervené 

 
27. 

Pozsonyi fehér Czétényi, Czétényi fehér 
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28. 

Rajnai rizling Weisser Riesling, Rizling ryzsky, Riesling 
blanc, Riesling renano bianco, Riesling d’Rhia, 
Johannisberger, Riesling, Rhine Riesling, 
Rheinriesling 

29. Rizlingszilváni Müller Thurgau, Rizvanac, Müller Thurgau 
blanc, Müller Thurgau bijeli, Rivaner 

30. Sárga muskotály Muscat Lunel, Muscat de Lunel, Muscat blanc, 
Muscat de Frontignan, Muscat bélüj, Muskat 
weisser, Muscat zlty, Moscato bianco,Weiler, 
Muscat Sylvaner, Weisser 

 
31. 

Sauvignon Sauvignon, Sauvignon bianco, Sovinjon, 
Sauvignon bijeli, Sauvignon Blanc 

32. Semillon Semillon weisser, Semillon blanc, Semillon 
bianco, Petit Semillon 

33. Szürkebarát Pinot gris, Ruländer, Auvergans gris, Pinot 
grigio, Burgundi szürke, Graumönch 

34. Tramini Roter traminer, Tramin cervené, Savagnin rose, 
Traminer rosso, Traminer, Gewürtztraminer 

35. Zöld szagos Zöld muskotály, Decsi szagos 
36. Zöld szilváni Grüner Sylvaner, Sylvánske zelené, Sylvaner 

verde, Silvanec zeleni 
37. Zöld veltelíni Grüner Muskateller, Veltlinské zelené, Grüner 

Veltliner, Zöldveltelíni 
 
2.2. Vörösborszőlő-fajták 
 

 A. B. 

1. Vörösborszőlő-fajták 

2. Cabernet franc Carbenet, Carbonet, Carmenet, Gros Cabernet, 
Gros Vidur, Kaberne fran 

3. Cot Malbec 

4. Hamburgi muskotály Miszket hamburgszki, Muscat de Hambourg, 
Muscat de Hamburg, Moscato d’Amburgo, 
Muszkat gamburgszkij 

5. Kadarka Fekete budai, Jenei fekete, Kadar, Törökszőlő, 
Gamza, Csetereska, Szkadarka, Kadarka nera, 
Negru moale 

6. Kékfrankos Blaufränkisch, Blauer Limberger vagy 
Lemberger, Limberger, Franconia, Frankovka, 
Frankovka modra, Moravka 

7. Kékoportó Portugizer, Blauer Portugieser, Porthogese, 
Portugalske modré, Modry Portugal, Portugais 
bleu 

8. Pinot noir Kék burgundi, Kék kisburgundi, Kék rulandi, 
Blauer Burgunder, Pino csernüj, Pinot cernii, 
Pinot nero, Pignola, Pinot Tinto, Rulandski 
modre, Savagnin noir, Spätburgunder 
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9. Syrah Shiraz, Marsanne noir, Serine noir, Blauer 
Syrah, Sirac 

10. Szentlőrinc Saint Laurent 

11. Zweigelt Rotburger, Zweigeltrebe, Blauer Zweigeltrebe 
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Szőlőfajta kísérletek összehasonlító fajtáinak jegyzéke 
 

 A. B. C. 
1. Szőlő fajtacsoport Választék szerkezete Összehasonlító fajta 

2.  Fehérborszőlő 2.1. vinifera fajták Arany sárfehér, Budai, Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Ezerjó, 
Furmint, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Királyleányka, Kövidinka, 
Leányka, Olasz rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, 
Rizlingszilváni, Sauvignon, Sárga muskotály, Szürkebarát, Tramini, 
Zenit, Zöld veltelíni 

2.2. rezisztens fajták Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye 
3.  Vörösborszőlő 3.1. vinifera fajták Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, 

Kékfrankos, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt 
3.2. rezisztens fajták Duna gyöngye, Medina 

 

2. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez
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Borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásához szükséges 
termesztési alkalmasságának vizsgálati módszere 

 
A kísérlet célja, hogy termesztés-alkalmassági vizsgálatokkal megteremtse a szőlőfajták osztályba sorolásának 

objektív lehetőségét. A kísérletek a céloknak akkor felelnek meg, ha biztosítják az eredmények 
összehasonlíthatóságát és a kísérleti célra megfelelő mennyiségű termés betakarítását. 

 
I. Kísérleti ültetvények létesítése 
 
1. Általános feltételek: 
A létesítendő fajtakísérleti ültetvénynek fajtánként (vizsgálatba vont fajta) legalább 0,2 ha-osnak kell lennie.  
 
2. Telepítési rendszer: 
Az alkalmazott tőkeformát a vizsgálatba vont, illetve az összehasonlító fajta igényeinek megfelelően kell 

megválasztani. Hektáronkénti tőkeszám 3500–6200 tő/ha. 
 
2.1. Alkalmazható művelésmódok: 
a) fejművelés; 
b) középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm); 
c) Guyot-művelés; 
d) ernyőművelés; 
e) Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm); 
f) Sylvoz-kordon (törzsmagasság 130-150 cm); 
g) egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160-180cm) 
 
3. Összehasonlító fajta: 
A vizsgálatokba vont fajta termesztés-alkalmassági vizsgálatához a kísérleti ültetvény 20%-át kitevő, de 

legalább 0,1 ha nagyságrendben összehasonlító fajtát is telepíteni kell, a vizsgálatba vont fajtával azonos 
feltételek mellett úgy, hogy a kísérleti fajtának az összehasonlító fajtával egyik oldalon érintkeznie kell. 

Több kísérleti fajta egyidejű telepítése esetén a kísérleti és összehasonlító fajtákról elrendezési vázrajzot kell 
készíteni.  

 
4. Szaporítóanyag biztosítása: 
Telepítésre igazolt származású, ellenőrzött, lehetőleg tesztelten vírusmentes szaporítóanyag használható fel. 
 
5. Telepítés-előkészítés, telepítés: 
Amennyiben a területen az ültetvény létesítését megelőzően meliorációs beavatkozásra van szükség, azt a 

vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészített meliorációs terv alapján kell elvégezni. 
A telepítés előtti alaptrágyázásnál a talajvédelmi terv javaslatai alapján kell eljárni. A leendő kísérleti ültetvény 

növényállományának kiegyenlítettnek kell lennie.  
 
6. Telepítések ápolása termőkorig, támrendszerépítés: 
A művelésmódra jellemző termőalapoknak a telepítést követő 4. év végére teljes mértékben kialakíthatóaknak 

kell lenniük. A támrendszer építést úgy kell ütemezni, hogy a szőlőnövények nevelését, a termőfelület 
kialakítását mielőbb lehetővé tegyék. 

A kiválasztott művelési rendszernek megfelelő támrendszert úgy kell megépíteni, hogy a funkcióját az 
ültetvény teljes élettartama alatt lássa el. 

A fiatal ültetvény éves ápolásánál fokozott gondossággal kell eljárni. Az évente esetlegesen felmerülő 
tőkehiányokat fajtaazonos szaporítóanyaggal pótolni kell. A sorközök gyommentességét a teljes vegetációs idő 
alatt mechanikai műveléssel (kultivátorozás) biztosítani kell. A mély termőréteg kialakítása és a csapadék jobb 
megtartása érdekében ősszel egy mélyebb művelést is végezni kell. 

A soraljak gyommentesen tartása az integrált szőlőtermesztés elveinek megfelelően kell végezni. 
A növényvédelmet az integrált növényvédelmi technológia elveinek megfelelően kell elvégezni már a nem 

termő korban is. 

3. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez
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A fiatalkorú ültetvényeken a metszést és a zöldmunkákat a kiválasztott művelésmódnak megfelelően, 
megkülönböztetett gondossággal kell elvégezni úgy, hogy azok 4 éves korukra termőképesek legyenek és a 
fajtaértékelés kezdetét vehesse. 

 
II. A kísérleti ültetvények termőkorú ápolása 
 
A tőkénkénti rügyterhelést a vizsgálatba vont fajta sajátosságainak megfelelően, a tenyészterület 

figyelembevételével kell megállapítani. Ugyanazt a rügyterhelést kell alkalmazni az összehasonlító fajta 
esetében is. Az összehasonlíthatóság miatt egyazon vizsgálatba vont fajta minden kísérletében azonos vagy közel 
azonos terhelést kell alkalmazni. A kísérleti parcellák szüretét minden esetben kézzel kell elvégezni. A szüret 
időpontját a kísérlet jellege határozza meg. 

 
III. A fajtakísérlet keretében vizsgált paraméterek 
 
1. Fenológiai megfigyelések: 
a) a fakadás kezdete; 
b) a virágzás kezdete; 
c) a virágzás vége; 
d) a kötődés mértéke (szöveges feljegyzés a fürttisztulás után); 
e) a zsendülés kezdete. 
 
2. Szüreti adatok: 
a) a szüret időpontja; 
b) a fürttermés mennyisége (kg/m2); 
c) a must cukortartalma (magyar mustfokban és g/l-ben megadva, szabvány szerinti módszerrel meghatározva); 
d) a must titrálható savtartalma (g/l); 
e) rothadási százalék (becsült érték). 
 
3. Egyéb adatfelvételezések: 
a) Viszonylagos fagytűrés (fagykáros években ismétlésenként 10 db vessző rügyeinek átvágásával 

megállapított, a főrügyekre megállapított %-os érték); 
b) a tőkék egészségi állapotára, a betegségekkel, kártevőkkel szembeni érzékenységre vonatkozó szöveges 

feljegyzések. 
A szüreti paramétereket vizsgálatba vont, illetve összehasonlító fajtánként külön-külön, kísérleti szüret 

keretében határozzuk meg. Mezovinifikációs borkészítésre fajtánként 500 kg szőlőt kell külön-külön szüretelni 
és feldolgozni. 

 
IV. Borkészítési eljárás meghatározása 
 
A borkészítési eljárást az első szüretet megelőzően kell rögzíteni, és lehetőség szerint, a kísérlet teljes 

időtartama alatt azonosan kell végezni. 
A borok második fejtése után kell a szükséges analitikai vizsgálatok: 
a) alkoholtartalom, 
b) összes extrakt, 
c) cukor, 
d) cukormentes extrakt, 
e) titrálható sav, 
f) illósav, 
g) szabad- és összes SO2, 
h) összes polifenoltartalom, 
i) pH-érték, 
j) borkősav, 
k) almasav, 
l) tejsav; 
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vörösboroknál továbbá 
m) színintenzitás (E420 nm + E520 nm), 
n) színárnyalat (E420 nm/E520 nm), 
o) antocianin tartalom, 
p) diglükozid tartalom. 
 
Érzékszervi bírálat: a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet szerinti 100 pontos rendszer szabályai 

alapján. 
 

A vidékfejlesztési miniszter 57/2014. (IV. 30.) VM rendelete
az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § h)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet alkalmazásában állatsűrűség: jogszabály szerinti állatnyilvántartási rendszerben az  állattartó telep 
üzemeltetője nevén nyilvántartott állatok állategységben (a  továbbiakban: ÁE) kifejezett létszámának és az  adott 
földterület hektárban kifejezett területnagyságának hányadosa.

 (2) Az  állatsűrűség megállapítása során állatfajonként az  1.  mellékletben meghatározott ÁE arányszámot kell alapul 
venni.

 (3) Az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozóan az ÁE megállapítása során az állattartó telep 
üzemeltetője elfogadó jognyilatkozatának megtételét megelőző 1 éves időszak hatósági nyilvántartásban szereplő 
vagy helyszíni szemlével igazolt állatállománya éves átlaglétszámának és az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog 
gyakorlásának időpontjában meglévő állatlétszámának számtani átlaga vehető figyelembe.

 (4) A  kedvezményes birtokmaximumra vonatkozóan az  ÁE megállapítása során az  állattartó telep üzemeltetőjének 
hatósági nyilvántartásban szereplő vagy helyszíni szemlével igazolt állatlétszáma vehető figyelembe.

 (5) Állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás céljából megszerezhető földterületként szántó, rét, legelő (gyep), vagy 
fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterület vehető figyelembe.

2. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 
18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti elővásárlási jog vonatkozásában az  állattartáshoz szükséges takarmány-
előállítást biztosító területnek akkor tekinthető a megszerezni kívánt földterület, ha az elővásárlási jog gyakorlását 
megelőző 1 éves időszakban és az  elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában egyaránt a  szerzéssel érintett 
földterületre és az elővásárlási jogot gyakorló személynek a Földforgalmi törvény 5. § 3. pontja szerint az elővásárlási 
jog gyakorlásának időpontjában birtokában levő szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban 
nyilvántartott földterületre együttesen számított állatsűrűség legalább 0,5.

3. §  A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előhaszonbérleti jog vonatkozásában az állattartáshoz 
szükséges takarmány-előállítást biztosító területnek akkor tekinthető a  megszerezni kívánt földterület, ha 
az  előhaszonbérleti jog gyakorlását megelőző 1 éves időszakban és az  előhaszonbérleti jog gyakorlásának 
időpontjában egyaránt a  szerzéssel érintett földterületre és az  előhaszonbérleti jogot gyakorló személynek 
a  Földforgalmi törvény 5.  § 3.  pontja szerint az  előhaszonbérleti jog gyakorlásának időpontjában birtokában levő 
szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterületre együttesen számított 
állatsűrűség legalább 0,5.
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4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E  rendelet rendelkezéseit a  hatályba lépését követően közölt (közzétett) vételi és haszonbérleti ajánlatokra kell 

alkalmazni.

  Dr. fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 57/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

Az állategység arányszáma állatfajonként

A B

1 Két évnél idősebb szarvasmarhafélék, hat hónapnál idősebb lovak állatonként 1,0  ÁE

2 Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig állatonként 0,6  ÁE

3 Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék és lovak állatonként 0,4  ÁE

4 Szamár, öszvér állatonként 0,6  ÁE

5 Szarvas állatonként 0,5  ÁE

6 Őz állatonként 0,2  ÁE

7 Juh állatonként 0,15  ÁE

8 Kecske állatonként 0,15  ÁE

9 Tenyészkoca, -kan 50 kg-nál nagyobb élősúly felett állatonként 0,5  ÁE

10 Egyéb házisertés állatonként 0,3  ÁE

11 Vaddisznó állatonként 0,2  ÁE

12 Nyúl állatonként 0,002 ÁE

13 Tojótyúk állatonként 0,005 ÁE

14 Kacsa, fácán állatonként 0,006 ÁE

15 Liba állatonként 0,012 ÁE

16 Pulyka állatonként 0,024 ÁE

17 Egyéb baromfi, galamb állatonként 0,003 ÁE

18 Strucc állatonként 0,15  ÁE

19 Hal halastó hektáronként 1,0  ÁE

20 Méh méhcsaládonként 0,2  ÁE
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 177/2014. (IV. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. ferencz Győzőt 2014. augusztus 1. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02115-1/2014.

A köztársasági elnök 178/2014. (IV. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. fried Ilonát 2014. augusztus 1. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02115-2/2014.
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A köztársasági elnök 179/2014. (IV. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Vig Istvánt 2014. augusztus 1. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. április 18.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. április 24.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02115-3/2014.

A köztársasági elnök 180/2014. (IV. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Tossenberger jánost 2014. május 1. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. március 21.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. március 27.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01610/2014.
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A köztársasági elnök 181/2014. (IV. 30.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – 
Trencsényiné dr. Domokos Andreát 2014. május 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. március 21.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. március 17.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01611/2014.

A Kormány 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódóan 
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához szükséges forrás biztosítása 
érdekében 6888 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére 861 ezer forint,
b) XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére 861 ezer 

forint,
c) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium 

igazgatása alcím terhére 861 ezer forint,
d) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím terhére 861 ezer forint,
e) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére 861 ezer 

forint,
f ) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére  

861 ezer forint,
g) XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 1. Külügyminisztérium központi igazgatása cím terhére 861 ezer forint,
h) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére  

861 ezer forint összegben
az 1. melléklet szerint.
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felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 vidékfejlesztési miniszter
 honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
K3 Dologi kiadások 6 888

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1
K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XVIII. Külügyminisztérium
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 6 888   
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség -861   
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -861   
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

1 Honvédelmi Minisztérium 
002587 1 -861   

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása -861   

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása -861   

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -861   

XVIII. Külügyminisztérium
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása -861   

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása -861   

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 6888 6888  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
K3 Dologi kiadások 6 888

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
1 Honvédelmi Minisztérium

002587 1
K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XVIII. Külügyminisztérium
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások -300
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -41
K3 Dologi kiadások -520

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

294213 15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 6 888   
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség -861   
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -861   
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

1 Honvédelmi Minisztérium 
002587 1 -861   

XIV. Belügyminisztérium
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása -861   

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása -861   

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -861   

XVIII. Külügyminisztérium
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása -861   

XX. Emberi Erőforrások  Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása -861   

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 6888 6888  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
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A miniszterelnök 40/2014. (IV. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és 
az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján

 1.  egyetértek a  Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a  kettős adóztatás elkerülésére és 
az  adóztatás kijátszásának megakadályozására a  jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény (a  továbbiakban: 
Egyezmény) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom az  adópolitikáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom az  adópolitikáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4.  felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot 
adja ki;

 5.  felhívom az adópolitikáért felelős minisztert és a külpolitikáért felelős minisztert, hogy az Egyezmény létrehozását 
követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
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: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
	az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

	A Kormány 139/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
	egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 140/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
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	A Kormány 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	Az emberi erőforrások miniszterének 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
	a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
	egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
	a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

	Az emberi erőforrások minisztere 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete
	az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 9/2014. (IV. 30.) HM rendelete
	a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosításáról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2014. (IV. 30.) KIM rendelete
	az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 30/2014. (IV. 30.) KIM rendelete
	a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

	A nemzetgazdasági miniszter 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelete
	a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvitelének 2014. évi megvált

	A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
	a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

	A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
	a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II

	A nemzeti fejlesztési miniszter 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
	a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

	A nemzeti fejlesztési miniszter 28/2014. (IV. 30.) NFM rendelete
	az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 56/2014. (IV. 30.) VM rendelete
	a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

	A vidékfejlesztési miniszter 57/2014. (IV. 30.) VM rendelete
	az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól

	A köztársasági elnök 177/2014. (IV. 30.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésről

	A köztársasági elnök 178/2014. (IV. 30.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésről

	A köztársasági elnök 179/2014. (IV. 30.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésről

	A köztársasági elnök 180/2014. (IV. 30.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésről

	A köztársasági elnök 181/2014. (IV. 30.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésről

	A Kormány 1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
	a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódóan költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A miniszterelnök 40/2014. (IV. 30.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
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