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III. Kormányrendeletek

A Kormány 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér  
és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető 
támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó  
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1–10.  § tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. statisztikai állományi létszám: a  munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz a  Központi Statisztikai Hivatal 

honlapján 2013. január 1-jei állapot szerint közzétett útmutató szerint számított létszám azzal az eltéréssel, 
hogy az átlagos statisztikai állományi létszámot a 2013. január 1-jei és a hó végi létszámadatok alapján kell 
kiszámítani;

2. csekély összegű (de minimis) támogatás: az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás.

2. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) arra a  munkáltatóra, amely a  2012. december 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő időtartam alatt 

fő tevékenysége szerint 1.  mellékletben felsorolt ágazatokban működött, illetve működik (a továbbiakban: 
munkáltató),

b) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra,
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ), továbbá
d) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati 

támogatása” előirányzat felhasználására.

3. § (1) A munkaügyi központ a munkáltató részére – kérelmére – támogatást állapít meg a kötelező legkisebb munkabér 
és a  garantált bérminimum (a továbbiakban együtt: kötelező bérminimum) összege 2013. január 1. napjától 
bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás – a (3) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével – olyan munkavállaló 
után igényelhető,
a) aki a  munkáltatóval 2012. december 31-én és a  2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időtartam 

egészében, vagy annak egy részében munkaviszonyban állt, illetve áll, és a munkáltató statisztikai állományi 
létszámába tartozott, illetve tartozik, és

b) akinek 2012. december 31-ei állapot szerinti alapbére nem érte el a  2013. január 1-jétől hatályos, az  általa 
betöltött munkakör alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegét, és

c) akinek alapbérét 2013. január 1-jétől a munkáltató legalább ettől az időponttól hatályos, a betöltött munkaköre 
alapján rá irányadó kötelező bérminimum összegében állapította meg.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  támogatás olyan munkavállaló után is igényelhető, aki a  munkáltatóval 
2012. december 31-én nem állt munkaviszonyban, de akivel a munkáltató ezt az időpontot követően a (2) bekezdésben 
meghatározott munkavállaló munkaviszonyának megszűnése miatt megüresedő munkakör betöltésére, vagy tartós 
távolléte miatti helyettesítés céljából létesít munkaviszonyt.

 (4) A támogatási igény kiszámításánál a 2013. január 1-től a támogatás iránti kérelem benyújtásáig terjedő időszakban 
csak azt az  időtartamot lehet figyelembe venni, amely alatt a  (2) és (3) bekezdésben meghatározott munkavállaló 
munkaviszonya fennállt, és a munkavállaló beletartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 58. szám 14673

 (5) A  támogatási igény kiszámításánál a  kérelem benyújtásától 2013. június 30-ig terjedő időszakban azokat 
az időtartamokat lehet figyelembe venni, amely alatt
a) a  munkáltató ismeretei szerint a  munkavállaló munkaviszonya fennáll, és a  munkavállaló a  munkáltató 

statisztikai állományi létszámába tartozik,
b) a munkavállaló munkaviszonya már nem áll fenn, vagy várhatóan nem fog fennállni, de a munkáltató vállalja, 

hogy a  munkavállaló munkakörét munkaviszony létesítésével be fogja tölteni, továbbá ha várható tartós 
távollét miatt helyettesítés céljából munkaviszonyt kíván létesíteni.

 (6) Nem igényelhető támogatás
a) az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló 

után, valamint
b) olyan munkavállaló után, akinek foglalkoztatásához a  munkáltató foglalkoztatás bővítő bértámogatásban, 

munkahelymegőrző támogatásban, munkatapasztalatszerzés támogatásban, részmunkaidős foglalkoztatás 
támogatásában, valamint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható 
támogatásban részesül,

c) amely alatt a munkavállaló nem tartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.
 (7) Nem nyújtható támogatás

a) költségvetési szerv részére,
b) olyan munkáltató részére, akinek lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve a helyi 

adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, kivéve, ha a megfizetésére 2013. március 31. napjáig 
fizetési halasztást kapott,

c) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározottakra.

4. § (1) A  támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a  kötelező bérminimum 2012. december 31-én 
és 2013. január 1-én hatályos összege közötti különbözet, valamint az  erre a  különbözetre számított (tényleges 
kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 
2013.  január 1-jétől 2013. június 30-ig számított időtartamra járó összegét. A  kisvállalati adóalany munkáltató 
esetében a  támogatás mértékének megállapításánál a  szociális hozzájárulási adó és a  szakképzési hozzájárulás 
helyett a kisvállalati adót kell figyelembe venni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti számítást a 2. mellékletben foglaltak alapján kell elvégezni.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet 2013. május 31-éig kell benyújtani az 3. mellékletben meghatározott formanyomtatványon. 
A kérelemhez mellékelni kell az államháztartásról szóló törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott nyilatkozatokat.

 (2) A kérelmet írásban és elektronikus formában kell benyújtani. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag 
elektronikus formában nyújthatók be. A  munkaügyi központ a  nyilatkozatokat elektronikus formában, annak 
megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.

6. § (1) A támogatásról a munkaügyi központ 21 napon belül dönt.
 (2) A munkaügyi központ a támogatásban részesülő munkáltatóval hatósági szerződést köt.
 (3) A munkaügyi központ a támogatást a 2013. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egy összegben 

állapítja meg és folyósítja.

7. § (1) A munkáltató a támogatás felhasználásáról 2013. augusztus 31-éig – a 4. mellékletben foglaltak szerint – elszámolást 
nyújt be a munkaügyi központhoz.

 (2) A munkáltató az elszámolást követő 15 napon belül köteles visszafizetni a felvett támogatásnak azt a részét, amelynek 
felvételére nem lett volna jogosult.

 (3) Ha a munkáltató az (1) bekezdésben meghatározott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a felvett 
támogatást visszafizetni.

8. § (1) E  rendeletben meghatározott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, és azt kizárólag az  1998/2006/EK 
bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani. A  kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a  kérelem 
benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról.
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 (2) A 6. § (2) bekezdése szerinti hatósági szerződésben a munkáltatót tájékoztatni szükséges a  támogatás összegéről 
és annak csekély összegű támogatás jellegéről. A  szerződésben utalni kell a  csekély összegű támogatás uniós 
jogalapjának címére, az  Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni 
a támogatás összegét euróban kifejezve.

 (3) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás a munkáltató által igénybe vett más csekély összegű támogatásokkal 
együttesen meghaladja a  vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott küszöbértékeket, akkor a  kérelemben 
foglalt támogatási igény ezen küszöbértékek nagyságáig hagyható jóvá.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2013. december 31-én.

10. §  Ez a  rendelet az  Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88.  cikkének a  de minimis támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,2006.12.28.,5.o.) hatálya alá 
tartozó támogatást tartalmaz.

11. §  A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a  szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 
szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a  külön jogszabályban meghatározott illetékességi 
területén első fokú hatósági jogkört gyakorol
a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,
b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,
c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával,
d) a bérgarancia támogatással,
e) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével,
f ) a rendbírsággal, valamint
g) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel
kapcsolatos ügyekben.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Azok az ágazatok, amelyekbe a főtevékenységük alapján tartozó munkáltatók igényelhetik a kormányrendelet szerinti 
támogatást:

TEÁOR ’08 Ágazat megnevezése
10  Élelmiszergyártás
13  Textília gyártása
14  Ruházati termék gyártása
15  Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
16  Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
31  Bútorgyártás
41  Épületek építése
43  Speciális szaképítés
47  Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
55  Szálláshely-szolgáltatás
56  Vendéglátás
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2. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költségének számítása

1. Minimálbérre jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint:

Érintett 

munkavállaló 

sorszáma

Teljes 

munkaidősre 

átszámított 

2013. január 

1-jei létszám két 

tizedessel  

(T.m.: 1,00; 

r.m<1,00 fő)

2012. 

december 

31-i állapot 

szerinti, teljes 

munkaidőre 

átszámított 

alapbér 

(legalább  

93 000 Ft/hó)

2013. 

január 1-jei 

minimál-bér 

(98 000 Ft/hó)

98 000 Ft-ig 

szükséges 

béremelés 1 havi 

összege (legfeljebb 

5 000 Ft)

98 000 Ft-ig szükséges 

béremelés 6 havi 

összege (Ft)

98 000 Ft-ig 

szükséges béremelés 

6 havi költsége (Ft)

A B C D E = B*(D-C) F = E*6

G  

(Kitöltési útmutató 

szerint)

1.

2.

3.

…

Összesen X X

2. Garantált bérminimumra jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint:

Érintett 

munkavállaló 

sorszáma

Teljes 

munkaidősre 

átszámított 

2013. január 

1-jei létszám két 

tizedessel  

(T.m.: 1,00; 

r.m<1,00 fő)

2012. 

december 

31-i állapot 

szerinti, teljes 

munkaidőre 

átszámított 

alapbér 

(legalább  

108 000 Ft/hó)

2013. január 

1-jei garantált 

bérminimum  

(114 000Ft/hó)

114 000 Ft-ig 

szükséges 

béremelés 1 havi 

összege (legfeljebb 

6 000 Ft)

114 000 Ft-ig szükséges 

béremelés 6 havi 

összege (Ft)

114 000 Ft-ig 

szükséges 

béremelés 6 havi 

költsége (Ft)

A B C D E = B*(D-C) F = E*6

G  

(Kitöltési 

útmutató szerint)

1.

2.

3.

…

Összesen X X
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3. A kötelező bérminimumok emelése 2013. I. félévi költségének számítása:

 3.1 A 2013. január 1-jei állapot szerinti számítás összefoglalása:

 

Teljes munkaidősre 

átszámított érintett létszám 

(fő)

A kötelező 

béremelés 6 havi 

költsége (Ft)

Minimálbérre jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint

Garantált bérminimumra jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei 
állapot szerint:

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelésre 
jogosult munkavállalók a 2013. január 1-jei állapot szerint összesen:

A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege (Ft/fő)    

 3.2 A kérelem benyújtásáig a létszám változásáról rendelkezésre álló információk miatti korrekció érvényesítése:

2013. január 1-jei érintett létszám (fő):

2013. január 31-i érintett létszám (fő)

2013. február 28-i érintett létszám (fő):

2013. március 31-i érintett létszám (fő):

2013. április 30-i érintett létszám (fő):

2013. május 31-i érintett létszám (fő):

2013. június 30-i érintett létszám (fő)

Támogatással érintett teljes munkaidősre átszámított  
2013. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége összesen 
(Forint):

A számítási anyagot nem kell a Kérelemhez csatolni, de ellenőrzés céljából tíz évig meg kell őrizni.

Kitöltési útmutató a számításhoz

Az 1. és 2. pontban található táblázatot – a rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a munkáltató 
statisztikai állományi létszámába 2013. január 1-jén tartozó azon munkavállalókra nézve kell kitölteni,
– akik a 2012. december 31-ei állapot szerint is a munkáltató statisztikai állományi létszámába tartoztak, és
– a 2012. december 31-ei állapot szerint az  alapbérük nem érte el a  2013. január 1-jétől hatályos kötelező 

legkisebb munkabér (1. táblázat), illetve garantált bérminimum (2. táblázat) összegét.
Ha a  munkabér kizárólag teljesítménybéres formában kerül meghatározásra, akkor a  teljesítménykövetelmények 
100%-os teljesítése esetén járó havi munkabért kell figyelembe venni alapbérként. Ha a munkavállaló munkakörének 
változása miatt 2013. január 1-jén vált jogosulttá a garantált bérminimumra, úgy a 2. táblázatban kell szerepeltetni, 
azzal, hogy a C) oszlopban 2012. december 31-ei alapbérként a tényleges alapbérét, de legalább 108 000 Ft-ot kell 
feltüntetni.

A oszlop: Az  érintett munkavállaló sorszámának a  természetes személlyel való azonosíthatóságát 
a dokumentációban – ellenőrzés céljából – biztosítani kell.

B oszlop: Teljes munkaidős munkavállaló esetén létszámként 1,00 főt, részmunkaidős munkavállaló esetén 
a  részmunkaidő és a  teljes munkaidő (általában napi 8 óra vagy heti 40 óra) hányadosát kell 
szerepeltetni két tizedes jeggyel.

C oszlop: Az érintett munkavállaló 2012. december 31-ei állapot szerinti havi alapbére. Részmunkaidő esetén 
a  tényleges alapbér és a  B oszlop szerint teljes munkaidősre átszámított létszám hányadosaként 
meghatározott, teljes munkaidősre átszámított havi alapbért kell szerepeltetni. Az  órabéres 
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munkavállaló havi alapbére 535 Ft órabér esetén 93 000 Ft, 621 Ft órabér esetén 108 000 Ft. Magasabb 
órabér esetén a havibért 174 óra alkalmazásával kell meghatározni.

G oszlop: A 6 havi költség az F oszlopban szereplő 6 havi béremelés és a béremeléshez kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, kisvállalati adóalanyiság esetén kisvállalati adó együttes 
összege. Ha az adott munkavállaló foglalkoztatásához nem kapcsolódik az alábbiakban részletezett 
kedvezmény, akkor a G oszlop számítása: F*1,285, kisvállalati adóalanyiság esetén: F*1,16.

A szorzó a szociális hozzájárulási adóból vagy a kisvállalati adóból igénybevett kedvezmény mértékével csökkentendő 
az alábbiak szerint:

– A munkahelyvédelmi akcióterv kedvezménye havi 100 000 Ft összegű munkabérig érvényesíthető, 
ezért a  minimálbér emeléséhez kapcsolódóan (1. tábla) teljes kedvezmény esetén a  szorzó 1,00, 
14,5%-os kedvezmény esetén a szorzó 1,14. Kisvállalati adóalany a kedvezményezett foglalkoztatott 
esetében a  szorzót ehhez hasonlóan az  érvényesített kedvezménnyel csökkentett mértékkel 
alkalmazhatja. A garantált bérminimum emeléséhez (a munkabér havi 100 000 Ft feletti részéhez) 
nem kapcsolódik munkahelyvédelmi akcióterv kedvezmény, ezért a szorzó 1,285, kisvállalati adóalany 
esetén 1,16 (2. tábla).

– A START, START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ, Rehabilitációs kártyával vagy a  Karrier 
Híd Program keretében foglalkoztatott munkavállalók esetében az  érvényesíthető kedvezmény 
mértékével csökkentett szorzó alkalmazható mind a minimálbér (1. tábla), mind pedig a garantált 
bérminimum emeléséhez (2. tábla) kapcsolódóan. Így 27%-os kedvezmény esetén a szorzó: 1,015, 
17%-os kedvezmény esetén: 1,115, 13,5%-os kedvezmény esetén 1,15, 7%-os kedvezmény esetén: 
1,215. E kedvezményeket kisvállalati adóalany nem érvényesítheti.

 Amennyiben egy munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény 2013. I. félév során változik, akkor 
a  szorzót havonta a  tényleges adónak megfelelően, tehát az  igénybe vett kedvezményekkel csökkentve 
kell meghatározni, és a G oszlopban a 6 hónapra számított költséget ennek megfelelően kell szerepeltetni. 
Ugyanígy kell eljárni a szorzó mértékét érintő – 2013. I. félév során a kérelem benyújtásáig bekövetkezett – 
adóalanyiság változás esetén.

 A bérek nettó értékének megőrzéséhez igénybe vett bérkompenzációs adókedvezményt a  számítás során 
nem kell figyelembe venni.

 A 3.1 pont szerinti táblázatba kerülnek át az  1–2.  pont szerinti táblázat összesen létszám- (B oszlop) és 
költségadatai (G oszlop). Az  ezek összesítésével számított adatok alapján kerül meghatározásra a  kötelező 
béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege, ami átkerül a Kérelem 3.3 pontjába.

 A 3.2 pontban a rendelet 3. § (2)–(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell szerepeltetni a létszámot. 
A  2013. január 1-jei létszám a  3.1 pontban szereplővel megegyezik. A  létszám hó végi záró állományát is 
a részmunkaidősök teljes munkaidősre történő átszámításával kell meghatározni.

 A támogatással érintett teljes munkaidősre átszámított 2013. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszámot 
a  hét létszámadat összeadásával és héttel történő osztásával kell megállapítani. Ez  az  adat kerül beírásra 
a Kérelem 3.1 pontjába.

 Az 1 főre jutó 6 havi költség és az I. félévi átlagos statisztikai állományi létszám szorzataként kerül meghatározásra 
a kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége, ami a Kérelem 3.2 
pontjába kerül beírásra.
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3. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

KÉRELEM az egyes ágazatokban a kötelező bérminimumok 2013. évi emeléséhez
igénybe vehető támogatáshoz

 1. A kérelmező vállalkozás adatai:
1.1 Teljes neve:
1.2 Székhelye:
1.3 Postacíme:
1.4 Cégjegyzék/vállalkozási igazolvány nyilvántartási száma:
1.5 Statisztikai számjele:
1.6 Adószáma:
1.7 Képviseletre jogosult aláíró neve, beosztása:
1.8 Számlavezető pénzintézet megnevezése:
1.9 Számlaszám:
1.10 Kisvállalati adóalanyiság esetén annak kezdete: 2013. ………… hónap 1-je.

 2. Kapcsolattartó:
2.1 Neve:
2.2 Beosztása:
2.3 Telefonszáma:
2.4 E-mail címe:

 3. A kérelem adatai:
3.1 Támogatással érintett, teljes munkaidősre átszámított 2013. I. félévi átlagos statisztikai állományi létszám: fő
3.2 A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége összesen: forint
3.3 A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege Ft/fő
3.4 A  kérelmező az  idei és az  ezt megelőző két pénzügyi évben részesült-e csekély összegű (de minimis) 
támogatásban az 1998/2006/EK rendelet alapján. Igen – Nem Igenlő válasz esetén mennyi volt az említett támogatás 
támogatástartalma: …………… forint

 4. A kérelemben igényelt támogatás: ………………….. Ft
 5. Kijelentem, hogy az elektronikusan beküldött Nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Aláírás helye és ideje: ………………………………………….…………………………….……………….

  a kérelmező aláírása

Melléklet (csak az elektronikus beküldéshez): Nyilatkozatok
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4. melléklet a 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Elszámolás a támogatás felhasználásáról

 

Kérelem 

benyújtásánál 

figyelembe vett

Tényleges

2013. január 1-jei érintett létszám (fő):

2013. január 31-i érintett létszám (fő)

2013. február 28-i érintett létszám (fő):

2013. március 31-i érintett létszám (fő):

2013. április 30-i érintett létszám (fő):

2013. május 31-i érintett létszám (fő):

2013. június 30-i érintett létszám (fő)

Támogatással érintett teljes munkaidősre átszámított 2013. I. félévi átlagos 
statisztikai állományi létszám (fő):

A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összege (Ft/fő)

A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. 
I. félévi költsége összesen (Forint):

Szabad de minimis keret (Forint)

Kérelem alapján megállapított támogatás (Forint) X

Ténylegesen érvényesíthető támogatás (Forint) X

Visszafizetendő támogatás (Forint) X

Kitöltési útmutató az elszámoláshoz

Az elszámolás során a  „Kérelem benyújtásánál figyelembe vett” oszlopban az  adatokat a  2.  melléklet szerinti 
számításban, a  3.  melléklet szerinti Kérelemben, valamint a  támogatási szerződésben foglaltakkal egyezően kell 
kitölteni. Az utolsó két sor ebben az oszlopban üresen marad.
A „Tényleges” oszlop kitöltésénél a következők szerint kell eljárni:
– A létszámadatok közül a kérelem benyújtásáig terjedő időszakra vonatkozó időponti adatokat a 3. melléklet 

szerinti számításban szereplővel azonosan kell megadni, kivéve, ha az tévesen került beírásra. Ebbe az esetben 
a  javított létszámadatot kell tényleges létszámként feltüntetni. A  kérelem benyújtásától 2013. június 
30-ig terjedő időszak időponti adatait a  tényleges állapot szerint kell szerepeltetni, ami eltérhet a  kérelem 
benyújtásánál figyelembe vett létszámtól. A 2013. I. félévi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámot 
a hét időponti létszám számtani átlagaként kell meghatározni. Ez nem lehet magasabb a kérelemben szereplő 
átlaglétszámnál.

– A kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összegét a  kérelem 3.3 pontjában foglaltakkal azonos 
összeggel kell szerepeltetni. Ha a  kérelem benyújtását követően került sor adóalanyiság változásra, 
a 2. melléklet 1. táblája (minimálbér) G oszlopára vonatkozó számítás ennek megfelelő újbóli elvégzésével kell 
meghatározni a kötelező béremelés 6 havi költségének 1 főre jutó összegét.

– A kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 2013. I. félévi költsége az  előző két sor 
adatának szorzata.

– A szabad de minimis keretet a munkáltatónak az erre vonatkozó nyilvántartása alapján kell forintban megjelölni.
– A kérelem alapján megállapított támogatás sor ezen adathelye üresen marad.
– A ténylegesen érvényesíthető támogatás a  kötelező bérminimumok 2013. évi emelése miatti béremelések 

2013. I. félévi költsége és a szabad de minimis keret közül a kisebb összeg. A két összeg egyezősége esetén 
az azonos összeget kell szerepeltetni.

– A visszafizetendő támogatás a  kérelem alapján megállapított támogatás és a  ténylegesen érvényesíthető 
támogatás pozitív különbsége. 
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A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában, 
az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ht.) 68.  § (1)  bekezdése alapján hulladéklerakási 
járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti 
bejelentkezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) 
részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

2. § (1) A járulékfizetésre kötelezett a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-30006016 
számú fizetési számlájára történő átutalással fizeti meg.

 (2) Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.
 (3) A járulékfizetésre kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány 

egy példányban történő megküldésével teljesíti.

3. §  Az OKTVF a  befizetett járulékot a  központi költségvetés Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Hulladéklerakási 
járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzathoz kapcsolódó előirányzat-felhasználási 
keretszámlára a befizetést követő hónap 25. napjáig átutalja.

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

5. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OKTVF jár el a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 20. §-ában, 29. §-ában, 68. és 69. §-ában, valamint 
a 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

3 
 

 

 
1. melléklet a …/2013. (…..) Korm. rendelethez 
 
 
 
 

Hulladéklerakási járulékfizetési kötelezettség bejelentő lap 
 

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 
szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet írja elő 

 Bejelentőlap hulladéklerakási járulék fizetésének 
kötelezettségére  

     
  
Adatszolgáltató: 

  

 Neve: 
 

  

KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi  
Ügyfél Jel) ha van: 

 KSH törzsszám (statisztikai számjel): 

     -  - 
Cím:      
 ..................................................................................................................................

...................................................   
 
irányító-
szám 

 város, község   

 
..........................................................................................................................
.............................................. 

 
........................
...... 

 utca, út, tér,  
 

HRSZ:…………………………………. 

   házszám 
 
 

Cégjegyzékszám: ��.��.������

Adószám: ��������.�.��
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 Telephely*:   
 Neve: 
 

 
ártalmatlanítá-
si művelet: 
 

 KTJ-azonosító (ha van) (Környezetvédelmi Területi Jel):   
 Település azonosító:   
 Cím:       
   

..................................................................................................................................

.................................................…………… 
 
irányító-
szám 

 város, község   

 
..........................................................................................................................
.............................................. 

  
........................
.... ....... 

 utca, út, tér 
 

HRSZ:…………………………………. 

   házszám 

 Tevékenység végzésének engedély száma:    
A fizetési kötelezettség keletkezésének 
dátuma (év, hónap, nap): 

 

 Felelős személy neve: 
 

 Beosztása: 

 Minden, hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettséget keletkeztető telephelyre, 
helyszínre ki kell tölteni. 

  
 Az adatszolgáltatásért felelős: 
 Neve: 
 

   Beosztása: 

 Telefonszám: 
 

 Faxszám:  E-mail: 

 A kitöltés dátuma:     .  .   
  
Valótlan adatok közlése, a bejelentkezés elmulasztása, a késedelmes bejelentkezés 
– a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási 
bírság kiszabását vonja maga után. 

P. H. 

..................................... 
cégszerű aláírás 
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Küldendő: 1 példányban, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséghez (1539 Budapest, Pf. 675) 
 
Beküldési határidő: a hulladéklerakási járulék fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 
15 napon belül. 
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2. melléklet a 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelethez

6 
 

 

 
2. melléklet a …/2013. (…..) Korm. rendelethez 
 
 

Hulladéklerakási járulék adatszolgáltatási lap 
 

E nyomtatvány kitöltését a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 
szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet írja elő 

 Adatszolgáltatás hulladéklerakási járulék fizetésének 
kötelezettsége szerint Iktató szám: 

 
  
Adatszolgáltató: 

  

Neve: 
 

  

KÜJ-azonosító, (Környezetvédelmi 
Ügyfél Jel) ha van: 

 KSH törzsszám (statisztikai számjel): 

     -  - 
Település azonosító:       
Cím:       
 .....................................................................................................................................................
 
 irányítószám: 

 város, község   

......................................................................................................................... .................... 
 utca, út, tér 

 
HRSZ:……………………………….. 

   házszám 

Cégjegyzékszám: ��.��.������

Adószám: ��������.�.��
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 Telephely*:   
 Neve: 
 

ártalmatlanítási 
művelet: 
 

KTJ-azonosító (Környezetvédelmi Területi Jel) ha van:   
Település azonosító:   
Cím:       
...................................................................................................................................……………
 
irányítószám: 

 város, község   

.......................................................................................................................... ................. 
 utca, út, tér 

 
HRSZ:……………………………………. 

   házszám 

 Engedély száma:   
 Felelős személy neve:  Beosztása: 
 
 
 

Adatszolgáltatás 
hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége 

szerint 
����. év�. negyedév 

 
KÜJ-azonosító: ��������� 
KTJ-azonosító: ��������� 

 

  

Cégjegyzékszám: ��.��.������

Adószám: ��������.�.��
 A bejelentési időszak első napján a telephelyen lévő tényleges

hulladékmennyiség (t):
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Az elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett – hulladékra vonatkozó adatok 
(Telephelyenként külön-külön lapon) 

típusa 
(EWC 
kód) 

jellege 
(veszélyes 
vagy nem) 

I/N 

fajtája  
(A Ht. 

5. melléklet 
2. pontjában 

szereplő, 
a hulladék 
fajtánkénti 

egységárára 
vonatkozó 
besorolás,  

1-5-ig) 

mennyisége 
(t)  

(egy tizedes 
jegyig 

kerekítve) 

egységára 
(Ft/tonna) 

megfizetett 
hulladéklerakási 
járulék összeg 

(Ft) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Telephely összesen:  

 

 Adatszolgáltatás  

hulladéklerakási járulék fizetésének kötelezettsége szerint 
����. év�. negyedév 

KÜJ-azonosító: ��������� 

  

Az elhelyezett – hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett – hulladéklerakási járulék 
megfizetésének összegére vonatkozó adatok 

 Telephelyenkénti összesítés 

KTJ 
azonosító: 

Adatszolgáltatással egy időben fizetendő hulladéklerakási járulék összeg 
(Ft) 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 58. szám 146879 
 

 

Mindösszesen: …………………………Ft, azaz………………………………….. forint  

 
Az adatszolgáltatásért felelős: 
Neve: 
 

Beosztása: 

Telefonszám: Faxszám: E-mail: 
A kitöltés dátuma:     .  .   

  
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás
– a Ht. 69. § (4) bekezdés értelmében az adózás rendjéről szóló törvény alapján – mulasztási 
bírság kiszabását vonja maga után. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladéklerakási járulék megfizetéséről szóló bizonylatot 
az adatszolgáltatáshoz kötelező mellékelni! 

P. H. 

..................................... 
cégszerű aláírás 

 

Küldendő: 1 példányban az OKTVF részére 
Beadási határidő: a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a hulladéklerakási járulék 
befizetésével egyidejűleg 
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A Kormány 105/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHs rendelet) 16. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép, továbbá a 16. § kiegészül a következő c) ponttal:
(Ez a rendelet)
„b) a  2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III.  mellékletének az ólmot tartalmazó alkalmazások 
mentesítése tekintetében, a  műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 
2012. október 10-i 2012/50/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek;
c) a  2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III.  mellékletének a  kadmiumot tartalmazó alkalmazások 
mentesítése tekintetében, a  műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 
2012. október 10-i 2012/51/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  A RoHs rendelet 2.  melléklete 54:D mezőjében a  „mentesség ideje nincs korlátozva” szövegrész helyébe 
a „2016. július 21-ig” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
– az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 13/C. §-sal egészül ki:
„13/C. § A Tvt. 83. §-ában foglalt természetvédelmi hatóságként az OKTVF jár el.”

2. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 13/C. §-a. 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2014. március 31-én lép hatályba.

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

Az emberi erőforrások minisztere 28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelete
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 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. § d) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § a) pontja a következő 
ad) alponttal egészül ki:
(A védőnő feladata:
a nővédelem, ezen belül)
„ad) a népegészségügyi célú méhnyakszűrés végzése;”

2. §  Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. § a) pont ad) alpontja szerinti tevékenység végzésére az a védőnő jogosult, aki igazolja, hogy az e tevékenység 
elsajátítására irányuló,
a) az Országos Tisztifőrvosi Hivatal vagy az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmény 
által szervezett, legalább 40 órás időtartamú választható képzést vagy
b) egészségügyi szakirányú választható szakmai továbbképzést
elvégezte, valamint a tanácsadó helyisége rendelkezik az 5/A. számú mellékletben meghatározott feltételekkel.”

3. § (1) Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 5/A. számú melléklettel egészül ki.

4. §  Az R. 7. számú melléklet címében a  „védőnő által használt nyomtatványok” szövegrész helyébe a  „védőnői 
dokumentumok” szöveg lép.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2015. május 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelethez

Az R. 5. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II.
– telefon,
– operációs rendszerrel rendelkező személyi számítógép,
– nyomtató,
– szélessávú internet elérés.”
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2. melléklet a 28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelethez
„5/A. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelethez

A népegészségügyi célú méhnyakszűrés (kenetvétel) végzéséhez szükséges eszközök, feltételek:
 1. nőgyógyászati vizsgáló asztal,
 2. paraván/vizsgálat intimitását biztosító elkülönítés,
 3. vizsgálólámpa/fejlámpa,
 4. hüvely feltáró eszközök (több méretben),
 5. pálcás tampon,
 6. kenetvevő eszköz,
 7. tárgylemez,
 8. tárgylemez tartó (5 db-os és 25 db-os),
 9. fixáló,
10. papírvatta,
11. gumikesztyű,
12. veszélyes hulladék tárolására alkalmas hulladékgyűjtő,
13. citológiai vizsgálati lap,
14. postázáshoz szükséges feltételek: buborékos boríték, A/4-es boríték, postakönyv.”

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 4/2013. (IV. 5.) KIM rendelete
az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 8.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az  egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § j) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  Az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  § 1. és 2.  pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. elfogadóhely: az Erzsébet-utalvány (a továbbiakban: utalvány) kibocsátójával (a továbbiakban: kibocsátó), vagy 
az  e  rendelet szerinti közreműködővel az  utalvány beváltására szerződéses jogviszonyban álló, az  utalvánnyal 
beszerezhető terméket forgalmazó, szolgáltatást nyújtó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet;
2. juttató: az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  § 18.  pontja szerinti kifizető, aki a  személyi 
jövedelemadóról szóló1995. évi CXVII. törvény alapján utalvány formájában nyújt juttatást;”

2. §  Az R.
a) 1. § 3. pontjában, 9. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 

valamint 14. § (2) bekezdésében a „kibocsátó” szövegrész helyébe a „kibocsátó (közreműködő)” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében a „kibocsátó” szövegrészek helyébe a „kibocsátó (közreműködő)” 

szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „kibocsátására” szövegrész helyébe a „forgalmazására” szöveg,
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d) 3.  § (1)  bekezdésében és 10.  §-ában a „kibocsátótól” szövegrész helyébe a „kibocsátótól (közreműködőtől)” 
szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében a „kibocsátónak” szövegrész helyébe a „kibocsátónak (közreműködőnek)” szöveg
lép.

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

  Dr. Navracsics Tibor s. k., 
  közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete
a szakképzési kerettantervekről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. § e), f ) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c), e), f ), l) 
és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), h), n), q), t) és u) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § d), g), i), j), k) és l)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások 
miniszterével, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 84.  § d), e), h) és j)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az  egyes 
miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.  (VII.  1.) Korm.  rendelet 
94. § a), d), e), h), j) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, valamint 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. Általános rendelkezések

1. §  A rendelet hatálya – fenntartóra tekintet nélkül – kiterjed
a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott szakképzési intézményekre (a továbbiakban együtt: szakképző iskola),
b) a szakképző iskola pedagógusaira, szakoktatóira, óraadóira, valamint gyakorlati oktatóira,
c) az Szt. 2. § 14. pontjában meghatározott gyakorlati képzést folytató szervezetekre.

2. Szakképzési kerettantervek

2. § (1) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, szakképesítés-
ráépülések, valamint – a  jelen rendelet alapján – az  iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítések, 
részszakképesítések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az 1. mellékletben felsorolt
a) szakképesítések szakiskolai szakképzési kerettanterveit a 2. melléklet,
b) szakképesítések szakközépiskolai szakképzési kerettanterveit a 3. melléklet,
c) szakiskolai, valamint szakközépiskolai szakképesítés-ráépülések szakképzési kerettanterveit a 4. melléklet
tartalmazza.

 (3) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a  speciális szakiskolákban oktatható szakképesítések szakképzési 
kerettanterveit az 5. melléklet tartalmazza.
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 (4) Az egyes, iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítések részszakképesítéseinek szakképzési 
kerettanterveit a 6. melléklet tartalmazza.

3. A kerettanterv alkalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A szakképző iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. § c) és d) pontjában 
meghatározott pedagógiai szakaszokhoz a 2. §-ban meghatározott iskolatípusra, továbbá az egyes sajátos szakképzési 
célok teljesítéséhez e rendelettel kiadott szakképzési kerettanterveket alkalmazza.

 (2) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a szakképesítés szakközépiskolai 
ágazatba besorolásra került – egyaránt tartalmazza az Szt. 21. §
a) (2) és (4) bekezdése szerinti képzés, valamint
b) (5) bekezdése szerinti képzés
óratervét.

 (3) A szakközépiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv – amennyiben a szakképesítés szakközépiskolai 
ágazatba besorolásra került – tartalmazza az adott szakképesítés ágazata szerinti közös kerettantervi elemeket.

 (4) A szakiskolai szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv tartalmazza
a) az Nkt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott, három évfolyamos szakiskolai képzés, valamint
b) az Szt. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, két évfolyamos szakiskolai képzés
óratervét.

4. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában oktatható szakképesítések szakképzési 
kerettanterve az  Nkt. 13.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti speciális kerettantervben (a továbbiakban: speciális 
kerettanterv) meghatározott négy évfolyamos képzés szerinti óratervnek felel meg.

 (2) A 6. mellékletben részszakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 181.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott HÍD II. program Nkt. szerinti nevelési-oktatási programja szerinti óratervnek felel meg. A 6. mellékletben 
meghatározott szakképzési kerettanterveket a  speciális szakiskola a  speciális kerettanterv szerint adaptálva 
alkalmazhatja.

 (3) A 2.  mellékletben kiadott szakképzési kerettantervet az  adott szakképesítés részszakképesítéséhez tartozó elemei 
alapján a  speciális szakiskola, a  készségfejlesztő speciális szakiskola és a  HÍD II. programban részt vevő iskola 
adaptálhatja szakmai programjába a  speciális kerettanterv és a  HÍD II. program nevelési-oktatási programjában 
meghatározottak szerint, amennyiben az iskola a tanulót az adaptált részszakképesítésre készíti fel.

 (4) A nappali oktatás munkarendjétől eltérő munkarend szerint szervezett felnőttoktatás keretében folytatott 
szakképzésben a szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket adaptálja.

 (5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő szakképző iskola a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség 
iskolai oktatás irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelettel, a két tanítási nyelvű szakképző iskola a két 
tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelettel összhangban alkalmazza 
az e rendeletben kiadott szakképzési kerettantervet.

5. § (1) A szakképzési kerettanterv az egyes évfolyamok között az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében 
meghatározott összefüggő szakmai gyakorlati óraszámokat határoz meg. Az óraszámok az összefüggő nyári gyakorlat 
egészére vonatkoznak, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell.

 (2) A szakképző iskola a szakképzési kerettanterveket a kerettanterv szerinti tanévenkénti tagolásban építi be a szakmai 
programjába, és kiegészíti az iskola helyi sajátosságai alapján.

 (3) A szakképzési kerettanterv nem kötelezően alkalmazandó elemei a  tantárgyak témaköreire meghatározott 
óraszámok, valamint a szakképzési kerettanterv ajánlásként megfogalmazott elemei. A szakképző iskola ezen nem 
kötelező elemeket a szakmai programjában szabadon alkalmazhatja vagy eltérhet tőle.

4. Záró rendelkezések

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez

 1. Szakiskolai szakképesítések
A B C

1. Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

2. 1. 34 543 01 Abroncsgyártó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

3. 2. 34 543 02 Asztalos szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

4. 3. 34 521 01 Autógyártó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

5. 4. 34 582 01 Ács szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

6. 5. 34 582 02 Bádogos szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

7. 6. 34 542 01 Bőrdíszműves szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

8. 7. 34 542 02 Cipőkészítő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

9. 8. 34 811 01 Cukrász szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

10. 9. 34 211 01 Díszműkovács oktatásért felelős miniszter

11. 10. 34 622 01 Dísznövénykertész agrárpolitikáért felelős miniszter

12. 11. 34 341 01 Eladó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

13. 12. 34 522 01 Elektromechanikai műszerész szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

14. 13. 34 522 02 Elektromos gép- és 
készülékszerelő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

15. 14. 34 522 03 Elektronikai műszerész szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

16. 15. 34 623 01 Erdészeti szakmunkás erdőgazdálkodásért felelős 
miniszter

17. 16. 34 541 01 Édesipari termékgyártó élelmiszeriparért felelős 
miniszter

18. 17. 34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás élelmiszeriparért felelős 
miniszter

19. 18. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

20. 19. 34 542 03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru 
összeállító

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

21. 20. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

22. 21. 34 542 04 Férfiszabó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

23. 22. 34 521 02 Finommechanikai műszerész szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

24. 23. 34 543 03 Formacikk-gyártó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter
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A B C

1. Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

25. 24. 34 621 01 Gazda agrárpolitikáért felelős miniszter

26. 25. 34 521 03 Gépi forgácsoló szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

27. 26. 34 525 02 Gépjármű mechatronikus közlekedésért felelős miniszter

28. 27. 34 841 01 Gépjármű-építési, szerelési 
logisztikus

közlekedésért felelős miniszter

29. 28. 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő közlekedésért felelős miniszter

30. 29. 34 521 05 Gyártósori gépbeállító szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

31. 30. 34 624 01 Halász, haltenyésztő halgazdálkodásért felelős 
miniszter

32. 31. 34 521 06 Hegesztő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

33. 32. 34 541 03 Húsipari termékgyártó élelmiszeriparért felelős 
miniszter

34. 33. 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

35. 34. 34 521 04 Ipari gépész szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

36. 35. 34 543 04 Ipari gumitermék előállító szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

37. 36. 34 525 03 Járműfényező közlekedésért felelős miniszter

38. 37. 34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

39. 38. 34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, 
felületbevonó

közlekedésért felelős miniszter

40. 39. 34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő közlekedésért felelős miniszter

41. 40. 34 525 06 Karosszérialakatos közlekedésért felelős miniszter

42. 41. 34 582 06 Kályhás szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

43. 42. 34 542 05 Kárpitos szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

44. 43. 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő
(a szakmairány megjelölésével: 
Gipszmodell-készítő;
Kerámia- és 
porcelántárgykészítő;
Porcelánfestő)

kultúráért felelős miniszter

45. 44. 34 622 02 Kertész agrárpolitikáért felelős miniszter

46. 45. 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó közlekedésért felelős miniszter

47. 46. 34 582 07 Kőfaragó, műköves és 
épületszobrász

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

48. 47. 34 582 08 Kőműves és hidegburkoló szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

49. 48. 34 543 06 Könyvkötő és 
nyomtatványfeldolgozó

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter
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A B C

1. Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

50. 49. 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

51. 50. 34 621 02 Lovász agrárpolitikáért felelős miniszter

52. 51. 34 841 02 Matróz-gépkezelő közlekedésért felelős miniszter

53. 52. 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

54. 53. 34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, 
falusi vendéglátó

agrárpolitikáért felelős miniszter

55. 54. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész agrárpolitikáért felelős miniszter

56. 55. 34 541 04 Molnár élelmiszeriparért felelős 
miniszter

57. 56. 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő közlekedésért felelős miniszter

58. 57. 34 521 09 Műanyagfeldolgozó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

59. 58. 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány 
megjelölésével: Csipkekészítő, 
Faműves, fajátékkészítő, Fazekas,
Gyékény-, szalma- és 
csuhétárgykészítő, Kézi és gépi 
hímző, Kosárfonó, fonottbútor 
készítő, Szőnyegszövő, Takács, 
Nemezkészítő, Népi bőrműves)

kultúráért felelős miniszter

60. 59. 34 542 06 Női szabó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

61. 60. 34 725 01 Optikai üvegcsiszoló szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

62. 61. 34 541 05 Pék élelmiszeriparért felelős 
miniszter

63. 62. 34 811 03 Pincér szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

64. 63. 34 811 04 Szakács szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

65. 64. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó informatikáért felelős miniszter

66. 65. 34 582 10 Szárazépítő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

67. 66. 34 521 10 Szerszámkészítő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

68. 67. 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

69. 68. 34 541 06 Szőlész-borász élelmiszeriparért felelős 
miniszter

70. 69. 34 582 11 Útépítő közlekedésért felelős miniszter

71. 70. 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

72. 71. 34 522 04 Villanyszerelő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

73. 72. 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő agrárpolitikáért felelős miniszter
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A B C

1. Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

74. 73. 34 853 01 Víz- és csatornaműkezelő környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

75. 74. 34 582 12 Víz-, csatorna- és 
közmű- rendszerszerelő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

 2. Szakközépiskolai szakképesítések
A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

2.   1.   54  212 01 Artista oktatásért felelős miniszter

3.   2.   54 525 01 Autóelektronikai műszerész közlekedésért felelős miniszter

4.   3.   54 523 01 Automatikai technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

5.   4.   54 525 02 Autószerelő közlekedésért felelős miniszter

6.   5.   54 525 03 Avionikus közlekedésért felelős miniszter

7.   6.   54 621 01 Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

8.   7.   54 544 01 Bányaipari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

9.   8.   54 542 01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

10.   9.   54 481 01 CAD-CAM informatikus informatikáért felelős miniszter

11.   10.   54 211 01 Dekoratőr oktatásért felelős miniszter

12.   11.   54 211 02 Divat- és stílustervező oktatásért felelős miniszter

13.   12.   54 525 04 Dízelmotoros vasúti jármű 
szerelője

közlekedésért felelős miniszter

14.   13.   54 720 01 Egészségügyi asszisztens egészségügyért felelős miniszter

15.   14.   54 212 02 Egyházzenész (a 
szakmairány megjelölésével: 
Kántor-énekvezető, 
Kántor-kórusvezető, 
Kántor-orgonista)

oktatásért felelős miniszter

16.   15.   54 523 02 Elektronikai technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

17.   16.   54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási 
technikus

erdőgazdálkodásért felelős 
miniszter

18.   17.   54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter

19.   18.   54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

20.   19.   54 541 01 Élelmiszeripari analitikus 
technikus

élelmiszeriparért felelős 
miniszter

21.   20.   54 521 01 Élelmiszeripari gépésztechnikus élelmiszeriparért felelős 
miniszter

22.   21.   54 541 02 Élelmiszeripari technikus élelmiszeriparért felelős 
miniszter

23.   22.   54 582 01 Épületgépész technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

24.   23.   54 543 01 Faipari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

25.   24.   54 863 01 Fegyverműszerész szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

26.   25.   54 211 03 Festő oktatásért felelős miniszter

27.   26.   54 813 01 Fitness-wellness instruktor sportpolitikáért felelős miniszter

28.   27.   54 544 02 Fluidumkitermelő technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

29.   28.   54 720 02 Fogászati asszisztens egészségügyért felelős miniszter

30.   29.   54 724 01 Fogtechnikus gyakornok egészségügyért felelős miniszter

31.   30.   54 810 01 Fotográfus és 
fotótermék-kereskedő

kultúráért felelős miniszter

32.   31.   54 581 01 Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus

földügyért és térképészetért 
felelős miniszter

33.   32.   54 481 02 Gazdasági informatikus informatikáért felelős miniszter

34.   33.   54 521 03 Gépgyártástechnológiai 
technikus

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

35.   34.   54 211 04 Grafikus kultúráért felelős miniszter

36.   35.   54 543 02 Gumiipari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

37.   36.   54 212 03 Gyakorlatos színész 
(a szakmairány megjelölésével: 
Bábszínész, Színházi és 
filmszínész)

kultúráért felelős miniszter

38. 37.   52 723 01 Gyakorló ápoló egészségügyért felelős miniszter

39.   38.   52 723 02 Gyakorló csecsemő- és 
gyermekápoló

egészségügyért felelős miniszter

40.   39.   52 815 01 Gyakorló fodrász szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

41.   40.   52 720 03 Gyakorló gyógyszertári 
asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

42.   41.   52 215 01 Gyakorló hangszerkészítő 
és -javító (hangszercsoport 
megjelölésével: fafúvós, 
rézfúvós, húros/vonós, 
billentyűs, ütős) 

oktatásért felelős miniszter

43.   42.   52 725 02 Gyakorló képi diagnosztikai, 
nukleáris medicina és 
sugárterápiás asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

44.   43.   52 725 03 Gyakorló klinikai laboratóriumi 
asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

45.   44.   52 815 02 Gyakorló kozmetikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

46.   45.   52 723 03 Gyakorló mentőápoló egészségügyért felelős miniszter

47.   46.   52 725 04 Gyakorló szövettani asszisztens egészségügyért felelős miniszter

48.   47.   54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens gyermek- és ifjúságvédeleméért 
felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

49.   48.   54 726 01 Gyógy- és sportmasszőr egészségügyért felelős miniszter

50.   49.   54 140 01 Gyógypedagógiai segítő 
munkatárs

oktatásért felelős miniszter

51.   50.   54 841 01 Hajózási technikus közlekedésért felelős miniszter

52.   51.   54 213 01 Hangmester kultúráért felelős miniszter

53.   52.   54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős miniszter

54.   53.   54 863 02 Honvéd altiszt (az ágazat/
szakmairány megjelölésével)

honvédelemért felelős miniszter

55.   54.   54 812 01 Idegenvezető szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

56.   55.   54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő 
és üzemeltető

informatikáért felelős miniszter

57.   56.   54 481 04 Informatikai rendszergazda informatikáért felelős miniszter

58.   57.   54 346 01 Irodai asszisztens szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

59.   58.   54 482 01 IT mentor informatikáért felelős miniszter

60.   59.   54 212 04 Jazz-zenész (szakmairány 
megjelölésével: Jazz-énekes, 
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, 
húros/vonós, billentyűs, ütős)

oktatásért felelős miniszter

61.   60.   54 211 05 Kerámiaműves oktatásért felelős miniszter

62.   61.   54 341 01 Kereskedő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

63.   62.   54 213 02 Kiadványszerkesztő kultúráért felelős miniszter

64.   63.   54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő gyermek- és ifjúságvédelemért 
felelős miniszter

65.   64.   54 212 05 Klasszikus zenész [szakmairány 
megnevezésével: Hangkultúra, 
Klasszikus zenész (fafúvós, 
rézfúvós, húros/vonós, 
billentyűs, ütős), Magánénekes, 
Zeneelmélet-szolfézs, 
Zeneszerzés]

oktatásért felelős miniszter

66.   65.   54 521 04 Kohászati technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

67.   66.   54 850 01 Környezetvédelmi technikus környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

68.   67.   54 523 03 Közlekedésautomatikai 
műszerész

közlekedésért felelős miniszter

69.   68.   54 841 02 Közúti 
közlekedésüzemvitel-ellátó

közlekedésért felelős miniszter

70.   69.   54 524 01 Laboratóriumi technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

71.   70.   54 725 01 Látszerész és fotócikk-kereskedő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

72.   71.   54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

73.   72.   54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

74.   73.   54 812 02 Lovastúra-vezető agrárpolitikáért felelős miniszter

75.   74.   54 582 03 Magasépítő technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

76.   75.   54 523 04 Mechatronikai technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

77.   76.   54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter

78.   77.   54 621 02 Mezőgazdasági technikus agrárpolitikáért felelős miniszter

79.   78.   54 582 04 Mélyépítő technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

80.   79.   54 213 03 Mozgókép- és animációkészítő kultúráért felelős miniszter

81.   80.   54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

82.   81.   54 481 05 Műszaki informatikus informatikáért felelős miniszter

83.   82.   54 212 06 Népzenész [szakmairány 
megjelölésével: Népi énekes, 
Népzenész (fafúvós, húros/
vonós, billentyűs, ütős]

kultúráért felelős miniszter

84.   83.   54 345 02 Nonprofit menedzser számvitel szabályozásért felelős 
miniszter

85.   84.   54 213 04 Nyomdaipari gépmester szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

86.   85.   54 726 02 Ortopédiai műszerész egészségügyért felelős miniszter

87.   86.   54 211 06 Ötvös, fémműves oktatásért felelős miniszter

88.   87.   54 212 07 Pantomimes kultúráért felelős miniszter

89.   88.   54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus agrárpolitikáért felelős miniszter

90.   89.   54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs

oktatásért felelős miniszter

91.   90.   54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő 
(bank, befektetés, biztosítás)

pénz-, tőke- és biztosítási piac 
szabályozásáért felelős miniszter

92.   91.   54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző számviteli szabályozásért felelős 
miniszter

93.   92.   54 841 09 Postai üzleti ügyintéző postaügyért felelős miniszter

94.   93.   54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

95.   94.   54 861 01 Rendőr tiszthelyettes  
(a szakmairány megjelölésével: 
Bűnügyi rendőr, Határrendészeti 
rendőr, Közlekedési rendőr, 
Közrendvédelmi rendőr) 
(Rendészeti szakközépiskolai 
ágazati képzés: Fegyveres 
szervek és vagyonvédelmi 
ismeretek)

rendészetért felelős miniszter

96.   95.   54 525 05 Repülőgépész közlekedésért felelős miniszter

97.   96.   54 525 06 Repülőgépsárkány-szerelő közlekedésért felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

98.   97.   54 542 02 Ruhaipari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

99.   98.   54 813 02 Sportedző (a sportág 
megjelölésével)

sportpolitikáért felelős miniszter

100.   99.   54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző közlekedésért felelős miniszter

101.   100.   54 521 07 Színháztechnikus, szcenikus kultúráért felelős miniszter

102.   101.   54 211 07 Szobrász oktatásért felelős miniszter

103.   102.   54 762 02 Szociális asszisztens szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

104.   103.   54 762 03 Szociális szakgondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

105.   104.   54 213 05 Szoftverfejlesztő informatikáért felelős miniszter

106.   105.   54 212 08 Szórakoztató zenész (a 
szakmairány megjelölésével: 
Énekes szólista, Szórakoztató 
zenész (fafúvós, rézfúvós, húros /
vonós, billentyűs, ütős)

kultúráért felelős miniszter

107.   106.   54 212 09 Táncos (szakmairány 
megjelölésével: Klasszikus 
balett-táncos; Kortárs-, modern 
táncos; Néptáncos; Színházi 
táncos)

oktatásért felelős miniszter

108.   107.   54 523 05 Távközlési technikus informatikáért felelős miniszter

109.   108.   54 542 03 Textilipari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

110.   109.   54 211 08 Textilműves oktatásért felelős miniszter

111.   110.   54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

112.   111.   54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus közlekedésért felelős miniszter

113.   112.   54 346 02 Ügyviteli titkár szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

114.   113.   54 211 09 Üvegműves oktatásért felelős miniszter

115.   114.   54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó 
technikus

közlekedésért felelős miniszter

116.   115.   54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő közlekedésért felelős miniszter

117.   116.   54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző közlekedésért felelős miniszter

118.   117.   54 841 07 Vasúti személyszállítási 
ügyintéző

közlekedésért felelős miniszter

119.   118.   54 525 07 Vasúti villamos jármű szerelője közlekedésért felelős miniszter

120.   119.   54 525 08 Vasúti vontatott jármű szerelője közlekedésért felelős miniszter

121.   120.   54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző számviteli szabályozásért felelős 
miniszter

122.   121.   54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj 
ügyintéző

adópolitikáért felelős miniszter

123.   122.   54 524 02 Vegyipari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

124.   123.   54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

125.   124.   54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó közlekedésért felelős miniszter

126.   125.   54 853 01 Vízügyi technikus környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

 3. Szakképesítés-ráépülések (szakiskolai, szakközépiskolai)
A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

2.   1.   35 522 01 Audió- és vizuáltechnikai 
műszerész

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

3.   2.   55 621 01 Agrár áruforgalmazó 
szaktechnikus

agrárpolitikáért felelős miniszter

4.   3.   35 621 01 Állattartó szakmunkás agrárpolitikáért felelős miniszter

5.   4.   55 723 01 Ápoló egészségügyért felelős miniszter

6.   5.   55 211 01 Aranyműves oktatásért felelős miniszter

7.   6.   55 525 01 Autótechnikus közlekedésért felelős miniszter

8.   7.   35 813 01 Belovagló agrárpolitikáért felelős miniszter

9.   8.   35 621 02 Biogazdálkodó agrárpolitikáért felelős miniszter

10.   9.   55 541 01 Bor- és pezsgőgyártó 
szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős 
miniszter

11.   10.   55 211 02 Bronzműves és szoboröntő oktatásért felelős miniszter

12.   11.   35 521 01 CNC gépkezelő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

13.   12.   55 541 02 Cukor- és édesipari 
szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős 
miniszter

14.   13.   55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló egészségügyért felelős miniszter

15.   14.   55 211 03 Díszítő festő oktatásért felelős miniszter

16.   15.   55 211 04 Díszlettervező oktatásért felelős miniszter

17.   16.   55 524 01 Drog- és toxikológiai technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

18.   17.   55 541 03 Erjedés- és üdítőitalipari 
szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős 
miniszter

19.   18.   55 815 01 Fodrász szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

20.   19.   55 762 01 Foglalkozás-szervező szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

21.   20.   55 724 01 Fogtechnikus egészségügyért felelős miniszter

22.   21.   35 582 01 Gáz- és hőtermelő 
berendezés-szerelő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

23.   22.   55 762 02 Gerontológiai gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

24.   23.   35 622 01 Gyógy- és 
fűszernövénytermesztő

agrárpolitikáért felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

25.   24.   55 524 02 Gyógyszeripari laboratóriumi 
technikus

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

26.   25.   55 720 03 Gyógyszertári asszisztens egészségügyért felelős miniszter

27.   26.   55 215 01 Hangszerkészítő és 
-javító (hangszercsoport 
megjelölésével: fafúvós, 
rézfúvós, húros/vonós, 
billentyűs, ütős)

oktatásért felelős miniszter

28.   27.   55 863 01 Honvéd zászlós (az ágazat/
szakmairány megjelölésével) 

honvédelemért felelős miniszter

29.   28.   55 850 01 Hulladékgazdálkodó 
szaktechnikus

környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

30.   29.   55 541 04 Hús- és baromfiipari 
szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős 
miniszter

31.   30.   35 582 03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú 
berendezés-szerelő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

32.   31.   55 211 05 Jelmeztervező oktatásért felelős miniszter

33.   32.   55 622 01 Kertészeti szaktechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter

34.   33.   55 725 10 Képi diagnosztikai, nukleáris 
medicina és sugárterápiás 
asszisztens

egészségügyért felelős miniszter

35.   34.   55 725 11 Klinikai fogászati higiénikus egészségügyért felelős miniszter

36.   35.   55 725 12 Klinikai laboratóriumi asszisztens egészségügyért felelős miniszter

37.   36.   55 213 03 Korrektor kultúráért felelős miniszter

38.   37.   55 815 02 Kozmetikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

39.   38.   55 850 02 Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus

környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

40.   39.   55 211 06 Lakberendező oktatásért felelős miniszter

41.   40.   55 582 01 Létesítményi energetikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

42.   41.   55 541 05 Malom- és 
keveréktakarmány-ipari 
szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős 
miniszter

43.   42.   55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

44.   43.   55 723 11 Mentőápoló egészségügyért felelős miniszter

45.   44.   35 521 02 Mezőgazdasági gépjavító agrárpolitikáért felelős miniszter

46.   45.   35 543 01 Műbútorasztalos szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

47.   46.   55 582 02 Műemlékfenntartó technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

48.   47.   35 582 04 Műemléki díszítőszobrász szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

49.   48.   35 582 05 Műemléki helyreállító szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

50.   49.   55 524 03 Műszeres analitikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

51.   50.   55 621 02 Növényvédelmi szaktechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter

52.   51.   55 850 03 Nukleáris környezetvédelmi 
szaktechnikus

környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

53.   52.   55 523 04 Orvosi elektronikai technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

54.   53.   55 524 04 Papíripari technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

55.   54.   35 521 03 Patkolókovács agrárpolitikáért felelős miniszter

56.   55.   55 762 04 Pszichiátriai gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

57.   56.   35 582 06 Rekonstrukciós és műemléki 
festő, mázoló

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

58.   57.   35 811 01 Sommelier élelmiszeriparért felelős 
miniszter

59.   58.   35 541 01 Speciális állatfeldolgozó élelmiszeriparért felelős 
miniszter

60.   59.   55 541 06 Sütő- és cukrászipari 
szaktechnikus

élelmiszeriparért felelős 
miniszter

61.   60.   55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

62.   61.   55 212 01 Színész II. kultúráért felelős miniszter

63.   62.   55 762 06 Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző

szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter

64.   63.   55 725 16 Szövettani asszisztens egészségügyért felelős miniszter

65.   64.   55 541 07 Tartósítóipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős 
miniszter

66.   65.   55 541 08 Tejipari szaktechnikus élelmiszeriparért felelős 
miniszter

67.   66.   55 850 04 Települési környezetvédelmi 
szaktechnikus

környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

68.   67.   55 850 05 Természetvédelmi szaktechnikus környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

69.   68.   55 581 03 Térképész szaktechnikus földügyért és térképészetért 
felelős miniszter

70.   69.   35 582 07 Tetőfedő szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

71.   70.   55 863 02 Vadászpuska műves szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

72.   71.   55 525 03 Vasútijármű-technikus közlekedésért felelős miniszter
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A B C

1.   Srsz. A szakképesítés azonosító 

száma

A szakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

73.   72.   35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

74.   73.   55 581 04 Vidékfejlesztési szaktechnikus agrárpolitikáért felelős miniszter

75.   74.   35 215 02 Virágdekoratőr agrárpolitikáért felelős miniszter

76.   75.   55 582 03 Vízépítő technikus szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

77.   76.   55 850 06 Vízgazdálkodó szaktechnikus környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

78.   77.   35 582 08 Vízgépészeti és technológiai 
berendezésszerelő

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter

79.   78.   35 525 01 Vizi sportmotor-szerelő közlekedésért felelős miniszter

80.   79.   35 622 02 Zöldség- és gyümölcstermesztő agrárpolitikáért felelős miniszter

 4. Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolában oktatható szakképesítésekről
A B C

1.   Srsz. A részszakképesítés azonosító száma A részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

2.   1. 32 583 03 Tisztítás-technológiai 
szakmunkás

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

3.   2. 32 723 01 Ápolási asszisztens egészségügyért felelős 
miniszter

4.   3. 32 582 01 Betonszerkezet-készítő, 
betonelem gyártó

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

5.   4. 32 720 01 Egészségfejlesztési segítő egészségügyért felelős 
miniszter

6.   5. 32 543 05 Ipari szigetelő bádogos szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

7.   6. 32 543 02 Kádár, bognár szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

8. 7. 32 543 03 Papírgyártó és -feldolgozó szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

 5. Az egyes, iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítések részszakképesítéseiről
A B C

1.   Srsz. A részszakképesítés azonosító száma A részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

2.   1. 31 542 04 Fonó (Textilanyaggyártó) szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

3.   2. 31 851 01 Hulladékfeldolgozógép- 
kezelő

környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

4.   3. 21 851 01 Hulladékgyűjtő és -szállító környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter
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A B C

1.   Srsz. A részszakképesítés azonosító száma A részszakképesítés megnevezése A szakképesítésért felelős miniszter

5.   4. 21 852 02 Hulladékválogató és 
-feldolgozó

környezetvédelemért és 
vízgazdálkodásért felelős 
miniszter

6.   5. 31 542 07 Nemszőtt-termék gyártó
(Textilanyaggyártó)

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

7.   6. 31 725 01 Fertőtlenítő-steriliző
(Ápolási asszisztens)

egészségügyért felelős 
miniszter

8.   7. 31 542 08 Szövő
(Textilanyaggyártó)

szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős 
miniszter

2–6. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez*

* Az  NGM rendelet 2–6. mellékletei a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában a „14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 2–6. mellékletei” hivatkozás alatt 
találhatók. A mellékletek ezen részei a közlöny 14706-tól 49410-ig oldalait képezik.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1170/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
határozat) 1. számú mellékletének 7. és 10. sorai helyébe az alábbi sorok lépnek:

Sorszám Megnevezés Létszám (fő)

7. Emberi Erőforrások Minisztériuma 942

10. Összesen 5 606

 2. A határozat 2. számú mellékletének 34. sora, 46–56. sorai és 93. sora helyébe az alábbi sorok lépnek:
Sorszám Megnevezés

34. Földmérési és Távérzékelési Intézet 210

46.  Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 105

47.  Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 127

48.  Dél-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 112

49.  Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 117

50.  Észak-magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 133

51.  Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 69

52.  Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 168

53.  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 268

54.  Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 71

55.  Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 67

56.  Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 110

93. Összesen 70 758

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1171/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló  
1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012.  évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) 
Korm. határozat
a) 1. e) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
b) mellékletének

ba) I.; II.1.; II.2.; II.3.; II.4.; II.5.; II.6.; II.7.; II.8.; II.9.; II.10.; II.11.; II.12.; II.13.; II.14.; II.15.; II.16.; III.2.; III.3.; III.4.; 
III.5.; IV.1.; IV.2.; IV.3.; IV.4.; V.; VI.1.; VI.2.; VI.3.; VI.4.; VI.5.; VII.1.; VII.2.; VII.3.; VII.4.; VII.5. és VIII. pontjában 
a „nemzeti erőforrás miniszter” szövegrész helyébe az „emberi erőforrások minisztere” szöveg,

bb) III.1. pontjában a „Felelős:  nemzeti erőforrás miniszter
      közigazgatási és igazságügyi miniszter”
 szövegrész helyébe a „Felelős: emberi erőforrások minisztere” szöveg,
bc) II.1.; II.2.; II.3.; II.4.; II.5.; II.6.; II.7.; II.8.; II.9.; II.10.; II.11.; II.12.; II.13.; II.14.; II.15.; II.16.; III.1.; III.2.; III.3.; 

III.4.; III.5.; IV.1.; IV.2.; IV.3.; IV.4.; V.; VI.1.; VI.2.; VI.3.; VI.4.; VI.5.; VII.2.; VII.3.; VII.4.; VII.5. és VIII. pontjában 
a „Határidő: 2012. október 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2013. december 31.” szöveg,

bd) VII.1. pontjában a „Határidő: 2012. március 31.” szövegrész helyébe a „Határidő: 2013. december 31.” 
szöveg,

be) I. a), II.3., III.1. és VI.1. pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe „nemzetiségi” szöveg
 lép.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
az egyes csökkentett arányú konszolidációban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések 
konszolidációjáról

A Kormány
 1. a  Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C.  § (11)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az  1.  mellékletben felsorolt települési önkormányzatok  
a  2012. december 12-én fennálló adósságállományuk 1.  mellékletben szereplő mértékének megfelelő összegű 
törlesztési célú támogatásában részesüljenek,

 2. elrendeli az 1. mellékletben szereplő mértékeknek megfelelő törlesztési célú támogatás folyósítását,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. június 28.

 3. az egyes csökkentett arányú konszolidációban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések meghatározásáról 
szóló 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozatot visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozathoz

A B C

1. Megye Települési önkormányzat Törlesztési célú állami támogatás mértéke

2. Baranya megye Alsómocsolád 80%

3. Baranya megye Harkány 70%

4. Békés megye Szabadkígyós 100%

5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Füzér 100%

6. Fejér megye Aba 60%

7. Győr-Moson-Sopron megye Fertőd 100%

8. Heves megye Bükkszék 60%

9. Heves megye Poroszló 60%

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye Besenyszög 100%

11. Jász-Nagykun-Szolnok megye Cserkeszőlő 100%

12. Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagykörű 100%

13. Pest megye Újszilvás 100%

14. Veszprém megye Balatonfűzfő 100%

15. Zala megye Tótszerdahely 100%

A Kormány 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges előirányzat átcsoportosításáról

A Kormány
a Nemzeti Jogszabálytár 2013. évi működtetése költségeinek biztosítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
1. XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére 54,2 millió forint,
2. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

alcím terhére 54,2 millió forint,
3. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím terhére 54,2 millió forint,
4. XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére 

54,2 millió forint,
5. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére 

54,2 millió forint,
6. XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 1. Külügyminisztérium központi igazgatása cím terhére 54,2 millió forint,
7. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím terhére 

54,2 millió forint,
azaz összesen 379,4 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
érintett miniszterek

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 379,4
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -54,2
XIII.  Honvédelmi Minisztérium

1  Honvédelmi Minisztérium
002587 1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -54,2

XIV.  Belügyminisztérium
003704 1  Belügyminisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -54,2

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -54,2

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -54,2

XVIII. Külügyminisztérium
004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -54,2

XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1  Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások -54,2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő     

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő     

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
000505 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 379,4

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -54,2

XIII.  Honvédelmi Minisztérium
1  Honvédelmi Minisztérium

002587 1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása -54,2
XIV.  Belügyminisztérium

003704 1  Belügyminisztérium igazgatása -54,2
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása -54,2
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -54,2
XVIII. Külügyminisztérium

004107 1 Külügyminisztérium központi igazgatása -54,2
XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1  Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása -54,2
Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő     

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra  

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 379,4 379,4  
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1174/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 
1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 
1670/2012. (II. 21.) Korm. határozatban a „2013. március 31.” szövegrész helyébe a „2013. április 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a Szépművészeti Múzeum felújítási és működési célú kiadásaihoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány 

 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében 
a  Szépművészeti Múzeum és a  Magyar Nemzeti Galéria épületeinek és kiállítótereinek megújításához 200,0 millió 
forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. február 28.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot – lehetőség szerint az Áht. 33.  §-ában foglaltakra 
figyelemmel, legfeljebb 450,0 millió forint erejéig – a  Szépművészeti Múzeumban 2013 őszén megrendezendő 
„Caravaggiótól Canalettóig – Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című kiállításhoz szükséges források 
biztosítására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozathoz

1. melléklet a        /2013. (       ) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítások 200,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 200,0 200,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1176/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a Felvidék középkori templomait és azok szárnyasoltárait bemutató könyvsorozat kiadásához  
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Felvidék 
középkori templomait és azok szárnyasoltárait bemutató könyvsorozat kiadásához 25,3 millió forint 1. melléklet szerinti 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása 
alcím, 18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 2. Határon túli kulturális feladatok 
támogatása jogcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 20.

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1480/2012. (XI. 6.) Korm. határozatban a „2013. március 31.” szövegrész helyébe a „2013. szeptember 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1176/2013. (IV. 5.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 25,3
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -25,3

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295013 2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 25,3

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 25,3 25,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti 
kezelésű előirányzat létrehozásáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím 
22. „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat létrehozását.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján, a kormányablakok kialakítása érdekében 

3700,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 
1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. december 15.

 2. a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) 
Korm. határozat 6. pontjában foglalt beszerzési tilalom alól felmentést ad a kormányablakok fizikai kialakításához 
szükséges beszerzések vonatkozásában;

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon 
arról, hogy a kormányablakok kialakításához további legfeljebb 3525,0 millió forint 2013. év második féléve során 
rendelkezésre álljon.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. július 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -3 700 000

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
294213 15

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 157 480
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 520
3 Dologi kiadások 100 000

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 3 400 000

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
294213 15 3 700 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos     
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 700 000 3 700 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Foglalkoztatottak létszáma: 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1 példány
2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű 

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1179/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló  
1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezéséről

 1. Hatályát veszti a  Kormányablakok felállításáról és az  ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 
1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 3. pontja.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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://kozlony.magyarorszag.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 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
	az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér 
és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá

	A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
	a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

	A Kormány 105/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
	az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete
	a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelete
	a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

	A közigazgatási és igazságügyi miniszter 4/2013. (IV. 5.) KIM rendelete
	az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról szóló 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

	A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete
	a szakképzési kerettantervekről

	A Kormány 1170/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1171/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 
1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	az egyes csökkentett arányú konszolidációban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések konszolidációjáról

	A Kormány 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges előirányzat átcsoportosításáról

	A Kormány 1174/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a Szépművészeti Múzeum felújítási és működési célú kiadásaihoz szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1176/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a Felvidék középkori templomait és azok szárnyasoltárait bemutató könyvsorozat kiadásához 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1177/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról

	A Kormány 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1179/2013. (IV. 5.) Korm. határozata
	a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 
1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 3. pontjának hatályon kívül helyezéséről


