23/2014. (III. 14.) BM rendelet
a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet,
valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott,
a 2. § tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § b), q), t) és u) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. § A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet (a
továbbiakban: R1.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. § (1) A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint
egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
20/2013. (V. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R2. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 23/2014. (III. 14.) BM rendelethez
1. Hatályát veszti az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora.
2. Az R1. 2. mellékletében foglalt táblázat K:18 mezője helyébe a következő mező lép:

(Kéményseprő)

(KOK)
X

2. melléklet a 23/2014. (III. 14.) BM rendelethez
Hatályát veszti az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat 11. sora.

3. melléklet a 23/2014. (III. 14.) BM rendelethez
1. Hatályát veszti az R2. 2. mellékletében a 10. sorszámú Építési műszaki ellenőr megnevezésű szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye cím.
2. Az R2. 2. mellékletében a 16. sorszámú Kéményseprő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye cím 2.3. sorában hatályát veszti az „a képzés megkezdésénél igazolt 3 hónapos, az
égéstermék-elvezetők típus szerinti tisztításával eltöltött gyakorlat” szövegrész.

