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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
79/2006. (IV. 5.) Korm.

rendelete

a felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény, Ftv.)
153.  §-ának (1) be kez dés 3., 7., 8., 10., 11., 14., 15. és
20. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, figye lembe
véve a 129.  § (5)–(6) be kez dé se i ben fog lal ta kat – a
23–27.  §-ok te kin te té ben a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia
egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya a fel sõ ok ta tá si tör vény 3.  §-ában
meg ha tá ro zott ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek re, va la mint az
ál ta luk foly ta tott te vé keny ség re ter jed ki.

A felsõoktatási intézmény minimális (kötelezõ)
létesítési feltételei, továbbá a kérelmek elbírálásának

egyes szabályai
[az Ftv. 15.  §-ának (12) bekezdéséhez]

2.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nyil ván tar tás ba vé te lé -
nek, lé te sí té sé nek és mû kö dé sé nek mi ni má lis (kö te le zõ)
fel té te le it e ren de let 1. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

(2) A kol lé gi um, va la mint a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  § 
(5)–(6) be kez dé se sze rint meg kö tött meg ál la po dás ese té -
ben a di ák ott hon (a továb biak ban együtt: di ák ott hon) mû -
kö dé sé nek mi ni má lis (kö te le zõ) fel té te le it e ren de let
2. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

(3) A gya kor ló köz ok ta tá si in téz mé nyek ala pí tá sá nak
fel té te le it e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény be fel ve he tõ ma xi má lis
hall ga tói lét szám meg ha tá ro zá sá nak sza bá lya it e ren de let
4. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg.

(5) Az alap-, il let ve mes ter kép zés in dí tá sá nak és a ka rok 
lé te sí té sé nek tár gyi és sze mé lyi fel té te le it e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te ál la pít ja meg.

A felsõfokú szakképzés rendje
[az Ftv. 32.  §-ának (11) bekezdése b) pontjához]

3.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény – be le ért ve a szak kö zép -
is ko lá ban meg ál la po dás alap ján tör té nõ in dí tást – az Or -
szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ fel sõ fo kú szak kép zés 
in dí tá sá ról, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki -
adott szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek alap ján ki dol go -
zott in téz mé nyi kép zé si prog ram jó vá ha gyá sá ról a fel sõ -
ok ta tá si tör vény 27.  §-a (6) be kez dé se a) pont já ban,
31.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és a 32.  §-a
(1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sei fi gye -
lem be vé te lé vel dönt.

(2) A fel sõ fo kú szak kép zés in dí tá sá nak fel té te le, hogy a
fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel sõ fo kú szak kép zés szak ma -
cso port já nak – a 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott –
meg fe le lõ kép zé si te rü le ten leg alább alap kép zést foly tas -
son, ren del kez zen a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ben
elõ írt esz köz jegy zék kel, va la mint az el mé le ti is me re tek át -
adá sá hoz és a gya kor la ti kép zés ok ta tá sá hoz meg fe le lõ
szer ve ze ti, tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel.

(3) A fel sõ fo kú szak kép zés in dí tás ra vo nat ko zó sze ná -
tu si elõ ter jesz tés tar tal maz za

a) a fel sõ fo kú szak kép zés szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye it,

b) a szak kép zé si prog ra mot,
c) amennyi ben a kép zést szak kö zép is ko la in dít ja, vagy

a kép zés ben szak kö zép is ko la is részt vesz, a fel sõ ok ta tá si
in téz mény, a szak kö zép is ko la fenn tar tó ja és a szak kö zép -
is ko la kö zött kö ten dõ együtt mû kö dé si meg ál la po dás ter -
ve ze tét,

d) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a fel sõ fo kú szak kép zé -
sért fe le lõs szer ve ze ti egy ség meg je lö lé sét, szak kö zép is -
ko lá val tör té nõ együtt mû kö dés ese tén a szak kö zép is ko la
ne vét és cí mét, OM azo no sí tó ját, a szak kö zép is ko la szék -
he lyé nek és te lep he lyé nek cí mét, ve ze tõ jé nek ne vét,

e) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a fel sõ fo kú szak kép -
zés ben részt vevõ to váb bi szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve -
zé sét,

f) a fel sõ fo kú szak kép zés ben a fel sõ ok ta tá si in téz -
ménnyel együtt mû kö dõ egyéb in téz mé nyek, szer ve ze tek
meg ne ve zé sét, a fel adat meg osz tás le írá sát,

g) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben és a szak kö zép is ko lá -
ban a fel sõ fo kú szak kép zé sért fe le lõs szak mai ve ze tõt,

h) a fel sõ fo kú szak kép zés ben együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás alap ján részt ve võ más in téz mé nyek kel kö ten dõ
szer zõ dé sek ter ve ze tét,
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i) a fel sõ fo kú szak kép zés fi nan szí ro zá sá nak ter vét,

j) a fel sõ fo kú szak kép zés ben részt vevõ ok ta tók, ta ná -
rok és szak ok ta tók szak mai és pe da gó gi ai ké pe sí té sé re
 vonatkozó kö ve tel mé nye ket, il let ve a to vább kép zé sük re
vo nat ko zó ter vet,

k) a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint az el mé le ti és gya kor la ti kép zés hez szük sé -
ges épü let és egyéb inf ra struk tu rá lis ka pa ci tás igé nye ket és 
azok biz to sí tá sá nak mód ját,

l) fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal in dí tott fel sõ fo kú szak -
kép zés ese tén a fel sõ fo kú szak kép zés rõl alap kép zés be
vagy alap kép zés rõl a fel sõ fo kú szak kép zés be való át vé tel
rend jét,

m) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
sze rint lét re jött ta nu lói, hall ga tói szer zõ dé sek re vo nat ko zó 
meg ál la po dást.

(4) A fel sõ fo kú szak kép zés a fel sõ ok ta tá si in téz mény
kép zé si prog ram já nak ré szét ké pe zõ szak kép zé si prog ram
sze rint fo lyik, amely nek kö te le zõ ele mei:

a) a fel sõ fo kú szak kép zés meg ne ve zé se, szak ma cso -
port ja, a szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma, ki adá sá nak
éve, a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye ket tar tal ma zó mi -
nisz te ri ren de let szá ma, a szak ké pe sí tés sel be tölt he tõ fog -
lal ko zá sok,

b) azon alap kép zé si sza kok meg ne ve zé se, ame lye -
ken – szak irá nyú to vább ta nu lás ese tén – kre dit be szá -
mít ha tó,

c) a fel sõ fo kú szak kép zés be való fel vé tel követel -
ményei,

d) a kép zé si idõ szak ra, ezen be lül he tek re bon tott óra -
terv, az el mé le ti és gya kor la ti kép zés so rán meg szer zen dõ
kre di tek szá ma, a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek elõ -
írásait figye lembe véve a vizs gáz ta tá si-ér té ke lé si rend, a
kép zés egyes sza ka sza i nak le zá rá sa, egy más ra épü lé se,
a zá ró vizs ga (szak mai vizs ga ré szek) tar tal ma, ered mé nyé -
nek ki szá mí tá si mód ja, a kép zé si idõ szak ra vo nat ko zó át -
lag szá mí tás,

e) rész idõs kép zés, va la mint táv ok ta tás ese tén a mi nõ -
sé gi egyen ér té kû ség szem pont já ból szük sé ges inf ra struk -
tu rá lis és kép zés mód szer ta ni kö ve tel mé nyek, a szak mai
gya kor lat mun ka ta pasz ta lat tal tör té nõ ki vált ha tó ság nak
el já rá sa,

f) a fel sõ fo kú szak kép zés mi nõ ség biz to sí tá si ter ve,

g) a gya kor la ti kép zé si prog ram kö ve tel mé nyei, a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény ben, szak kö zép is ko lá ban, il let ve
más hol tel je sí ten dõ gya kor la ti kép zés óra szá ma, a gya kor -
la ti kép zõ he lyek, a gaz dál ko dó szer ve zet nél meg va ló su ló
szak mai gya kor lat ese tén a gya kor la ti kép zés felügye -
letében köz re mû kö dõ te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák felso -
rolása.

(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel sõ fo kú szak kép zés -
ben együtt mû kö dõ szak kö zép is ko lát a szak kép zé si prog -
ram ki dol go zá sá ba be von hat ja.

4.  §

(1) Fel sõ fo kú szak kép zés szak kö zép is ko lá ban – a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény, a szak kö zép is ko la fenn tar tó ja és a
szak kö zép is ko la kö zött lét re jött együtt mû kö dé si meg ál la -
po dás alap ján – a sze ná tus ál tal el fo ga dott szak kép zé si
prog ram sze rint foly tat ha tó. A meg ál la po dás tar tal maz za:

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény és a szak kö zép is ko la
együtt mû kö dé sé nek le írá sát, a szak kép zé si prog ram meg -
va ló su lá sá ban a rész le tes mun ka meg osz tást,

b) a szak kö zép is ko la ál tal in dí tott fel sõ fo kú szak kép -
zés sze mé lyi és tár gyi fel té te le it, azok kö zös biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó ter vet,

c) a szak kö zép is ko lá ban fo lyó kép zés fo lya ma tos mi -
nõ ség biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ter vét, eb ben a fel sõ ok ta tá si
in téz mény sze rep vál la lá sát,

d) a for rá sok és a költ sé gek együtt mû kö dõk kö zöt ti
meg osz tá sá nak sza bá lya it,

e) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szak mai vizs gán való rész -
vé te lé nek sza bá lya it,

f) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – a 6. szá mú mel lék let
sze rin ti kép zé si te rü le ten való to vább ta nu lás ese tén – az
alap kép zés ben kre di tér ték ként figye lembe ve he tõ is me ret -
kö rö ket,

g) a meg ál la po dás fel mon dá sá nak fel té te le it az zal,
hogy a kép zés ben részt vevõ hall ga tók szá má ra a kép zés
be fe je zé sé nek le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz ményt az együtt mû kö dé si meg -
ál la po dás alap ján, az el vég zett fel ada to kért dí ja zás il le ti
meg.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény és a szak kö zép is ko la a
fel sõ fo kú szak kép zés sel kap cso la tos hosszabb távú
együtt mû kö dés és kö zös fej lesz té sek cél já ból ke ret meg ál -
la po dást köt het, amely nek mel lék le tét ké pe zik az egyes
prog ra mok in dí tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dá sok.

5.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra a fel sõ fo kú szak -
kép zés in dí tá sá ról ho zott dön tés alap ján – az ala pí tó ok -
irat nak a fel sõ ok ta tá si tör vény 16.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rin ti eset leg szük sé ges ki egé szí té se és an -
nak a fel sõ ok ta tá si tör vény 16.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti nyil ván tar tás ba vé te le után – kéri a re giszt rá ci ós köz -
pont tól a kép zés in dí tá sá nak nyil ván tar tás ba vé te lét. A fel -
sõ ok ta tá si in téz mény ál tal foly ta tott fel sõ fo kú szak kép zés
csak a re giszt rá ci ós köz pont ál tal tör té nõ nyil ván tar tás ba
vé telt köve tõen in dít ha tó. A szak kö zép is ko la ál tal – fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel kö tött meg ál la po dás ke re té ben –
foly ta tott fel sõ fo kú szak kép zés csak a meg ál la po dás re -
giszt rá ci ós köz pont ál tal tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét
köve tõen in dít ha tó.

(2) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság a
fel sõ ok ta tá si tör vény 110.  §-ának (1) be kez dé se c) pont ja

2006/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3115



sze rin ti el já rás so rán a vizs gá la tot a szak kép zé si prog ram
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lé se te -
kin te té ben is le foly tat ja, a szak kép zés re vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek re fi gye lem mel.

Az adattovábbítás eljárási kérdései
a felsõoktatási információs rendszerben
[az Ftv. 35.  §-ának (11) bekezdéséhez]

6.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer or szá gos,
elekt ro ni kus in for má ci ós rend szer, amely be

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek,
b) a di ák ott ho nok,
c) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és a di ák ott ho nok fenn -

tar tói a re giszt rá ci ós köz pont út ján,
d) a re giszt rá ci ós köz pont

szol gál tat ják a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada to kat.

(2) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szert al ko tó al rend -
sze re ket úgy kell ki épí te ni, hogy azok kap cso lód ni tud ja nak
más in for má ci ós rend sze rek hez, il let ve az al rend sze rek hez
más in for má ci ós rend sze rek is kap cso lód ni tud janak.

7.  §

(1) Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont fel -
ada ta an nak biz to sí tá sa, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
kel, a kép zé si rend sze rük kel és ok ta tá si te vé keny sé gük kel
össze füg gõ ada tok, in for má ci ók elekt ro ni kus for má ban
hoz zá fér he tõ ek le gye nek a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és
fenn tar tó ik, a fel sõ ok ta tás mû kö dé sé ben ér de kelt szer ve -
ze tek, a fel sõ ok ta tás irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõk, az ok -
ta tók, a hall ga tók, a fel sõ ok ta tás ba je lent ke zõk, va la mint a
szak mai és ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek ré szé re.

(2) Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont se -
gí ti – az ok ta tá si mi nisz ter fel sõ ok ta tás fej lesz tés sel kap -
cso la tos fel ada ta i hoz kap cso ló dó an – az or szá gos ér té ke lé -
si prog ra mok ki dol go zá sát és vég re haj tá sát.

(3) Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont fel -
ada ta olyan in fo-kom mu ni ká ci ós rend sze rek fej lesz té se és
üze mel te té se, il let ve az eh hez szük sé ges fel ada tok el lá tá -
sa, mely tá mo gat ja

a) a re giszt rá ci ós köz pont ál tal ve ze tett nyil ván tar tá sok 
és a nyil ván tar tás ban ke zelt köz ér de kû, ille tõ leg köz ér dek -
bõl nyil vá nos ada tok nyil vá nos sá gá nak biz to sí tá sát,

b) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra az elekt ro ni kus 
in for má ció sza bad sá gá ról  szóló 2005. évi XC. tör vény ál tal 
elõ írt kö te le zett sé gek vég re haj tá sá nak tá mo ga tá sát,

c) a Fel sõ ok ta tá si fel vé te li tá jé koz ta tó címû ki ad vány
meg je len te té sét, va la mint a fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás
elõ ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát,

d) a hall ga tói és az ok ta tói nyil ván tar tás lét re ho zá sát és
kar ban tar tá sát,

e) az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói ta nul má nyi idõ
nyil ván tar tá sát,

f) a fel sõ ok ta tá si di ák iga zol vá nyok és ok ta tói iga zol vá -
nyok igény lé sét és ki adá sát,

g) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ki adott bi zo nyít vá -
nyok, ok le ve lek és fo ko za tok nyil ván tar tá sát,

h) egyes fel sõ ok ta tá si sta tisz ti kai prog ra mok vég re haj -
tá sát,

i) az ága za ti ter ve zé si fel ada tok el vég zé sét.

(4) Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont
– sa ját szol gál ta tá sa i val és a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol -
gál ta tó Rend szer igény be vé te lé vel – kö te les biz to sí ta ni

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra azo kat a kö ve -
tel mény-meg ha tá ro zá so kat (spe ci fi ká ci ó kat), ame lyek
alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel tud ják ké szí te ni az
ál ta luk üze mel te tett ta nul má nyi nyil ván tar tá so kat az adat -
szol gál ta tás ra,

b) a je len ren de let ben meg ha tá ro zott ada tok szol gál ta -
tá sá hoz és az adat szol gál ta tás hi te le sí té sé hez szük sé ges
tech ni kai fel té te le ket,

c) a je len ren de let ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za tok
elekt ro ni kus ki töl té sé hez és ki nyom ta tá sá hoz szük sé ges
prog ra mo kat, együtt mû köd ve a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend szer rel.

(5) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ré szé re tör té nõ
elekt ro ni kus adat köz lés hi te le sí té se a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény vagy a (7) be kez dés sze rint ki je lölt in téz mé nyi kap -
cso lat tar tó köz igaz ga tá si cél ra al kal mas elekt ro ni kus alá -
írá sá val vagy a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend -
szer üze mel te tõ jé vel kö tött meg ál la po dás alap ján az Ügy -
fél ka pu ál tal biz to sí tott rend szer ben tör tén het.

(6) A nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja
elõ ír hat ja, hogy az in téz mény rek to ra az elekt ro ni kus úton
szol gál ta tott ada tok meg kül dé sé vel egy ide jû leg ér te sít se a
fenn tar tót. A fenn tar tó öt mun ka na pon be lül az ada tok kal
kap cso lat ban ki fo gás sal él het a fel sõ ok ta tá si in téz mény,
il let ve az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont
felé.

(7) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra ki je lö li azt a sze -
mélyt, aki a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer kér dé sé ben 
az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont tal tart ja a
kap cso la tot. A ki je lölt kap cso lat tar tók ada ta it az Or szá gos
Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont ré szé re to váb bí ta ni
kell, aki eze ket – az (5) be kez dés sze rin ti hi te le sí tés el len -
õr zé se ér de ké ben – nyil ván tart ja.

8.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ala pí tó ok ira tá ban
meg je lölt, to váb bá a nyil ván tar tás ba vé te lük kel, te vé keny -
sé gük meg kez dé sé vel és mó do sí tá sá val kap cso la tos, a re -
giszt rá ci ós köz pont ál tal nyil ván tar tott ada tok nyil vá nos -
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sá gát az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont biz -
to sít ja.

(2) A re giszt rá ci ós köz pont az ál ta la nyil ván tar tott ada -
tok, il let ve az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok be jegy -
zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül az ada to kat meg kül di 
az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont szá má ra.

9.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer tar tal maz za a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek és fenn tar tó ik, va la mint a fel sõ ok ta tá si di ák ott ho -
nok ada ta it (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si in téz mény -
törzs), to váb bá ezek hall ga tó i ra, ok ta tó i ra vo nat ko zó,
e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ada to kat.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény törzs be e ren de let elõ -
írásai sze rint be kell je len te ni

a) a fel sõ ok ta tá si tör vény 1. számú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket,

b) a fel sõ ok ta tá si tör vény 116.  §-a sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nye ket,

c) a fel sõ ok ta tá si tör vény 13.  §-ában meg ha tá ro zott és a 
fel sõ ok ta tá si tör vény 15.  §-a (10) be kez dé se sz erint nyil -
ván tar tás ba vett di ák ott ho no kat.

(3) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer be be je len tett
fel sõ ok ta tá si in téz mény, il let ve di ák ott hon ré szé re egye di
– e ren de let 8. szá mú mel lék le té ben le írt mó don kép zett –
in téz mé nyi azo no sí tót kell ki ad ni. Az Or szá gos Fel sõ ok ta -
tá si In for má ci ós Köz pont a fel sõ ok ta tá si in téz mény, il let -
ve a di ák ott hon ve ze tõ jé nek meg kül di az in téz mé nyi azo -
no sí tót.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ok ira ta in, szer zõ dé se in,
pá lyá za ta in, to váb bá e ren de let ben vagy más jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott eset ben kö te les fel tün tet ni az in téz mé -
nyi azo no sí tót. Az in téz mé nyi azo no sí tó hi á nyá ban az irat
ér vény te len.

10.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szû né sé rõl a re giszt -
rá ci ós köz pont a meg szû nés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be -
lül – a jog erõs ha tá ro zat egy ide jû meg kül dé sé vel – tá jé -
koz tat ja az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz -
pontot.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szû né se kor, il let ve
át ala ku lá sa kor az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós
Köz pont a kö vet ke zõk sze rint jár el:

a) az in téz mé nyi azo no sí tót be von ja, a be vont in téz mé -
nyi azo no sí tó a továb biak ban nem ad ha tó ki;

b) a meg szûnt fel sõ ok ta tá si in téz mény ada ta it a nyil vá -
nos fel sõ ok ta tá si in téz mény törzs bõl tör li az zal, hogy az

adat bá zis ban ezen ada tok nak ke res he tõk nek kell marad -
niuk, és be jegy zi mel lé jük a meg szû nés, il let ve az eset le -
ges jog utód lás té nyét;

c) az eset le ge sen lét re jö võ új fel sõ ok ta tá si in téz mény -
nek új in téz mé nyi azo no sí tót ad ki.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény törzs ben nyil ván tar tott in -
téz mé nyek re vo nat ko zó an a re giszt rá ci ós köz pont adat -
egyez te tést, il let ve fe lül vizs gá la tot ren del het el, mely nek
cél ja a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok és ok ira tok ha tá -
lyos sá gá nak meg ál la pí tá sa.

11.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek min den hó nap elsõ és ti -
zen ötö dik nap ján tel je sí te nek adat szol gál ta tást a fel sõ ok -
ta tá si in for má ci ós rend szer felé.

12.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tói jog vi szony lét -
re jöt té tõl szá mí tott elsõ adat szol gál ta tás kor kö te les be je -
len te ni a hall ga tó sze mé lyes ada ta it és a hall ga tói jog vi -
szony lét re jöt té nek té nyét a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós
rend szer felé.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tó nak a fel sõ ok ta -
tá si in for má ci ós rend szer ben nyil ván tar tott sze mé lyes ada -
ta i ban be kö vet ke zett vál to zást a sa ját nyil ván tar tá sá ban
tör tént át ve ze tést kö ve tõ elsõ adat szol gál ta tás kor kö te les
be je len te ni az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz -
pont nak.

(3) A hall ga tói jog vi szony meg szû né sé nek té nyét az in -
téz mény ve ze tõ je a meg szû nést kö ve tõ elsõ adat szol gál ta -
tás kor to váb bít ja a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer felé. 
Amennyi ben a hall ga tó újabb hall ga tói jog vi szonyt nem
lé te sít, a fel sõ ok ta tá si tör vény ben sza bá lyo zott ha tár idõ vel 
a hall ga tó ada ta it tö röl ni kell a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós
rend szer bõl.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az ok ta tói, ku ta tói, il let ve
ta ná ri mun ka kör ben fog lal koz ta tot ta kat (a továb biak ban:
ok ta tók) a jog vi szony lét re jöt tét kö ve tõ elsõ adat szol gál ta -
tás kor kö te les je len te ni a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend -
szer felé.

(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az ok ta tó nak a fel sõ ok ta -
tá si in for má ci ós rend szer ben nyil ván tar tott sze mé lyes ada -
ta i ban be kö vet ke zett vál to zást a sa ját nyil ván tar tá sá ban
tör tént át ve ze tést kö ve tõ elsõ adat szol gál ta tás kor kö te les
je len te ni a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer felé.

(6) Amennyi ben az ok ta tó fog lal koz ta tá sa meg szû -
nik, a mun kál ta tó a jog vi szony meg szû né sét a meg szû -
nést kö ve tõ elsõ adat szol gál ta tás kor je len ti a fel sõ ok ta -
tá si in for má ci ós rend szer felé. Amennyi ben az ok ta tó
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má sik fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel jog vi szonyt nem lé te -
sít, a fel sõ ok ta tá si tör vény ben sza bá lyo zott ha tár idõ vel
tö röl ni kell a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer bõl a rá
vo nat ko zó ada to kat.

(7) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel sõ fo kú bi zo nyít vá -
nyok, alap- és mes ter kép zé si va la mint szak irá nyú to vább -
kép zé si ok le ve lek és dok to ri fo ko za tok e ren de let 7. szá mú 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott ada ta it, leg ké sõbb azok ki -
adá sá tól szá mí tott má so dik adat szol gál ta tás kor meg kül di
a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer felé.

(8) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ke re té ben a
dok to ri fo ko za tot szer zett sze mély ké ré sé re té rí tés men te -
sen biz to sí ta ni kell a dok to ri ér te ke zés in ter ne tes nyil vá -
nos ság ra ho za ta lát.

13.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény a kol lé gi u mi tag sá gi jog vi -
szonnyal ren del ke zõ hall ga tók e ren de let 7. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott ada ta i ról, azok vál to zá sá ról a jog vi -
szony lét re jöt te, meg szû né se, il let ve e hall ga tók ada ta i ban
be kö vet ke zett vál to zá so kat kö ve tõ elsõ adat szol gál ta tás -
kor tá jé koz ta tást ad a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer
felé.

14.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer üze mel te tõ je
fél éven te – az adott fél év elsõ adat köz lé se után 5 mun ka -
na pon be lül – tá jé koz tat ja a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket a
hall ga tó ik ál tal igény be vett ál la mi lag tá mo ga tott fél évek
szá má ról. Az eb ben be kö vet ke zett vál to zás ról a fel sõ ok ta -
tá si in for má ci ós rend szer üze mel te tõ je a vál to zást ered mé -
nye zõ adat köz lést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja 
az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz ményt.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel sõ ok ta tá si tör vény
34.  §-ának (6) be kez dé se alap ján mû köd te tett pá lya kö ve -
té si rend szer sta tisz ti kai ada ta it az ok ta tá si mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zott kör ben to váb bít ja a fel sõ ok ta tá si in for má -
ci ós rend szer felé.

Iratkezelés

15.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény irat ke ze lé si rend jét az in -
téz mény a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le -
vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény és 
a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let
elõ írásai alap ján sza bá lyoz za.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény

a) az üres bi zo nyít vány-, ok le vél-nyom tat vá nyo kat kö -
te les zárt he lyen el he lyez ni oly mó don, hogy ah hoz csak a
jo go sult sze mély fér jen hoz zá,

b) az el ron tott és nem he lyet te sít he tõ, il let ve a ki cse rélt
bi zo nyít vány-, ok le vél-nyom tat vá nyok ról jegy zõ köny vet
ké szít és a ron tott, ki cse rélt pél dá nyo kat meg sem mi sí ti,

c) nyil ván tar tást ve zet az üres, il let ve az el ron tott és
nem he lyes bít he tõ, to váb bá a ki cse rélt bi zo nyít vány-,
 oklevél-nyomtatványokról.

(3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az Ok ta tá si Mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban az el ve szett vagy meg sem mi sült üres bi -
zo nyít vány-, ok le vél-nyom tat vány ér vény te len sé gé rõl  szóló
köz le mény köz zé té te lét kez de mé nye zi, s ez zel egy ide jû leg
tá jé koz ta tást ad a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer felé,
meg je löl ve az adott nyom tat vány egye di azo no sí tá sá hoz
szük sé ges ada to kat, az ér vény te len ség idõ pont ját.

Hallgatói azonosító szám

16.  §

(1) A hall ga tói jog vi szonyt elsõ al ka lom mal lé te sí tõ
sze mély nek, amennyi ben nem ren del ke zik ta nu lói azo no -
sí tó val, az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont a
be je len tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ti zen egy je gyû
hall ga tói azo no sí tó szá mot ké pez, és azt az in téz mény szá -
má ra a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben el ér he tõ vé
te szi. A fel sõ ok ta tá si in téz mény le he tõ vé te szi a hall ga tó
szá má ra hall ga tói azo no sí tó szá má nak meg is me ré sét. A
hall ga tói azo no sí tó szám ról az in téz mény a hall ga tó ké rel -
mé re, a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be -
lül – a hall ga tó ne vé nek, szü le té si he lyé nek és ide jé nek,
any ja szü le té si ne vé nek egy ide jû fel tün te té sé vel – iga zo -
lást ál lít ki. A ké rel met az ok ta tá si in téz mény nél kell elõ -
ter jesz te ni.

(2) An nak, aki ta nu lói azo no sí tó szám mal ren del ke zik, a 
hall ga tói azo no sí tó szá ma meg egye zik a ta nu lói azo no sí tó
szám mal. Ugyan an nak a sze mély nek újabb azo no sí tó
szám nem ad ha tó ki.

(3) Az el ve szett, meg sem mi sült vagy meg ron gá ló dott
iga zo lás he lyett, il let ve az iga zo lás tar tal mát érin tõ adat -
vál to zás ese tén a hall ga tó ké rel mé re az in téz mény az azo -
no sí tó szám ról iga zo lást ál lít ki. Az in téz mény a ké re lem -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon az iga zo lást a hall ga tó ren del -
ke zé sé re bo csát ja.

(4) Az, aki nem áll jog vi szony ban egyet len in téz -
ménnyel sem, az azo no sí tó szám ról  szóló iga zo lás ki adá sát 
köz vet le nül az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz -
pont tól kér he ti. Az iga zo lás ki ál lí tá sá ért az Or szá gos Fel -
sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont nak – az ok ta tá si mi nisz ter 
ál tal sza bá lyo zott mér té kû – igaz ga tá si szol gál ta tá si díj jár.
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(5) Az azo no sí tó szám a fel sõ ok ta tá si tör vény ben sza bá -
lyo zott mó don ke zel he tõ és hasz nál ha tó fel. Az azo no sí tó
szá mot e ren de let 9. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak 
sze rint kell ké pez ni.

Oktatói azonosító szám

17.  §

(1) Az ok ta tói jog vi szonyt elsõ al ka lom mal lé te sí tõ ok -
ta tó nak, aki nem ren del ke zik ok ta tói azo no sí tó szám mal,
az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont a be je len -
tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ti zen egy je gyû ok ta tói
azo no sí tó szá mot ké pez, és azt az in téz mény szá má ra a fel -
sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben el ér he tõ vé te szi. A fel -
sõ ok ta tá si in téz mény le he tõ vé te szi az ok ta tó szá má ra ok -
ta tói azo no sí tó szá má nak meg is me ré sét. Az ok ta tói azo no -
sí tó szám ról az in téz mény az ok ta tó ké rel mé re, a ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül – az ok -
ta tó ne vé nek, szü le té si he lyé nek és ide jé nek, any ja szü le -
té si ne vé nek egy ide jû fel tün te té sé vel – iga zo lást ál lít ki. A
ké rel met az ok ta tá si in téz mény nél kell elõ ter jesz te ni.

(2) Ugyan an nak a sze mély nek újabb azo no sí tó szám
nem ad ha tó ki. Amennyi ben egy fel sõ ok ta tá si in téz mény
azo no sí tó szám nél kül je len ti be egy sze mély al kal ma zá -
sát, de az adott sze mély azo no sí tó szám mal ren del ke zik, az 
Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont az érin tett
fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel az azo no sí tó szá mot ti zen öt na -
pon be lül köz li.

(3) Az el ve szett, meg sem mi sült vagy meg ron gá ló dott
iga zo lás he lyett, il let ve az iga zo lás tar tal mát érin tõ adat -
vál to zás ese tén az in téz mény be je len té se alap ján az Or szá -
gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont az azo no sí tó
szám ról iga zo lást ál lít ki és azt meg kül di az in téz mény nek
a be je len tés tõl szá mí tott har minc na pon be lül, amit az in -
téz mény ti zen öt na pon be lül átad a ok ta tó nak. Az iga zo lás
ki ál lí tá sá ért az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós
 Központnak – az ok ta tá si mi nisz ter ál tal sza bá lyo zott mér -
té kû – igaz ga tá si szol gál ta tá si díj jár.

(4) Az azo no sí tó szám a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény -
ben sza bá lyo zott mó don ke zel he tõ és hasz nál ha tó fel. Az
azo no sí tó szá mot e ren de let 9. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint kell ké pez ni.

Elõnyben részesítési követelmények
[az Ftv. 39.  §-ának (7) bekezdéséhez]

18.  §

(1) A fo gya té kos ság gal élõ hall ga tó szá má ra – ké rel mé -
re – a fel sõ ok ta tá si in téz mény a tan terv elõ írásaitól rész ben 

vagy egé szé ben el té rõ kö ve tel mé nye ket ál la pít hat meg,
 illetve – fi gye lem mel a fel sõ ok ta tá si tör vény 39.  §-ának
(7) be kez dé sé re – azok tel je sí té sé tõl el te kint het.

(2) Moz gás kor lá to zott hall ga tó ese té ben:
a) biz to sí ta ni kell – a sza bály zat ban fog lal tak alap ján –

a gya kor la ti kö ve tel mé nyek tel je sí té se aló li rész le ges vagy 
tel jes fel men tést, il let ve an nak más for má ban tör té nõ tel je -
sí té sét,

b) he lyet te sí te ni le het az írás be li vizs gát szó be li vel, a
szó be li vizs gát írás be li vel,

c) a hall ga tó men te sít he tõ a ge o met ri ai, szer kesz té si
fel ada tok alól, ha nem tud ja a szük sé ges esz kö zö ket hasz -
nál ni, de szó ban a sza bá lyok is me re te meg kö ve tel he tõ,

d) le he tõ vé kell ten ni az írás be li fel ada tok meg ol dá sá -
hoz szük sé ges spe ci á lis esz kö zök (kü lö nö sen spe ci á lis fü -
ze tek, író gép, szá mí tó gép), va la mint ke re kes szék kel, to -
váb bá más se géd esz köz zel is meg kö ze lít he tõ, dönt he tõ,
ál lít ha tó csú szás men tes fe lü let tel el lá tott asz tal lap hasz ná -
la tát,

e) szük ség ese tén a nem fo gya té kos ság gal élõ hall ga -
tók ra vo nat ko zó an meg ál la pí tott fel ké szü lé si idõ nél
hosszabb fel ké szü lé si idõt, il let ve sze mé lyi se gí tõt kell
biz to sí ta ni.

(3) Hal lás sé rült (si ket, na gyot hal ló) hall ga tó ese té ben:
a) a szó be li vizs ga he lyett biz to sí ta ni kell az írás be li

vizs ga le he tõ sé get,
b) a sú lyo san hal lás sé rült (si ket) hall ga tó az ál la mi lag

el is mert nyelv vizs ga kö ve tel mé nye alól is fel men tést kap -
hat,

c) aki fo gya té kos sá ga  miatt nem ké pes az ál la mi lag el -
is mert „C” tí pu sú nyelv vizs ga szó be li kö ve tel mé nye i nek
tel je sí té sé re, fel men tést kap hat az „A” tí pu sú (szó be li)
nyelv vizs ga le té te le alól,

d) a hall ga tó ké ré sé re a szó be li vizs gáz ta tás ese tén jel -
nyel vi tol má csot kell biz to sí ta ni,

e) az ért he tõ ség és a meg ér tés szem pont já ból a fel tett
kér dé se ket, uta sí tá so kat egy ide jû leg szó ban és írás ban is
meg kell je le ní te ni a hall ga tó ré szé re,

f) min den vizs gáz ta tás al kal má val szük sé ges a se géd -
esz kö zök (pl. ér tel me zõ szó tár, kal ku lá tor), a vi zu á lis
szem lél te tés biz to sí tá sa,

g) szük ség ese tén a nem fo gya té kos ság gal élõ hall ga -
tók ese té ben meg ál la pí tott fel ké szü lé si idõ nél hosszabb
fel ké szü lé si idõt kell biz to sí ta ni.

(4) Lá tás sé rült (vak, gyen gén lá tó) hall ga tó ese té ben:
a) az írás be li vizs gák he lyett a szó be li vizs ga le he tõ sé -

gét, il let ve az írás be li szá mon ké rés ese tén spe ci á lis tech ni -
kai esz kö zök hasz ná la tát biz to sí ta ni kell,

b) aki fo gya té kos sá ga  miatt nem ké pes az ál la mi lag el -
is mert „C” tí pu sú nyelv vizs ga írás be li kö ve tel mé nye i nek
tel je sí té sé re, fel men tést kap hat a „B” tí pu sú (írás be li)
nyelv vizs ga le té te le alól,

c) a fo gya té kos sá ga  miatt egyes gya kor la ti kö ve tel mé -
nyek tel je sí té se alól fel men tést kap hat, il let ve a gya kor la ti
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kö ve tel mé nyek tel je sí té se meg fe le lõ (nem gya kor la ti) kö -
ve tel mé nyek tel je sí té sé vel he lyet te sít he tõ,

d) a hall ga tó men te sít he tõ a ge o met ri ai, szer kesz té si
fel ada tok alól, de szó ban a sza bá lyok is me re te meg kö ve -
tel he tõ,

e) a kér dé sek, té te lek hang ka zet tán, le me zen, pont írás -
ban vagy na gyí tás ban tör té nõ hoz zá fér he tõ sé gét, meg fe le -
lõ vi lá gí tást, sze mé lyi se gí tõt, il let ve szük ség ese tén a nem
fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ese té ben meg ál la pí tott
 felkészülési idõ nél hosszabb fel ké szü lé si idõt kell biz to sí -
ta ni.

(5) Be széd- és más fo gya té kos (kü lö nö sen sú lyos be -
széd hi ba, disz le xia, disz grá fia, disz kal ku lia) hall ga tó ese -
té ben:

a) a sú lyos be széd hi bás hall ga tó a szó be li vizs ga he -
lyett írás be li vizs gát te het va la mennyi vizs ga tárgy ból;
amennyi ben a hall ga tó a szó be li vizs ga le he tõ sé get vá laszt -
ja, úgy szá má ra a nem fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ese -
té ben meg ál la pí tott fel ké szü lé si idõ nél hosszabb fel ké szü -
lé si idõt kell biz to sí ta ni;

b) a disz le xi ás – disz grá fi ás hall ga tó

ba) írás be li vizs ga he lyett szó be li vizs gát vagy szó be li
he lyett írás be li vizs gát te het,

bb) ha fo gya té kos sá ga  miatt nem ké pes az ál la mi lag el -
is mert „C” tí pu sú nyelv vizs ga írás be li kö ve tel mé nye i nek
tel je sí té sé re, fel men tést kap hat a „B” tí pu sú (írás be li)
nyelv vizs ga le té te le alól,

bc) ha fo gya té kos sá ga  miatt nem ké pes az ál la mi lag el -
is mert „C” tí pu sú nyelv vizs ga szó be li kö ve tel mé nye i nek
tel je sí té sé re, fel men tést kap hat az „A” tí pu sú (szó be li)
nyelv vizs ga le té te le alól,

bd) a hall ga tó nak írás be li vizs ga ese tén a nem fo gya té -
kos ság gal élõ hall ga tók ese té ben meg ál la pí tott fel ké szü lé -
si idõ nél hosszabb fel ké szü lé si idõt kell biz to sí ta ni,

be) ré szé re az írás be li be szá mo lók nál a szá mí tó gép
hasz ná la ta meg en ge dett,

bf) ré szé re a vizs ga ese tén a szük sé ges se géd esz kö zö -
ket (pl. író gép, he lyes írá si szó tár, ér tel me zõ szó tár, szi no -
ni ma szó tár) biz to sí ta ni kell;

c) a disz kal ku li ás hall ga tó a szá mí tá si fel ada tok alól
fel men tést kap hat, ese té ben a vizs gák al kal má val en ge dé -
lyez he tõ mind azon se géd esz kö zök hasz ná la ta, ame lyek kel 
a hall ga tó a ta nul má nyai so rán ko ráb ban is dol go zott (táb -
lá za tok, szá mo ló gép, kon fi gu rá ció, me cha ni kus és ma ni -
pu la tív esz kö zök), to váb bá hosszabb fel ké szü lé si idõt le -
het szá má ra biz to sí ta ni.

(6) Az au tis ta hall ga tó ese té ben a szak vé le mény és a ké -
rel me alap ján a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked -
vez mé nyek al kal maz ha tók.

(7) A (2)–(6) be kez dé sek ben a fel ké szü lés hez biz to sít -
ha tó hosszabb fel ké szü lé si idõ a nem fo gya té kos ság gal élõ 
hall ga tók ese té ben meg ál la pí tott idõ tar tam hoz ké pest leg -
fel jebb 30%-kal hosszab bod hat meg.

A fogyatékosság megállapításának és igazolásának
rendje

[az Ftv. 44.  §-ának (3) bekezdéséhez]

19.  §

(1) A fo gya té kos ság gal élõ hall ga tó fo gya té kos sá gá nak
tí pu sát és mér té két, an nak vég le ges vagy idõ sza kos vol tát
szak vé le ménnyel iga zol ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak vé le mény
ki adá sá ra

a) amennyi ben a je lent ke zõ fo gya té kos sá ga már a köz -
ok ta tá si ta nul má nyai so rán is fenn állt, és erre te kin tet tel a
ta nul má nyai és az érett sé gi vizs ga so rán ked vez mény ben
ré sze sült, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény ben meg ha tá ro zott bi zott ság;

b) amennyi ben a fo gya té kos sá got ké sõbb ál la pí tot ták
meg

ba) hal lás sé rül tek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes
 audiológiai ál lo más szak fõ or vo sa,

bb) lá tás sé rül tek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes sze mé -
sze ti szak ren de lõ szak fõ or vo sa,

bc) moz gás sé rül tek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes kli -
ni ka, kór ház, szak ren de lõ szak fõ or vo sa,

bd) a be széd fo gya té kos ság és pszi chés fej lõ dés za va rai 
 miatt a ne ve lé si, ta nu lá si fo lya mat ban tar tó san és sú lyo san
aka dá lyo zot tak ese tén igaz ság ügyi szak ér tõ
a hall ga tó vizs gá la ta alap ján, 30 na pon be lül jo go sult.

(3) Amennyi ben a hall ga tó nem fo gad ja el a (2) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti szerv meg ál la pí tá sát, an nak fe lül -
vizs gá la tát a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül kér -
he ti a ba)–bc) pont te kin te té ben igaz ság ügyi szak ér tõ tõl, a
bd) pont te kin te té ben az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Bár czi Gusz táv Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar Gya -
kor ló Gyógy pe da gó gi ai Szol gál ta tó In té zet tõl. A ké rel me -
ket köz vet le nül e szerv hez kell írás ban be nyúj ta ni, mel lé -
kel ve a b) pont sze rin ti szerv ál tal ki adott szak vé le ményt.
A ké re lem rõl – a hall ga tó is mé telt szak ér tõi vizs gá la ta
alap ján – 60 na pon be lül kell dön te ni, a dön tés után to váb -
bi fe lül vizs gá lat ra nincs le he tõ ség.

(4) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a hall ga tó a
fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro zott
mó don nyújt ja be azok nak a köz ok ta tá si in téz mény ál tal
ki ál lí tott do ku men tu mok nak – az in téz mény ál tal hi te le sí -
tett – má so la tát, me lyek iga zol ják, hogy fo gya té kos sá ga a
kö zép fo kú ta nul má nyai so rán fenn állt és e miatt ked vez -
mény ben ré sze sült.

A fogyatékossággal élõ hallgatók tanulmányaival
kapcsolatos elvek

[az Ftv. 61.  §-ának (2) bekezdéséhez]

20.  §

(1) A hall ga tó fo gya té kos sá gá ra te kin tet tel – a 19.  §
(1) be kez dé se sze rin ti – szak vé le mény alap ján kér he ti a ta -
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nul má nyi kö te le zett sé gek tel je sí té se, il let ve a vizs gák aló li 
rész le ges vagy tel jes fel men té sét vagy azok más mó don
tör té nõ tel je sí té sé nek en ge dé lye zé sét.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint:

a) bí rál ja el a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók se gít ség -
nyúj tás ra, men tes ség re és ked vez mé nyek re irá nyu ló ké rel -
me it,

b) lát ja el fel ada tát és ke rül meg bí zás ra a fo gya té kos -
ság gal élõ hall ga tók se gí té sét in téz mé nyi rész rõl irá nyí tó
ko or di ná tor,

c) ve he ti igény be a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tó – a
fo gya té kos sá ga tí pu sa és mér té ke sze rint – az in téz mény 
ál tal biz to sí tott, il let ve az in téz mény ál tal nem biz to sí -
tott, de más mó don ren del ke zés re álló sze mé lyi és tech -
ni kai se gít ség nyúj tást és szol gál ta tá so kat,

d) hasz nál hat ja fel a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tó a
spe ci á lis jegy zet, il let ve jegy ze tet he lyet te sí tõ, más mód -
sze rû fel ké szü lést se gí tõ tech ni kai esz kö zök ese té ben a
tan könyv- és jegy zet tá mo ga tást.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ko or di ná tor fel ada ta:
a) rész vé tel a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ál tal be -

nyúj tott, a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ké rel mek el bí rá -
lá sá ban és nyil ván tar tá sá ban,

b) kap cso lat tar tás a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók kal,
azok sze mé lyes se gí tõ i vel,

c) a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ta nul má nyai, vizs -
gái so rán al kal maz ha tó se gít ség nyúj tá si le he tõ sé gek biz to -
sí tá sa, il let ve szor gal mi idõ szak ban a fo gya té kos ság gal
élõ hall ga tók ál tal igé nyelt kon zul tá ci ós le he tõ sé gek meg -
szer ve zé se,

d) ja vas lat té tel a fo gya té kos ság gal élõ hall ga tók ta nul -
má nya i nak se gí té sét szol gá ló nor ma tív tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ra, a se gít ség nyúj tás hoz szük sé ges tár gyi esz kö zök
be szer zé sé re.

A támogatási idõ nyilvántartásának rendje
[az Ftv. 55.  §-ának (6) bekezdéséhez]

21.  §

Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont a fel -
sõ ok ta tá si tör vény 35.  §-ának (1) be kez dé se alap ján mû -
köd te tett fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben tart ja nyil -
ván az ál la mi lag tá mo ga tott és a költ ség té rí té ses for má ban
el töl tött ta nul má nyi idõt.

Az intézményi tájékoztató összeállításának alapelvei
[az Ftv. 57.  §-ának (5) bekezdéséhez]

22.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 57.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti tá jé ko za tó ki ad -

ványt (a továb biak ban: ta nul má nyi tá jé koz ta tó) ma gyar
nyel ven, nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi kép zés ese tén a
nem ze ti sé gi vagy et ni kai ki sebb ség nyel vén és leg alább
egy ide gen (le he tõ leg an gol) nyel ven kell el ké szí te nie. A
ta nul má nyi tá jé koz ta tót ha gyo má nyos és elekt ro ni kus in -
for má ció hor do zón is el ér he tõ vé kell ten ni a hall ga tók nak.
A ta nul má nyi tá jé koz ta tó ban az in téz mény re vo nat ko zó
ál ta lá nos és a sza kon kén ti tud ni va ló kat el kü lö nít ve kell
meg je le ní te ni. A ta nul má nyi tá jé koz ta tót éven te ak tu a li -
zál ni kell.

(2) A ta nul má nyi tá jé koz ta tó in téz mény re vo nat ko zó ál -
ta lá nos tud ni va ló kat is mer te tõ ré szét úgy kell össze ál lí ta -
ni, hogy a hall ga tó meg is mer hes se be lõ le

a) az in téz mény ne vét, cí mét, OM azo no sí tó ját;
b) az in téz mény ál ta lá nos jel lem zõ it;
c) a tan év idõ be osz tá sát, a kép zé si idõ sza kot;
d) az in téz mé nyi mo bi li tá si, il let ve fo gya té kos ság gal

élõ hall ga tók kal fog lal ko zó ko or di ná tor ne vét és el ér he tõ -
sé gét;

e) a ta nul má nyi ta nács adás hoz, il let ve az élet pá lya-
ta nács adás hoz való hoz zá fé rés mód ját;

f) a be i rat ko zá si és be je lent ke zé si el já rás le írá sát;
g) a kül föl di hall ga tók ré szé re fon tos in for má ci ó kat

(kü lö nö sen tar tóz ko dá si en ge dély meg szer zé se, a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény be való be ju tás fel té te lei, a meg él he té si
költ sé gek, egész ség ügyi el lá tás, biz to sí tás);

h) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal sze dett dí ja kat és
költ ség té rí té se ket, a kép zés re vo nat ko zó szer zõ dé sek ál ta -
lá nos fel té te le it;

i) a kol lé gi u mi, di ák ott ho ni el szál lá so lá si le he tõ sé ge -
ket;

j) a könyv tá ri és szá mí tó gé pes szol gál ta tá so kat;
k) a spor to lá si le he tõ sé ge ket, a sza bad idõs te vé keny ség 

le he tõ sé ge it.

(3) A ta nul má nyi tá jé koz ta tó sza kok ra vo nat ko zó tud ni -
va ló kat tar tal ma zó ré szét úgy kell össze ál lí ta ni, hogy a
hall ga tó meg is mer hes se:

a) a min ta tan ter ve ket, a meg sze rez he tõ vég zett sé gi
szin te ket és szak kép zett sé ge ket, il let ve szak ké pe sí té se ket;

b) a kö te le zõ és kö te le zõ en vá laszt ha tó tan tár gyak, tan -
ter vi egy sé gek (a továb biak ban együt te sen: tan tárgy)
mind egyi ké re vo nat ko zó an:

ba) a tan tárgy meg ne ve zé sét, tan óra szá mát, kre di tér té -
két, kód ját, meg hir de té si gya ko ri sá gát,

bb) az ok ta tás nyel vét,
bc) az elõ ta nul má nyi kö te le zett sé ge ket,
bd) a tan tárgy kö te le zõ vagy kö te le zõ en vá laszt ha tó

tan tárgy ként való be so ro lá sát,
be) a tan tárgy óra ren di be osz tá sát,
bf) a tan tárgy fe le lõ sét és a tan tárgy elõ adó ját,
bg) a tan tárgy szak mai tar tal ma el sa já tí tá sá nak cél ját,
bh) a rö vid tan tárgy prog ra mot, il let ve a meg szer zen dõ

is me re tek, el sa já tí tan dó al kal ma zá si (rész)kész sé gek és
(rész)kom pe ten ci ák le írá sát,

bi) az év kö zi ta nul má nyi kö ve tel mé nye ket,
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bj) a meg szer zett is me re tek, el sa já tí tott (rész)kész sé -
gek és kom pe ten ci ák ér té ke lé sét (fél év kö zi jegy vagy vizs -
ga jegy),

bk) az ér té ke lés mód sze rét,
bl) az is me re tek, kész sé gek és kom pe ten ci ák el sa já tí tá -

sá hoz ren del ke zés re álló ta nul má nyi se géd anya go kat,
bm) az aján lott iro dal mat;
c) a hall ga tók ta nul má nyi ügye i nek in té zé si rend jét, a

fél fo ga dá si idõ ket;
d) a hall ga tói jog or vos lat rend jét.

A kreditrendszerû képzés általános szabályai
[az Ftv 57.  §-ának (5) bekezdéséhez]

23.  §

(1) A kre di tér ték meg ha tá ro zá sa kor összes hall ga tói ta -
nul má nyi mun ka ó ra a tan órá kat és az egyé ni hall ga tói ta -
nul má nyi mun ka órá kat is tar tal maz za.

(2) A tan terv kö te le zõ, kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba -
don vá laszt ha tó tan tár gyak ból épül fel. Dok to ri kép zés ben
az is me ret anya gok el sa já tí tá sá ért, a tan tár gyi kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé ért, ku ta tó mun ká ért és ok ta tá si fel ada tok
el lá tá sá ért sze rez he tõ kre dit. Kö te le zõ tan tárgy az a tan -
tárgy mely nek tel je sí té se a sza kon min den ki szá má ra elõ
van írva. Kö te le zõ en vá laszt ha tó tan tárgy tel je sí té sé re a
sza kon a hall ga tók egy az in téz mény ál tal meg ha tá ro zott
kör bõl vá laszt hat nak tan tár gyat (kü lö nö sen sza kon be lü li
szak irá nyok, il let ve a dif fe ren ci ált szak mai is me re tek tan -
tár gyai, a szak dol go zat, il let ve a dip lo ma mun ka). Sza ba -
don vá laszt ha tó tan tárgy ese té ben az in téz mény nem kor -
lá toz hat ja a hall ga tó vá lasz tá sát a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ál tal meg hir de tett tan tár gyak kö ré ben.

(3) A tan terv ben a tan tár gyak hoz tan órá kat és kre di tér -
té ke ket kell ren del ni (kre di tal lo ká ció).

(4) A rész idõs kép zés ben egy adott szak hoz ren delt tel -
je sí ten dõ kre di tek szá ma meg egye zik a tel jes ide jû kép zés -
hez ren delt kre di tek szá má val.

(5) Az in téz mény ál tal aján lott min ta tan terv ben az
egyes fél évek kre di tér té ke – figye lembe véve az in téz -
mény ál tal meg ha tá ro zott kép zé si idõ sza kot – leg fel jebb
há rom kre dit tel tér het el fel fe lé vagy le fe lé a har minc kre -
dit tõl.

(6) Kre dit csak olyan tan tárgy hoz ren del he tõ, amely nek
mi nõ sí té se öt fo ko za tú vagy há rom fo ko za tú ská lán ér dem -
jeggyel tör té nik. Tan tárgy hoz csak egész ér té kû kre dit ren -
del he tõ.

(7) A tel jes ta nul má nyi idõ re meg ha tá ro zott át la gos
egyé ni hall ga tói ta nul má nyi mun ka ó ra nem ha lad hat ja
meg a tan órák szá má nak tel jes ide jû kép zés ben a há rom -
szo ro sát, rész idõs kép zés ben, esti kép zé si mun ka rend ben a 
hét sze re sét, le ve le zõ kép zé si mun ka rend ben a ti zen két -
szer esét, táv ok ta tás ban a hu szon öt szö rö sét. Dok to ri kép -

zés ben eze ket az ará nyo kat a tan tár gyi kö ve tel mé nyek
rész fel adat tel je sí té sé nél kell irány adó nak te kin te ni.

(8) A tan terv ben rög zí te ni kell azt, hogy az egyes tan tár -
gyak fel vé te lé hez mi lyen más tan tár gyak elõ ze tes tel je sí -
té se szük sé ges (elõ ta nul má nyi rend). Egy adott tan tárgy -
hoz leg fel jebb há rom má sik tan tárgy vagy te ma ti ka i lag, il -
let ve a szak kép zé si cél ját il le tõ en több tan tár gyat ma gá ba
fog la ló leg fel jebb egy, 15 kre dit nél nem na gyobb kre di tér -
té kû tan tárgy cso port (mo dul) ren del he tõ elõ ta nul má nyi
kö te le zett ség ként. A tan terv ben meg ha tá ro zott egyes tan -
tár gyak hoz más tan tár gyak nak nem fel tét le nül ko ráb bi,
ha nem egy ide jû fel vé te le is meg ha tá roz ha tó kö ve tel mény -
ként.

(9) Nem kell tel je sí te ni a tan terv ben elõ írt kö ve tel mé -
nye ket, ha a hall ga tó azo kat ko ráb ban már el sa já tí tot ta és
ezt hi telt ér dem lõ mó don iga zol ja. A mun ka ta pasz ta la tok
alap ján tel je sí tett kö ve tel mé nyek el is me ré sé hez az in téz -
mény nek szó be li, írás be li vagy gya kor la ti szá mon ké rés
for má já ban meg kell bi zo nyo sod nia az is me re tek el sa já tí -
tá sá ról.

(10) A fel sõ ok ta tá si tör vény 58.  §-ának (7) be kez dé se
alap ján el is mert ta nul má nyi tel je sít mény kre di tér té ke
meg egye zik an nak a tan ter vi kö ve tel mény nek a kre di tér té -
ké vel, ame lyet tel je sí tett nek mi nõ sí te nek, a meg szer zett
ér dem jegy azon ban a tan tár gyak el is me ré se kor nem mó -
do sít ha tó.

24.  §

(1) A hall ga tó – a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott eset ben – a fel sõ ok ta tá si tör vény 40.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti be je len té sét a kép zé si idõ szak meg -
kez dé sét kö ve tõ egy hó na pon be lül vissza von hat ja.
Amennyi ben a hall ga tó ezen idõ pon tig nem kéri ta nul má -
nya i nak szü ne te lé sét az adott fél év ak tív fél év nek mi nõ sül
ak kor is, ha a hall ga tó nem vesz részt a fog lal ko zá son és nem 
tesz ele get egyet len tan terv ta nul má nyi kö ve tel mé nye i nek
sem. Amennyi ben a hall ga tó tanulmá nyait szü ne tel te ti, az
adott fé lé ve passzív fél év nek mi nõ sül.

(2) A kre dit rend sze rû kép zés ben a hall ga tó tel je sít mé -
nyé nek nyo mon kö ve té sé re a ta nul má nyok egy fél év nél
hosszabb idõ sza ká ra vagy a ta nul má nyok egé szé re szá mí -
tott (hal mo zott) sú lyo zott ta nul má nyi át lag szol gál. A sú -
lyo zott ta nul má nyi át lag szá mí tá sá nál az adott idõ szak ban
tel je sí tett tan tár gyak kre di tér té ké nek és ér dem je gyé nek
szor za ta i ból kép zett össze get a tel je sí tett tár gyak kre dit je i -
nek össze gé vel kell osz ta ni.

(3) Egy fél év ben a hall ga tó tel je sít mé nyé nek mennyi sé -
gi és mi nõ sé gi meg íté lé sé re a kre di tin dex, il let ve a kor ri -
gált kre di tin dex al kal mas. A kre di tin dex szá mí tá sá nál a
fél év ben tel je sí tett tan tár gyak kre di tér té ké nek és ér dem je -
gyé nek szor za ta i ból ké pe zett össze get az át la gos elõ re ha -
la dás ese tén egy fél év alatt tel je sí ten dõ har minc kre dit tel

3122 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/38. szám



kell osz ta ni. A kor ri gált kre di tin dex a kre di tin dex bõl egy,
a fél év so rán tel je sí tett és az egyé ni tan rend ben vál lalt kre -
di tek ará nyá nak meg fe le lõ szor zó té nye zõ vel szá mít ha tó.

(4) A kre dit rend sze rû kép zés so rán a kü lön bö zõ kép zé si 
szin tek sza bá lyai el tér het nek és el kü lö nül ten is sza bá lyoz -
ha tók.

(5) A kre dit rend sze rû kép zés ben sza bá lyoz ni kell
a) az egyé ni tan tárgy fel vé tel mód ját, üte me zé sét,
b) a kre di tek gyûj té sé nek sza bá lya it,
c) a tan tárgy el is me rés sza bá lya it,
d) meg ha tá ro zott ta nul má nyi idõ sza kok alatt a hall ga tó

ál tal meg szer zen dõ mi ni má lis kre di tér té ke ket,
e) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ki ál lí tott ok le vél vagy 

bi zo nyít vány meg szer zé sé hez más fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben tel je sí tett és az in téz mény ál tal kre di tát vi te li el já -
rás ban el is mert tan tár gyak kre di tér té ké nek ma xi má lis ará -
nyát,

f) a d) pont sze rin ti elõ írások al kal ma zá sá nak mód ját a
ta nul má nyi okok ból el bo csá tott és fel vé te li el já rás ban újra
fel vé telt nyert, ta nul má nya i kat foly ta tó hall ga tók ra,

g) a szor gal mi idõ szak ban tel je sí tett fel ada tok, meg írt
zárt he lyik, el ké szí tett be szá mo lók alap ján adott fél év kö zi
jegy, va la mint fél év kö zi kö ve tel mé nyek és a vizs ga alap -
ján együt te sen vagy ki zá ró lag a vizs gán ta nú sí tott tu dás
alap ján adott vizs ga jegy meg szer zé sé nek mód ját, a si ker -
te len fél év kö zi tel je sí té sek pót lá sá nak le he tõ sé ge it,

h) a vizs gák ra való je lent ke zés és a je lent ke zés vissza -
vo ná sá nak mód ját,

i) a si ker te len vizs gák egy vizs ga idõ sza kon be lü li meg -
is mét lé si kí sér le te i nek szá mát, egy adott tan tárgy nak a ta -
nul má nyok so rán való újabb fel vé te li le he tõ sé ge it, il let ve
azt, hogy az is mé telt tárgy fel vé te lek kel együtt hány al ka -
lom mal te he tõ vizs ga egy tan tárgy ból,

j) egy adott ta nul má nyi idõ szak után a ta nul má nyok
foly ta tá sá hoz, il let ve a ta nul má nyok le zá rá sa kor az ok le -
vél vagy bi zo nyít vány meg szer zé sé hez szük sé ges mi ni má -
lis (hal mo zott) sú lyo zott ta nul má nyi át la got,

k) a meg kez dett ak tív fél évek nek, il let ve a passzív fél -
évek nek a vég bi zo nyít vány meg szer zé sé ig igény be ve he tõ 
ma xi má lis szá mát,

l) a kre dit rend szer hez kap cso ló dó ké re lem be nyúj tá sá -
nak rend jét,

m) a szak dol go zat vagy dip lo ma mun ka el ké szí té sé nek
rend jét,

n) a zá ró vizs ga rend jét, a zá ró vizs ga ered mé nyek ki -
szá mí tá sát.

A kreditek intézményi nyilvántartásának rendje
[az Ftv. 57.  §-ának (5) bekezdéséhez]

25.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má -
nyok kre di tek ben mért tel je sí té sé rõl az in téz mény a fel sõ -

ok ta tá si tör vény 57.  §-ának (5) be kez dé se alap ján nyil ván -
tar tást ve zet, mely nek so rán e ren de let 10. szá mú mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott ira to kat al kal maz za, és a fel sõ ok ta tá si 
tör vény 2. szá mú mel lék le te 1. bb) pont ja alap ján a kö vet -
ke zõ ada to kat tart ja nyil ván:

a) a kép zés ben való rész vé tel for má ja (ál la mi lag tá mo -
ga tott vagy költ ség té rí té ses hall ga tó);

b) a kép zés jel lem zõi: szak, fel sõ fo kú szak kép zés, a
szak kép zett ség meg ne ve zé se, kép zé si cik lus, a kép zé sért
fe le lõs szer ve ze ti egy ség, a kép zés mun ka rend jé nek, a vá -
lasz tott szak irány nak a meg je lö lé se;

c) a hall ga tó ál tal egyé ni tan rend jé ben fel vett tan tár -
gyak ra vo nat ko zó ada tok: tan tárgy neve, kód ja, kre di tér té -
ke, kon tak tó ra szá ma, a tan tárgy fe le lõs neve, kö te le zõ, kö -
te le zõ en vá laszt ha tó vagy sza ba don vá laszt ha tó tárgy;

d) adott tan tárgy fel vé te lé re és tel je sí té sé re vo nat ko zó
ada tok: há nya dik tan tárgy fel vé tel, há nya dik vizs ga kí sér let 
az adott fél év ben és a tan tárgy összes fel vé te lét figye lembe 
véve, fél év kö zi jeggyel zá ru ló tárgy nál a tan tárgy fel vé tel
szá ma, il let ve az ér dem jegy meg szer zé sé re irá nyu ló kí sér -
le tek szá ma, a kö ve tel mé nyek tel je sí té se alap ján ka pott ér -
dem jegy és kre di tér ték, a vizs ga ér dem je gye, idõ pont ja;

e) az egyé ni tan terv ben adott fél év re fel vett tan tár gyak
neve, kre di tér té ke, a fel vett tár gyak össze ge zett kre di tér té -
ke; az adott fél év ben tel je sí tett tár gyak össze ge zett kredit -
értéke, kre di tin dex;

f) az adott fél év be fe je zé sé ig meg szer zett összes kre dit, 
a ta nul má nyok ad di gi tel jes idõ tar ta má ra szá mí tott, hal -
mo zott, sú lyo zott ta nul má nyi át lag; az adott fél év ben tel je -
sí tett és az adott fél év re az egyé ni tan rend ben fel vett kre di -
tek ará nya; a fél év re vo nat ko zó kor ri gált kre di tin dex;

g) a ta nul má nyok so rán az adott fél év be fe je zé sé ig
igény be vett ak tív fél évek szá ma és passzív fél évek szá ma; 
adott idõ szak ra (pl. két fél év re, négy fél év re) a ta nul má nyi
és vizs ga sza bály zat ban elõ írt mi ni má li san össze gyûj ten dõ 
kre di tek tel je sí té sé re vo nat ko zó in for má ci ók;

h) kül föl di rész kép zés ese tén az adott fél év re vo nat ko -
zó an: a rész kép zés he lye, összes akk re di tált kre dit;

i) a szak aján lott tan ter ve sze rint el szá mol ha tó, sza ba -
don vá lasz tott kre dit ke ret; a hall ga tó ál tal adott fél év be fe -
je zé sé ig a sza ba don vá laszt ha tó tár gyak fel vé te lé vel már
tel je sí tett és még tel je sí ten dõ kre di tek szá ma;

j) a ko ráb ban ta nul má nyi okok ból el bo csá tott, majd
újabb fel vé telt nyert hall ga tó ese tén a ko ráb bi ta nul má -
nyok ból el is mert tan tár gyak, azok kre di tér té kei, ér dem je -
gyei;

k) a kül sõ szak mai gya kor lat (ta ní tá si gya kor lat, te rep -
gya kor lat) idõ tar ta ma, tel je sí tés idõ pont ja, kre di tér té ke és
ér dem je gye;

l) a nyel vi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek rög zí té se;

m) kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mény ben meg ha tá ro zott 
egyéb kri té ri um fel té te lek tel je sí té se;

n) a szak dol go zat, dip lo ma mun ka ér dem je gye, a
 záróvizsga tár gyai, ér dem je gyei, a zá ró vizs ga mi nõ sí té se
(ér dem je gye), ha a zá ró vizs ga és az ok le vél mi nõ sí té se
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 eltérõ az ok le vél mi nõ sí té se, to váb bá az ok le vél ki adá sá -
nak idõ pont ja.

(2) A hall ga tó a kre di tek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
ada tok vál to zá sát, ke let ke zé sét a fel sõ ok ta tá si in téz mény
ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint kö te les be je len te ni és iga zol ni. Az iga zo lás ha tár ide je
nem le het több, mint

a) kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re vo nat ko zó adat ese té -
ben 2 hó nap,

b) egyéb eset ben 3 hét.

A kitüntetéses doktorrá avatás részletes feltételei
[az Ftv. 65. §-ának (1) bekezdéséhez]

26.  §

(1) Ki tün te tés sel avat ha tó dok tor rá az a sze mély, aki nek
a) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény

28–29.  §-ai alap ján vég zett ta nul má nyai so rán a 9. év fo -
lyam tól kez dõ dõ en az egyes év fo lya mok ta nul má nyi kö -
ve tel mé nye i rõl ka pott bi zo nyít vá nyá ban, to váb bá az érett -
sé gi bi zo nyít vá nyá ban min den je gye je les (5), szor gal má -
nak ér té ke lé se pe dig pél dás (5);

b) az osz tott kép zés ben alap- és mes ter sza kon vagy az
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben vég zett ta nul má nyai so rán
le tett va la mennyi kö te le zõ vizs gá ja je les (5) vagy a fel sõ -
ok ta tá si tör vény 57.  §-a (2) be kez dé sé nek meg fele lõen az
adott ér té ke lé si rend szer ben je les (5) ered mény nek fe lel
meg;

c) a dok to ri ta nul má nyai so rán le tett kö te le zõ vizs gá i -
nak ered mé nye je les (5), to váb bá a fo ko zat szer zé si el já rás
so rán dok to ri szi gor la tá nak mi nõ sí té se sum ma cum la u de,
a dok to ri vé dé sen nyúj tott tel je sít mé nyét pe dig a meg ha tá -
ro zott ér té ke lé si rend szer ben a leg ma ga sabb ra ér té kel ték.

(2) Amennyi ben a je lölt ta nul má nya it rész ben kül föl dön 
vé gez te, az (1) be kez dés ben em lí tett kö ve tel mé nye ket – a
kül föl di ok le vél ál tal ta nú sí tott vég zett sé gi szint el is me ré -
sét, il let ve a dok to ri ok le vél ho no sí tá sát köve tõen – a kül -
föl di ok ta tá si in téz mény ér té ke lé si rend sze ré nek meg fele -
lõen kell figye lembe ven ni.

(3) Fõ is ko lai, il let ve egye te mi szin tû kép zés után meg -
szer zett vég zett sé gi szint ese té ben az (1) be kez dés b) pont -
já ban fog lal ta kat a fõ is ko lai, il let ve egye te mi szin tû kép -
zés ered mé nye i re is ér te ni kell.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény dok to ri sza bály za tá ban az 
(1) be kez dés b)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zot tak hoz ké pest
to váb bi szak mai fel té te le ket is meg ál la pít hat.

27.  §

(1) Ki tün te té ses dok tor rá ava tás hoz való hoz zá já ru lás 
ér de ké ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény ja vas la ta alap ján

az ok ta tá si mi nisz ter tesz elõterjesz tést a köz tár sa sá gi
el nök nek.

(2) Az elõ ter jesz téshez a fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to -
ra meg kül di az ok ta tá si mi nisz ter nek azon do ku men tu mok 
hi te les má so la tát, ame lyek ta nú sít ják, hogy a je lölt meg fe -
lel a 26.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) A ki tün te té ses dok to rok ava tá suk kor a Ma gyar Köz -
tár sa ság cí me ré vel el lá tott, 8 g sú lyú 14 ka rá tos arany gyû -
rût kap nak ki tün te tés ként.

(4) A ki tün te té ses ava tás sal kap cso la tos ki adá sok fe de -
ze té rõl a ja vas la tot tevõ fel sõ ok ta tá si in téz mény gon dos -
ko dik.

A mentorprogram megszervezésének elvei
[az Ftv. 66.  §-ának (7) bekezdéséhez]

28.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény be fel vé telt vagy át vé telt
nyert hát rá nyos hely ze tû hall ga tó ta nul má nyai so rán a fel -
ké szü lé sé hez a men tor prog ram ke re té ben se gít sé get ve het
igény be.

(2) A men tor prog ram ke re té ben a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ok ta tói, hall ga tói (a továb biak ban: men tor) nyúj ta -
nak se gít sé get.

(3) A men tor prog ram ke re té ben vég zett te vé keny sé get
az ok ta tá si mi nisz ter ál tal ki je lölt szer ve zet ko or di nál ja.
Az ok ta tá si mi nisz ter és a men tor prog ram ko or di ná lá sát
vég zõ szer ve zet (a továb biak ban: men tor szer ve zet) kö zött
szer zõ dés jön lét re, mely tar tal maz za a men tor szer ve zet
fel ada ta it, te vé keny sé gé nek fi nan szí ro zá si sza bá lya it, va -
la mint a men to rok ál tal vég zett te vé keny ség ál ta lá nos le -
írá sát és a men to rok kal szem ben tá masz tott egyé ni szak -
mai fel ké szült sé gi kö ve tel mé nye ket.

(4) A men tor szer ve zet és a men tor kö zött szer zõ dés jön
lét re, mely tar tal maz za a vál lalt fel ada tok ból adó dó kap -
cso lat tar tá si kö te le zett sé ge ket, a men to ri fel adat tar tal mát,
idõ tar ta mát, dí ja zá sát, va la mint a men tor szer ve zet jo ga it
és kö te le zett sé ge it.

(5) A men tor prog ram meg va ló sí tá sá nak pénz ügyi for rá -
sát az Ok ta tá si Mi nisz té ri um a fel sõ ok ta tá si tör vény
128.  §-ának (1) be kez dé se g) pont já ban meg ha tá ro zott for -
rás ter hé re biz to sít ja, a men to ri díj mér té két éven ként az
ok ta tá si mi nisz ter ha tá roz za meg.

(6) A men tor szer ve zet és a men tor prog ram ban részt
vevõ hall ga tó kö zött szer zõ dés jön lét re, amely tar tal -
maz za:

a) a men tor prog ram ke re té ben nyúj tott se gí tõ te vé keny -
ség le írá sát, azok rend sze res sé gét, igény be vé te lé nek sza -
bá lya it,

b) a hall ga tó egye di ké rel me alap ján nyúj tott kü lön
szol gál ta tá sok dí ja it,
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c) a szer zõ dés fel mon dá sá nak ese te it és jog kö vet kez -
mé nye it,

d) a (7) be kez dés sze rin ti hoz zá já ru lást.

(7) A men tor prog ram ban részt ve võ hall ga tó a szer zõ -
dés ben já rul hoz zá ah hoz, hogy a men tor szer ve zet ne vét és 
szü le té si ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja szü le té si
ne vét, lak cí mét, in téz mé nyé nek meg ne ve zé sét, kép zé sé -
nek ada ta it (szak meg ne ve zé se, kép zé si szint, for ma, mun -
ka rend), fél éven kén ti ta nul má nyi át lag ered mé nyét, a meg -
szer zett kre di tek szá mát, hall ga tói jog vi szo nyá nak meg -
szû né se okát és idõ pont ját, a men tor prog ram mal kap cso -
lat ban ke zel je és az Ok ta tá si Mi nisz té ri um nak a men tor -
prog ram vég re haj tá sá nak meg fi gye lé se, va la mint a men -
tor prog ram meg va ló sí tá sá nak szak mai és pénz ügyi el len -
õr zé se ér de ké ben át ad ja.

(8) A men tor prog ram ban részt vevõ hall ga tó a szer zõ -
dés ben sze rep lõ sze mé lyi ada ta i ban be kö vet ke zett min den 
vál to zást a men tor szer ve zet nek kö te les a vál to zást kö ve tõ
15 na pon be lül be je len te ni.

A hallgatóval kapcsolatos döntések írásbeli közlése
[az Ftv. 73. §-ához]

29.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény írás ban kö te les kö zöl ni a
hall ga tó val dön té sét

a) amennyi ben az a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nyá nak
fenn ál lá sát érin ti,

b) a fe gyel mi, il let ve kár té rí té si ügy ben, to váb bá
c) amennyi ben a hall ga tó ké rel mét – rész ben vagy egé -

szé ben – el uta sít ja, és ezért a jog or vos lat le he tõ sé ge fenn áll.

Az Országos Kredittanács mûködési rendje
[az Ftv. 114.  §-ának (6) bekezdéséhez]

30.  §

(1) Az Or szá gos Kre dit ta ná csot az ok ta tá si mi nisz ter
mû köd te ti. Az Or szá gos Kre dit ta nács leg fel jebb ti zen öt
tag ból áll, tag jai fel sõ ok ta tá si szak em be rek és ku ta tók. A
hall ga tók kép vi se le té ben a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or -
szá gos Kon fe ren ci á já nak egy de le gált ja ta nács ko zá si jog -
gal részt ve het az Or szá gos Kre dit ta nács mun ká já ban.

(2) Az Or szá gos Kre dit ta nács a fel sõ ok ta tá si tör vény
114.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tai kö -
ré ben

a) fej lesz ti és egy sé ge sí ti a kre dit rend szert, kü lö nö sen
aa) kez de mé nye zi és meg ter ve zi a kre dit rend szer rel

kap cso la tos ha zai fel mé ré se ket,

ab) a kre dit rend szer rel kap cso la tos aján lá so kat fo gal -
maz meg a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra,

ac) se gí ti a fel sõ ok ta tá si dön tés ho zó kat a kre dit rend -
szer rel össz hang ban álló fel sõ ok ta tá si jog sza bá lyok meg -
al ko tá sá ban,

ad) út mu ta tást ad a szak in dí tá si ké rel mek kre dit rend -
szer rel össze füg gõ ele me i nek el bí rá lá sá hoz,

ae) ta nács adó szol gál ta tást nyújt,
b) tá mo gat ja a kre dit rend szer nem zet kö zi hall ga tói mo -

bi li tás ban be töl tött sze re pét, át te kin ti és elem zi a ha zai és
kül föl di kre dit rend sze re ket.

(3) Az Or szá gos Kre dit ta nács el nö két és tag ja it há rom
évre – a fel sõ ok ta tá si tes tü le tek kel való kon zul tá ció alap -
ján – a mi nisz ter kéri fel és adja ki ré szük re a meg bí zó le ve -
let. Az Or szá gos Kre dit ta nács el nö ké nek és tag ja i nak meg -
bí za tá sa leg fel jebb két al ka lom mal újabb há rom évre meg -
hosszab bít ha tó.

(4) Az Or szá gos Kre dit ta nács ban vi selt tag ság meg szû -
nik:

a) a meg bí za tás le jár tá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a meg bí zás vissza vo ná sá val,
d) a 70. élet év be töl té sé vel,
e) a tag ha lá lá val.

(5) A mi nisz ter – az Or szá gos Kre dit ta nács el nö ké nek
ja vas la tá ra – vissza von ja an nak a tag nak a meg bí za tá sát,
aki a tag sá gá ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek há rom hó nap nál
hosszabb idõn ke resz tül – neki fel ró ha tó ok ból – nem tesz
ele get.

(6) Az Or szá gos Kre dit ta nács mû kö dé sé nek rend jét
ügy rend jé ben maga ha tá roz za meg.

(7) Az Or szá gos Kre dit ta nács tag ja i nak a szak ér tõi te vé -
keny sé gért havi tisz te let díj jár, amely nek össze ge a ta gok
ese té ben az elõ zõ évi mi ni mál bér más fél sze re se, az el nök
ese té ben két és fél sze re se.

(8) A mi nisz ter az Or szá gos Kre dit ta nács mû kö dé sé nek
se gí té sé re, az in téz mé nyi kre dit rend sze rek dokumentumai -
nak nyil ván tar tá sá ra, az in téz mé nyi kre dit rend sze rek fej lesz -
té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra mû köd te ti az Or szá -
gos Kre dit ta nács Iro dá ját.

(9) Az Or szá gos Kre dit ta nács Iro dá já nak ve ze tõ jét – a
Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács, a Ma gyar Fel sõ ok -
ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság és a Ma gyar Rek to ri Kon fe -
ren cia el nö kei ál lás fog la lá sá nak meg hall ga tá sa után –
a mi nisz ter bíz za meg. Az Or szá gos Kre dit ta nács Iro dá já -
nak ve ze tõ je és mun ka tár sai köz al kal ma zot tak.

(10) Az Or szá gos Kre dit ta nács Iro dá ja fel ada tai kö ré -
ben

a) nyil ván tart ja a ha zai és kül föl di in téz mé nyek kre dit -
rend sze re i nek lé nye ges do ku men tu ma it,

b) az or szá gos kre dit rend szer mû kö dé sé vel kap cso la -
tos in for má ci ó kat szol gál tat a fel sõ ok ta tást irá nyí tó, il let ve 
fel ügye lõ kor mány za ti szer vek, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um,
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a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és a fel sõ ok ta tás ban ta nul má -
nyo kat foly ta tó hall ga tók szá má ra,

c) az in téz mé nyi kre dit rend sze rek kel kap cso la tos
szak mai, tá jé koz ta tó és se gít ség nyúj tó ki ad vá nyo kat
tesz köz zé.

(11) Az Or szá gos Kre dit ta nács Iro dá ja ren del ke zé sé re
álló in for má ci ók a kor mány za ti szer vek, a fel sõ ok ta tá si
tes tü le tek, ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és hall ga tó ik
szá má ra in gye ne sen hoz zá fér he tõ ek.

(12) Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um, a re giszt rá ci ós köz pont,
a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság fel ké ré se
alap ján az Or szá gos Kre dit ta nács vé le mé nye zi a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény a ta nul má nyi és vizs ga sza bály za tát, to -
váb bá az in téz mé nyi tá jé koz ta tót.

A magán felsõoktatási intézmények gazdálkodásával
kapcsolatos szabályok

[az Ftv. 138.  §-ának (1) bekezdéséhez]

31.  §

(1) A ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mény be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gét a szám vi tel rõl  szóló 2000.
évi C. tör vény ben (a to váb bi ak ban: szám vi te li tör vény)
meg ha tá ro zot tak sze rint tel je sí ti.

(2) A köz hasz nú szer ve zet ként, ki e mel ke dõ en köz hasz -
nú szer ve zet ként nyil ván tar tás ba vett ma gán fel sõ ok ta tá si
in téz mény a szám vi te li tör vény ben a be szá mo ló össze ál lí -
tá sa, a köny vek ve ze té se so rán ér vé nye sí ten dõ el vek re, az
azok ra épí tett sza bá lyok sze rint tel je sí tett be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett ség re, va la mint a nyil vá nos ság ra
ho za tal ra, a köz zé té tel re és a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek tel je sí té sén túl a köz hasz nú szer ve ze tek rõl 
 szóló 1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: köz hasz -
nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény) 19.  §-a sze rin ti köz hasz -
nú sá gi je len tést ké szít.

32.  §

(1) A ma gán fel sõ ok ta tá si in téz mény tör vény ben, il let -
ve tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ön kor mány za ti ren de -
let ben meg ha tá ro zott be fi ze té se i vel kö te les hoz zá já rul ni
az ál lam ház tar tás al rend sze re i nek költ ség ve té sé bõl el lá -
tan dó fel ada tok hoz.

(2) A köz hasz nú szer ve zet ként, ki e mel ke dõ en köz hasz -
nú szer ve zet ként nyil ván tar tás ba vett ma gán fel sõ ok ta tá si
in téz mény az (1) be kez dés sze rint meg ál la pí tott kö te le -
zett sé gé nek a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény
6.  §-ában meg ha tá ro zot tak figye lembe véte lével tesz
 eleget.

Az egészségügyi felsõoktatás irányításával
 és finanszírozásával kapcsolatos szabályok

[az Ftv. 141.  §-ának (9) bekezdéséhez]

33.  §

(1) Az egész ség ügyi kép zést foly ta tó ál la mi fenn tar tá sú
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek in téz mény fej lesz té si ter vé nek
át te kin té se kor az ok ta tá si mi nisz ter ki ké ri az egész ség ügyi 
mi nisz ter szak mai ál lás fog la lá sát és ész re vé te le it en nek
figye lembe véte lével te szi meg.

(2) Az egész ség ügyi mi nisz ter egész ség ügyi fel sõ ok ta -
tá si ko or di ná ci ós ta ná csot mû köd tet, amely ben va la -
mennyi érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se lõ je és az
ok ta tá si mi nisz ter is részt vesz.

Az agrár-felsõoktatás irányításával
és finanszírozásával kapcsolatos szabályok

[az Ftv. 143.  §-ának (4) bekezdéséhez]

34.  §

(1) Az ag rár-fel sõ ok ta tás ese té ben, a fel sõ ok ta tá si tör -
vény ben fog lal tak sze rint a Föld mû ve lésügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: FVM) biz to sít
költ ség ve té si tá mo ga tást a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ke -
re té ben mû kö dõ, az ag rár gya kor la ti kép zést se gí tõ tan gaz -
da sá gok, tan üze mek, kí sér le ti üze mek fej lesz té sé hez, az
ag rár gaz da sá gi te vé keny ég mi nõ sé gé nek fej lesz té sé hez és 
a szak ta nács adás hoz; va la mint tá mo gat ja az ága za ti ku ta -
tó-fej lesz tõ, in no vá ci ós te vé keny ség ke re té ben az ag rár
ha gyo mány õr zés in téz mény kö zi ren dez vé nye it, or szá gos
tu do má nyos di ák kö ri, kul tu rá lis és sport ren dez vé nye it is.
Az FVM tá mo ga tást nyújt az ag rár-fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ben mû kö dõ szak ta nács adó há ló zat nak az ál ta la meg -
ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá hoz.

(2) Az ag rár kép zést foly ta tó ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek in téz mény fej lesz té si ter vé nek át te kin -
té se kor az ok ta tá si mi nisz ter ki ké ri a föld mû ve lésügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter szak mai ál lás fog la lá sát és ész re -
vé te le it en nek figye lembe véte lével te szi meg.

(3) A föld mû ve lésügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
 agrár-felsõoktatási ko or di ná ci ós ta ná csot mû köd tet,
amely ben va la mennyi érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény
kép vi se lõ je és az ok ta tá si mi nisz ter is részt vesz.

Záró rendelkezések

35.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.
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(2) E ren de let 2.  §-ának (5) be kez dé se és 5. szá mú mel -
lék le te 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ki tün te té ses dok tor rá ava tás ról  szóló 5/1994.
(IV. 1.) MKM ren de let,

b) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ka ra i nak fel so ro lá sá ról
 szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. ren de let, va la mint az ezt
mó do sí tó 136/2001. (VII. 20.) Korm. ren de let, 315/2001.
(XII. 28.) Korm. ren de let, 114/2002. (V. 15.) Korm. ren de -
let, 19/2003. (II. 19.) Korm. ren de let, 136/2001. (VII. 20.)
Korm. ren de let, 108/2003. (VII. 22.) Korm. ren de let,
218/2004. (VII. 19.) Korm. ren de let, 81/2005. (IV. 28.)
Korm. ren de let, 251/2005. (XI. 23.) Korm. ren de let;

c) a ha bi li tá ci ós el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
176/1993. (XII. 17.) Korm. ren de let, va la mint az azt mó -
do sí tó 197/1997. (XI. 12.) Korm. ren de let;

d) az akk re di tált is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak kép -
zés rõl  szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. ren de let, va la mint az 
azt mó do sí tó 17/2000. (II. 16.) Korm. ren de let;

e) az egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók ál tal fi ze ten dõ dí -
jak ról és té rí té sek rõl, va la mint a ré szük re nyújt ha tó egyes
tá mo ga tá sok ról  szóló 51/2002. (III. 26.) Korm. ren de let
30.  §-ának (3) be kez dés b) pont ja;

f) a fel sõ ok ta tá si ta nul má nyi pont rend szer (kre dit rend -
szer) be ve ze té sé rõl és az in téz mé nyi kre dit rend sze rek egy -
sé ges nyil ván tar tá sá ról  szóló 200/2000. (XI. 29.) Korm.
ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 186/2002. (VIII. 29.)
Korm. ren de let.

36.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban levõ ki -
tün te té ses dok tor rá ava tá si el já rá so kat a ki tün te té ses dok -
tor rá ava tás ról  szóló 5/1994. (IV. 1.) MKM ren de let elõ -
írásai sze rint kell be fe jez ni.

(2) E ren de let 10. szá mú mel lék le té nek II. 3., II. 6. és
IV. 2. pont ja sze rin ti elõ írásokat, va la mint e ren de let
10. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott adat tar tal mú ira to -
kat, nyom tat vá nyo kat e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen
hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tõ sze mé lyek ese té ben kell al -
kal maz ni. E ren de let ha tály ba lé pé se kor hall ga tói jog vi -
szonnyal ren del ke zõ sze mé lyek ese té ben – el té rõ ren del -
ke zés hi á nyá ban – a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben al kal ma -
zott ira to kat, nyom tat vá nyo kat kell al kal maz ni.

(3) A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szert 2006. no vem -
ber 15-ig lét re kell hoz ni. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek e
ren de let sze rin ti elsõ adat köz lé sü ket a fel sõ ok ta tá si in for -
má ci ós rend szer üze mel te tõ je felé 2006. ok tó ber 15. és no -
vem ber 15. kö zött tel je sí tik, az üze mel te tõ ál tal meg ha tá -
ro zott rend ben. Ez az adat köz lés ki ter jed azok ra is, akik a
fel sõ ok ta tá si tör vény ha tály ba lé pé se kor a fel sõ ok ta tá si in -
téz ménnyel hall ga tói, il let ve ok ta tói jog vi szony ban áll tak.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tói és ok ta tói ré -
szé re a hall ga tói, ok ta tói azo no sí tó szá mot 2006. de cem ber 
31-ig kell ki ad ni.

(5) A fel sõ ok ta tá si szak ér tõi név jegy zék lét re ho zá sá ig a 
Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság és a Fel sõ -
ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács azo kat a sze mé lye ket kér -
he ti fel szak ér tõ nek, akik a két tes tü let te vé keny sé gé ben
2005. de cem ber 31-ig szak ér tõ ként köz re mû köd tek.

(6) A 2006. ja nu ár 1-jén ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si 
in téz mé nyek ese té ben a 4. szá mú mel lék let elõ írásaitól el -
té rõ en a 2005. ok tó ber 15-i ál la po tot rög zí tõ sta tisz ti kai
adat szol gál ta tás ban sze rep lõ hall ga tói lét szám a fel ve he tõ
ma xi má lis hall ga tói lét szám. Ezt a lét szá mot a 4. szá mú
mel lék let elõ írásai sze rint leg ké sõbb 2009. szep tem ber
1-jéig az in téz mény ké rel me alap ján fe lül kell vizs gál ni. A
ma xi má lis hall ga tói lét szá mot az el já rás meg in dí tá sa kor
tény le ge sen meg lé võ fel té te lek és ada tok alap ján kell meg -
ha tá roz ni.

(7) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság a
fel sõ ok ta tá si tör vény 106.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben és
109.  §-ának (1) be kez dé se g) pont já ban meg ha tá ro zott te -
vé keny sé ge so rán e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té sé rõl ad szak ér tõi vé le ményt.
A 2006. jú li us 1-je elõtt meg in dí tott el já rá sok ese té ben az
el já rás meg in dí tá sa kor ha tá lyos kö ve tel mény rend szert
kell al kal maz ni. A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
Bi zott ság nak szak ér tõi vé le mé nyé ben az 5. szá mú mel lék -
let ben meg fo gal ma zott fel té te lek re vo nat ko zó meg ál la pí -
tá sa it rész le te sen in do kol nia kell.

(8) Az e ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt elõ -
írásokat e ren de let ha tály ba lé pé se után te vé keny sé gét
meg kez dõ in téz mé nyek re kell al kal maz ni.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási intézmény nyilvántartásba vételének,
létesítésének és mûködésének minimális (kötelezõ)

feltételei

Sze mé lyi fel té tel ként biz to sí ta ni kell

a) az egyes sza kok kép zé sé hez szük sé ges ok ta tói lét -
szá mot;

b) a fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét szám meg ál la pí -
tá sá nak sza bá lyai sze rin ti ok ta tá si se géd sze mély ze tet és
ok ta tás irá nyí tá si lét szá mot;
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c) az in téz mény ren del ke zé sé re álló inf ra struk tú ra üze -
mel te té sé hez szük sé ges sze mély ze tet.

A sze mé lyi fel té te le ket a fel sõ ok ta tá si tör vény
12.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak figye lembe -
véte lével kell biz to sí ta ni.

Tár gyi, inf ra struk tu rá lis fel té tel ként biz to sí ta ni kell:

a) szék hely te kin te té ben
– olyan in gat lant, amely az in téz mény tu laj do ná ban vagy

ren del ke zé sé ben vagy hasz ná la tá ban vagy bér le té ben van
leg alább 8 éves idõ tar tam ra, el ide ge ní té si ti la lom mal,

– mun ka vi szony, il let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony ban 
al kal ma zott ok ta tók és ku ta tók, a fel ve he tõ ma xi má lis
hall ga tói lét szám meg ál la pí tá sa sze rint meg ha tá ro zott lét -
szá mú ok ta tá si se géd sze mély zet, ok ta tás irá nyí tá si kör
egy ide jû el he lye zé sét,

– az ok ta tás hoz és ku ta tás hoz szük sé ges inf ra struk tú rát;
b) könyv tá ri szol gál ta tás, in for ma ti kai hát tér te kin te té -

ben
– olyan kor sze rû szol gál ta tá so kat nyúj tó in for ma ti kai

há ló zat meg lé tét, amely hez az al kal ma zot tak és a hall ga -
tók rend sze re sen hoz zá fér nek,

– in téz mé nyi könyv tár (ál la mi egye tem ese té ben nyil -
vá nos könyv tár) fenn tar tá sát (a szék he lyen, te lep he lyen)
vagy meg ál la po dás meg kö té sét a szék he lyen, te lep he lyen
mû kö dõ könyv tá rak kal, mely nek alap ján a kép zés hez, ok -
ta tás hoz, ku ta tás hoz szük sé ges szak iro da lom és in for má -
ci ós szol gál ta tá sok hoz zá fér he tõk min den hall ga tó és ok -
ta tó szá má ra,

– in for ma ti kai ala pú hall ga tói nyil ván tar tást, amennyi -
ben a hall ga tók lét szá ma meg ha lad ja az 500 fõt;

c) spor to lá si és kul tu rá lis le he tõ sé gek, sza bad idõ el töl -
té sét biz to sí tó szol gál ta tá sok te kin te té ben olyan sport lé te -
sít mény-hasz ná la ti le he tõ sé get, mely biz to sít ja, hogy min -
den hall ga tó he ten te leg alább egy al ka lom mal két órán ke -
resz tül sport te vé keny sé get foly tas son;

d) szo ci á lis szol gál ta tá sok (ét ke zés, szál lás stb.) te kin -
te té ben a hall ga tók szá má ra szál lás le he tõ sé get, il let ve a
hall ga tók és az al kal ma zot tak szá má ra me leg ét ke zés le he -
tõ sé get az in téz mény ben vagy an nak köz vet len kör nye ze -
té ben.

2. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A diákotthon mûködésének minimális (kötelezõ)
feltételei

Tár gyi fel té tel ként biz to sí tan dó

– fé rõ he lyen ként 1 ágy, 1 sze mé lyes hasz ná la tú ta nu ló -
asz tal, szék, ru hásszek rény,

– fé rõ he lyen ként pap lan, pár na,

– az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
(OTÉK) sze rin ti für dõ he lyi ség, il lem hely, fel vo nó, lift,
par ko ló,

– fõ zé si és étel me le gí té si le he tõ ség biz to sí tá sa: leg -
alább 25 fé rõ he lyen ként 1 darab 1000 watt tel je sít mé nyû
fõ zõ lap,

– fû tés,
– me leg víz biz to sí tá sa, fé rõ he lyen ként leg alább 80 li -

ter/nap mennyi ség gel szá mol va,
– víz el lá tás biz to sí tá sa fé rõ he lyen ként leg alább 140 li -

ter/nap mennyi ség gel szá mol va,
– mo sá si és va sa lá si le he tõ ség biz to sí tá sa 100 fõre leg -

alább 1 da rab 5 kg ruha mo só tel je sít mé nyû au to ma ta mo -
só gép és leg alább egy va sa ló áll vány,

– le he tõ ség sze rint fé rõ he lyen ként egy da rab in ter -
net-hoz zá fé ré si vég pont, de mi ni má li san a di ák ott hon fé -
rõ hely szá má nak 2%-ának meg fe le lõ szá mú (leg alább 15)
mun ka ál lo más sal fel sze relt szá mí tó gép te rem (szá mí tó -
gép ter mek), ahol min den szá mí tó gép in ter net-el éré se és
ezen ke resz tül az in téz mé nyi könyv tár elekt ro ni kus szol -
gál ta tá sa i nak hoz zá fér he tõ sé ge biz to sí tott,

– fé rõ he lyen ként mi ni mum 7 m2 net tó la kó te rü let,
– egy ide jû leg a fé rõ he lyek 5%-ának meg fe le lõ szá mú

ta nu ló he lyet kell biz to sí ta ni ta nu ló szo bá ban, úgy ki ala kít -
va, hogy egy ta nu ló hely re leg alább 2 m2 alap te rü let, asz tal
és szék hasz ná lat le gyen biz to sít va,

– a szo bák ban a hû tõ gé pek, haj szá rí tók és a 200 watt tel -
je sít mény alat ti elekt ro mos tel je sít mé nyû nem hõ fej lesz tõ
esz kö zök (TV, vi deó, ká vé- és tea fõ zõ, vil lany bo rot va, szó -
ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök, kis fo gyasz tá sú ház tar tá si
esz kö zök) el lá tá sá ra al kal mas elekt ro mos há ló zat,

– fé rõ he lyen ként 25 li ter hû tõ tér fo ga tú hû tõ gé pek,
– könnyen tisz tít ha tó pad ló bur ko lat,
– sze mé lyi fel té te lek biz to sí tá sa.

Pénz ügyi fel té te lek te kin te té ben be kell mu tat ni

a) öt év költ ség ter vét fo lyó évi áron szá mol va, a be vé -
te lek meg ala po zott sá gát iga zo ló do ku men tu mok kal,

b) a szük sé ges fenn tar tói for rá sok iga zo lá sát, a hi tel ga -
ran ci át.

A költ ség ve tés nek leg alább a kö vet ke zõ ki adá so kat kell 
fe dez nie:

– évi két al ka lom mal a kol lé gi um, di ák ott hon nagy ta -
ka rí tá sá nak biz to sí tá sa,

– a kö zös hasz ná la tú, to váb bá a für dõ- és il lem he lyi sé -
gek napi ta ka rí tá sa,

– évi egy al ka lom mal az egész ség ügyi, für dõ- és il lem -
he lyi sé gek hi gi é ni ai fes té se,

– éven te leg alább a la kó he lyi sé gek ne gye dé nek hi gi é -
ni ai fes té se,

– éven te leg alább a kö zös he lyi sé gek ne gye dé nek hi gi é -
ni ai fes té se,

– éven te leg alább a fé rõ he lyek ti ze dé nek fel újí tá sát
(ágy, ta nu ló asz tal, szek rény, pap lan, pár na ki cse ré lé sé vel)
le he tõ vé tevõ tar ta lék kép zé se,
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– köz üze mi költ sé gek fi nan szí ro zá sa,
– szük ség sze rint, de éven te leg alább egy al ka lom mal

az épü let ro var- és kár te võ-men te sí té se.

Sze mé lyi fel té te lek te kin te té ben biz to sí tan dó

– di ák ott hon ve ze tõ – pe da gó gi ai szak kép zett ség gel,
– 24 órás ügye let,
– 24 órás por ta szol gá lat, ami ki vált ha tó be lép te tõ rend -

szer rel,
– a fû tés üze mel te té se.

3. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A gyakorló közoktatási intézmények alapításának
feltételei

A fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si
in téz mény gya kor ló köz ok ta tá si in téz mény ként való mû -
kö dé sé nek fel té te li:

– a fel sõ ok ta tá si in téz mény – kép zé si prog ram ja alap -
ján – pe da gó gus kép zést foly tat és köz ok ta tá si in téz mény
ala pí tó ja ként, fenn tar tó ja ként köz ok ta tá si fel ada tot lát el;

– a köz ok ta tá si in téz mény meg kap ta a mû kö dé si en ge -
délyt;

– a köz ok ta tá si in téz mény ben van a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott gya kor la ti kép zé sért
fe le lõs ve ze tõ, aki maga is ve ze tõ ta nár (gya kor lat ve ze tõ
óvó nõ, ta ní tó);

– a köz ok ta tá si in téz mény ren del ke zik a gya kor ló köz -
ok ta tá si in téz mény ként való mû kö dé sé hez a sze mé lyi fel -
té te lek kel, a pe da gó gu sok fele ve ze tõ ta ná ri (gya kor lat ve -
ze tõ óvó nõi, ta ní tói) meg bí zás sal;

– a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat ban meg ha tá ro zott mó don biz to sí tott a pe da gó -
gus kép zés szer ve ze ti ke re te, kü lön bö zõ pe da gó gus kép zé si 
te rü le tek ese tén a pe da gó gus kép zés ko or di ná ci ó ját el lá tó
szer ve ze ti egy ség vagy a sze ná tus ál tal e cél ra lét re ho zott
tes tü let;

– biz to sí tot tak a köz ok ta tá si in téz mény gya kor ló köz -
ok ta tá si in téz mény ként való mû kö dé sé hez a pénz ügyi for -
rá sok;

– összes sé gé ben tan éven ként a gya kor ló köz ok ta tá si
in téz mény ben leg alább 200 fõ hall ga tó vesz részt a gya -
kor la ti kép zés ben,

– az óvo da pe da gó gus és ta ní tó kép zés ben tan éven te át -
la go san leg alább 20 hall ga tó, ta nár kép zés ben tan éven te át -
la go san leg alább 5 hall ga tó jut egy ve ze tõ ta nár ra (gya kor -
lat ve ze tõ óvó nõ re, ta ní tó ra);

– ál ta lá nos is ko la ese tén az 1–8. év fo lya mon, kö zép is -
ko la ese tén a 9–12(13). év fo lya mon há rom pár hu za mos
osz tály van;

– a gya kor ló köz ok ta tá si in téz mény ben a tan terv köz is -
me re ti tan tár gya i nak és az eh hez kap cso ló dó tan órán kí vü -
li is ko lai te vé keny ség nek, il let ve az óvo dai ne ve lé si, a
kész ség- és ké pes ség fej lesz té si és tan órán kí vü li is ko lai te -
vé keny sé gek nek leg alább 70%-ában gya kor la ti kép zé si
fel adat (pe da gó gus pá lya meg is me ré sé re irá nyu ló gya kor -
la tok, ve ze tõ ta nár, gya kor lat ve ze tõ óvó nõ, ta ní tó irá nyí tá -
sá val vég zett ön ál ló ta ní tá si, fog lal ko zás ve ze té si gya kor -
lat) fo lyik;

– a köz ok ta tá si in téz mé nyi ta ní tá si, il let ve az óvo dai
fog lal ko zá si idõ ke ret 25%-át gya kor ló is ko lai, óvo dai fel -
ada tok ra for dít ják,

– a köz ok ta tá si in téz mény ta nár kép zés ese tén a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény kép zé si prog ram ja alap ján részt vesz
alap kép zés ben a mes ter ta ná ri fel ké szí tést meg ala po zó pá -
lya ori en tá ci ót se gí tõ kép zés ben;

– a köz ok ta tá si in téz mény ne ve lé si, il let ve pe da gó gi ai
prog ram ja biz to sít ja a pe da gó gus-je löl tek fel ké szí té sé nek
le he tõ sé gét.

4. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási intézmény felvehetõ maximális
hallgatói létszámának meghatározása

A fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét szá mot

– a fel sõ fo kú szak kép zés te kin te té ben szak ma cso por -
ton ként,

– az alap kép zés, mes ter kép zés, szak irá nyú to vább kép -
zés te kin te té ben kép zé si te rü le ten ként,

– a dok to ri kép zés te kin te té ben tu do mány te rü le ten ként

kell meg ál la pí ta ni. A fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét -
szám a ma gyar nyel ven fo lyó ál la mi lag tá mo ga tott és költ -
ség té rí té ses kép zé sek re vo nat ko zik. A fel ve he tõ ma xi má -
lis hall ga tói lét szá mot szá mí tott hall ga tói lét szám ként kell
meg ha tá roz ni.

A fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét szá mot a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény ké rel me alap ján kell meg ha tá roz ni. A re -
giszt rá ci ós köz pont el uta sít ja a ké re lem ben meg je lölt lét -
szám meg ál la pí tá sát, amennyi ben

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal a ké re lem ben az adott 
kép zé si te rü le ten, szak ma cso por ton ok ta tó al kal ma zot tak
szá mát és a meg tar tan dó órák szá mát figye lembe véve nem 
tel je sít he tõ a fel sõ ok ta tá si tör vény 84.  §-ában elõ írt kö ve -
tel mény;

b) az egy ide jû leg igény be ve he tõ, há ló za ti kap cso -
lat tal el lá tott szá mí tó gé pek szá ma nem éri el a ma xi má -
lis fel ve he tõ hall ga tói lét szám táb lá zat ban meg ha tá ro -
zott ará nyát;

c) a ren del ke zés re álló könyv tá ri inf ra struk tú ra, il let ve
szol gál ta tás ke re té ben a könyv tá ri ol va só he lyek szá ma
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nem éri el a ma xi má lis fel ve he tõ hall ga tói lét szám táb lá -
zat ban meg ha tá ro zott arányt;

d) a ren del ke zés re álló ok ta tás irá nyí tá si lét szám (kü lö -
nö sen ta nul má nyi ad mi niszt rá ció, élet pá lya és ta nul má nyi
ta nács adás) nem éri el a ma xi má lis fel ve he tõ hall ga tói lét -
szám 0,2%-át;

e) a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges, az ok ta tói lét -
szám hoz iga zo dó egyéb tech ni kai sze mély zet nem biz to sí -
tott;

f) a fel sõ ok ta tá si in téz mény nem ren del ke zik a tel jes
ide jû kép zés le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges te rem ka pa ci tás -
sal, heti 40 órás ki hasz ná lá si le he tõ sé get figye lembe véve,
mely nek so rán a le bo nyo lí tás hoz szük sé ges te rem ka pa ci -
tást – a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek, va la mint a
táb lá zat alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal tör té nõ
gya kor la ti óra szám, kis lét szá mú elõ adás óra szám, il let ve
elõ adás óra szám meg ál la pí tá sá val – a kö vet ke zõk sze rint
kell szá mol ni:

– a gya kor la ti te rem óra igé nye: a gya kor la ti órák – a
be fo ga dó ké pes ség alap ján az in téz mény ál tal meg ha tá ro -
zott – lét szá ma és az év fo lyam lét szám há nya do sá nak fel sõ
egész ré sze szo roz va az ok ta tott sza kok szá má val és a gya -
kor la ti óra szám mal;

– a kis lét szá mú elõ adá sok te rem óra igé nye: kis lét szá -
mú elõ adá sok – a be fo ga dó ké pes ség alap ján az in téz mény
ál tal meg ha tá ro zott – lét szá ma és az év fo lyam lét szám há -
nya do sá nak fel sõ egész ré sze szo roz va az ok ta tott sza kok
szá má val és a kis lét szá mú elõ adá sok óra szá má val;

– az elõ adá sok te rem óra igé nye: az elõ adá sok – a be fo -
ga dó ké pes ség alap ján az in téz mény ál tal meg ha tá ro zott –
lét szá ma és az év fo lyam lét szám há nya do sá nak fel sõ egész
ré sze szo roz va az ok ta tott sza kok szá má val és az elõ adá -
sok óra szá má val.

Év fo lyam lét szám: a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg -
adott ma xi má lis hall ga tói lét szám és az in téz mény ál tal ok -
ta tan dó év fo lya mok szá ma há nya do sa.

A heti el lá tan dó óra szám meg ha tá ro zá sa kor fi gye lem -
mel kell len ni a fel sõ ok ta tá si tör vény 33.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra.

Kép zé si te rü let
b) pont 

sze rin ti arány
c) pont 

sze rin ti arány

Kis lét szá mú
elõ adá sok

ará nya
leg alább

agrár (kivéve
állatorvosi)

10% 2% 60%

állatorvosi képzés 10% 2% 50%

bölcsészettudományi 5% 4% 70%

társadalomtudományi 5% 4% 70%

informatika 20% 2% 50%

jogi- és igazgatási 5% 4% 70%

nemzetvédelmi 
és katonai

10% 2% 50%

Kép zé si te rü let
b) pont 

sze rin ti arány
c) pont 

sze rin ti arány

Kis lét szá mú
elõ adá sok

ará nya
leg alább

gazdaságtudományok 10% 4% 60%

mûszaki 10% 2% 60%

orvos- 
és egészségtudományi

10% 2% 50%

pedagógusképzés 5% 4% 80%

sporttudomány 5% 2% 20%

természettudomány 10% 2% 60%

mûvészet 5% 2% 20%

mûvészetközvetítés 5% 2% 20%

5. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Az alap-, illetve mesterképzés indításának
és a karok és létesítésének tárgyi és személyi

feltételei

Alap sza kok in dí tá sá nak tár gyi és sze mé lyi fel té te lei

– Az in téz mény ál tal ki dol go zott tan terv tel je sí ti a kép -
zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben le ír ta kat,

– a szak fe le lõs sze mé lye az in téz mény tel jes mun ka -
idõ ben fog lal koz ta tott, tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ
ok ta tó, aki a fel sõ ok ta tá si tör vény 84.  §-ának (5) be kez dé -
se sze rint a költ ség ve té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sa kor az
érin tett fel sõ ok ta tá si in téz ményt je löl te meg (a továb biak -
ban: elsõ he lyen fog lal koz ta tott ok ta tó)

– szak fe le lõs egy ide jû leg egy alap sza kért fe le lõs,
– az ön ál ló szak kép zett sé get adó szak irány szak -

irány-fe le lõs sze mé lye az in téz mény tel jes mun ka idõ ben
elsõ he lyen fog lal koz ta tott ok ta tó ja,

– a törzs anyag is me ret kö re i nek in téz mé nyi fe le lõ sei
leg alább fele tu do má nyos fo ko zat tal ren del ke zik,

– a szak mai is me ret kö rök fe le lõ se i nek leg alább 40%-a
iga zolt szak mai gya kor lat tal ren del ke zik,

– a törzs anyag is me ret kö rei in téz mé nyi fe le lõ se i nek az
in téz mény ben leg fel jebb há rom – akár több sza kon is elõ -
írt – is me ret kö rért fe le lõ sek,

– a törzs anyag is me ret kö re i nek in téz mé nyi el sa já tí tá sát 
le he tõ vé tevõ tan tár gyak ok ta tó i nak leg alább há rom ne -
gye de az in téz mény fog lal koz ta tott ok ta tó ja,

– a gya kor la ti fog lal ko zá sok (az in téz mé nyen kí vü li –
kü lö nö sen te rep, szak mai – gya kor la to kat nem szá mít va)
ve ze tõ i nek leg alább fele az in téz mény tel jes mun ka idõ ben
fog lal koz ta tott ok ta tó ja,

– a kép zés ok ta tá si esz köz igé nye és a gya kor la ti kép zés 
fel té te lei biz to sí tot tak,

3130 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/38. szám



– az in téz mé nyi könyv tár ál lo má nya biz to sít ja a tan tár -
gyi prog ra mok kö te le zõ iro da lom jegy zé ké ben fel so rolt
köny vek el ér he tõ sé gét min den hall ga tó szá má ra.

Mes ter sza kok in dí tá sá nak tár gyi és sze mé lyi fel té te lei

– Az in téz mény ál tal ki dol go zott tan terv tel je sí ti a kép -
zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben le ír ta kat,

– a szak fe le lõs sze mé lye az in téz mény tel jes mun ka -

idõ ben fog lal koz ta tott elsõ he lyen fog lal koz ta tott ok ta tó ja, 

aki tu do má nyos fo ko zat tal és ok ta tott te rü le tén el is mert

szak mai re fe ren ci á val (pro jekt ve ze tés, ku ta tá si ered mény

stb.) ren del ke zik,

– szak fe le lõs egy ide jû leg egy mes ter sza kért fe le lõs,
– a törzs anyag is me ret kö re i nek in téz mé nyi fe le lõ sei

tu do má nyos fo ko zat tal ren del kez nek és leg alább két -
har ma duk az in téz mény elsõ he lyen fog lal koz ta tott
 oktatója,

– a szak mai is me ret kö rök fe le lõ se i nek leg alább 80%-a
iga zolt szak mai gya kor lat tal ren del ke zik,

– a törzs anyag is me ret kö re i nek in téz mé nyi fe le lõ sei az
in téz mény ben leg fel jebb há rom – akár több szak kép zé sé -
ben is sze rep lõ – is me ret kö rért fe le lõ sek,

– a törzs anyag is me ret kö re i nek in téz mé nyi el sa já tí tá sát 
le he tõ vé tevõ tan tár gyak ok ta tó i nak leg alább há rom ne -
gye de az in téz mény fog lal koz ta tott ok ta tó ja,

– a gya kor la ti fog lal ko zá sok (az in téz mé nyen kí vü li

– te rep, szak mai stb. – gya kor la to kat nem szá mít va) ve -

ze tõ i nek leg alább fele az in téz mény fog lal koz ta tott ok -

ta tó ja,

– a kép zés ok ta tá si esz köz igé nye és a gya kor la ti kép zés 
fel té te lei biz to sí tot tak,

– az in téz mé nyi könyv tár ál lo má nya biz to sít ja a tan tár -
gyi te ma ti kák iro da lom jegy zé ké ben fel so rolt köny vek, to -
váb bá az adott tu do mány ág leg fon to sabb fo lyó ira ta i nak
el ér he tõ sé gét min den hall ga tó szá má ra,

– az in téz mény ben olyan ku ta tá si té mák van nak, me -
lyek ben fel ké szí tik a hall ga tó kat a dok to ri kép zés re.

Ta nár szak in dí tá sá nak to váb bi spe ci á lis tár gyi és
 személyi fel té te lei:

– min den hall ga tó szá má ra (elõ ze tes meg ál la po dás -
sal) iga zol tan biz to sí tott lesz a gya kor la ti kép zõ hely,
ahol a gya kor la tot ve ze tõ szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett -
ség gel ren del ke zik, és leg alább 5 éves szak mai gya kor -
la ta van; to váb bá amennyi ben az in téz mény ben egy ide -
jû leg leg alább hét hall ga tó vesz részt gya kor la ti kép zés -
ben, az in téz mény ben a gya kor la ti kép zést ve ze tõ ta nár
irá nyít ja,

– az in téz mény ben biz to sí tott a ta nár szak kép zé sé nek
köz pon ti ko or di ná ci ó ja,

– az egyes szak kép zett sé ge ket adó kép zé sek re tel je sül -
nek a mes ter szak in dí tá sá ra vo nat ko zó fel té te lek.

A kar ala pí tás tár gyi és sze mé lyi fel té te lei

Kar fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – a fel sõ ok ta tá si tör -
vénynek a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze té nek meg ha -
tá ro zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ke re tei kö zött – ak kor 
hoz ha tó lét re, ha az új szer ve ze ti egy ség az in téz mény ben:

– a hall ga tói, ok ta tói mun ka fel té te le it ja vít ja,

– az ok ta tás szer ve zés, az irá nyí tás fel té te le it ra ci o na li -
zál ja,

– a hall ga tók lét szám ará nya nö ve ke dé se, a kép zé si te -
rü let, tu do mány te rü let sze rint össze tar to zó kép zé sek fel -
ada ta i nak szer ve zé se az in téz mé nyi szer ve zet je len tõs vál -
to zá sát te szi szük sé ges sé,

– a kép zé si te rü le tek, kép zé si ágak kö zött az át ok ta tás,
át hall ga tás szer ve ze ti fel té te le it biz to sít ja,

– a kü lön bö zõ szak te rü le tek kö zött az ok ta tás ban és a
gya kor la ti kép zés ben, a fog lal koz ta tás ban ha té ko nyabb
együtt mû kö dést, a fel sõ ok ta tá si in téz mény szol gál ta tó és
funk ci o ná lis szer ve ze ti egy sé ge i nek in teg rá lá sát ered mé -
nye zi,

– a pár hu za mos szer ve ze ti egy sé gek meg szün te té sét,
ille tõ leg át ala kí tá sát ered mé nye zi,

– a tan szé ki és in té ze ti rend szer – az adott kép zé sek ben
elv árt is me re tek sa já tos sá ga it figye lembe véve – a tá gabb,
ok ta tá si és tu do má nyos ku ta tá si fel ada to kat el lá tók együtt -
mû kö dé se, il let ve szer ve zõ dé se irá nyá ba mó do sul,

– a tu do má nyos ku ta tá si te vé keny ség fel té te le it ja vít ja,
il let ve, ha ku ta tó in té ze tek, ku ta tó cso por tok in téz mény be
in teg rá ló dá sát, va la mint a ku ta tói mun ka kö rök ben al kal -
ma zot tak ok ta tás ba tör té nõ be vo ná sát se gí ti.

A kar lé te sí té sé nek mi ni má lis fel té te lei:

– a kar a kü lön bö zõ kép zé si szin tek (alap kép zés, mes -
ter kép zés, dok to ri kép zés, to váb bá fel sõ fo kú szak kép zés,
szak irá nyú to vább kép zés) kö zül leg alább ket tõ ben szer -
vez zen ok ta tást,

– a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a kar alap kép zés hez,
 illetve az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott alap te vé keny -
ség hez iga zo dó struk tu rál ódá sa foly tán ma gá ba in teg rál ja
a kü lön bö zõ kép zé si szin te ken fo lyó sza ko kat és a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény más kép zé se i nek ala po zó, szak mai törzs -
is me ret kö re i nek a kar jel le gé hez il lesz ke dõ szer ve ze ti
egy sé ge it és ez alap ján biz to sít ja az in téz mény ben a kép zé -
sek kö zös vagy ha son ló szak te rü le tei ok ta tá sá nak szer ve -
zé sét,

– a kü lön bö zõ szin tû kép zés ben össze sen fel vett hall -
ga tók lét szá ma a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ év ben leg -
alább ket tõ száz (a nem tel jes ide jû kép zé sek ben fel vett
hall ga tók lét szá mát 0,5-sze res szor zó val kell figye lembe
ven ni),

– az alap- és mes ter sza kok ra szá mít va az egy szak ra
fel vett hall ga tók át la gos lét szá ma leg alább nyolc van fõ;

– a kar ál lo má nyá ba ke rü lõ, tel jes mun ka idõ ben fog lal -
koz ta tott ok ta tók lét szá ma leg alább negy ven fõ.
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6. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsõfokú szakképzés szakmacsoportjainak
megfelelõ képzési területek

Szak ma cso port Kép zé si te rü let

egészségügy or vos- és egész ség tu do mány

szociális szolgáltatások tár sa da lom tu do mány

oktatás (oktatás, pedagógia) pe da gó gus kép zés

mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció (zene-, tánc-,
képzõ- és iparmûvészet,
színmûvészet-bábmûvészet,
színházmûvészet, sajtó,
közmûvelõdés)

mû vé szet
mû vé szet köz ve tí tés
tár sa da lom tu do mány

gépészet (gépgyártás,
gépszerelés, gépkezelés,
bányászat, kohászat,
finommechanika,
anyagvizsgálat, automatika,
hegesztés, felületkezelés,
minõségbiztosítás)

mû sza ki

elektrotechnika-elektronika
(elektrotechnika, elektronika,
távközléstechnika)

mû sza ki
in for ma ti ka

informatika (szoftver) in for ma ti ka

vegyipar (vegyipar,
laborvizsgálatok)

mû sza ki
ter mé szet tu do má nyok

építészet (építészet, építõipar,
építõanyag-ipar)

mû sza ki

könnyûipar (ruha-, textil-, bõr-,
szõrme-, cipõipar)

mû sza ki

faipar mû sza ki

nyomdaipar mû sza ki

közlekedés mû sza ki

környezetvédelem-vízgazdál-
kodás

mû sza ki

közgazdaság gaz da ság tu do má nyok

ügyvitel böl csé szet tu do mány
gaz da ság tu do má nyok

kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció (kereskedelem,
marketing, üzleti
adminisztráció, menedzselés,
nem gazdasági ügyintézés,
szervezés)

gaz da ság tu do má nyok

vendéglátás-idegenforgalom
(vendéglátás, idegenforgalom,
turizmus)

gaz da ság tu do má nyok

egyéb szolgáltatások (személyi, 
biztonsági, polgári védelmi,
rendészeti szolgáltatások,
honvédelem, tûzvédelem,
munkavédelem, kis- 
és kézmûvesipar)

nem zet vé del mi és ka to nai

Szak ma cso port Kép zé si te rü let

mezõgazdaság
(növénytermesztés, kertészet,
állattenyésztés, erdészet,
vadászat, halászat, térképészet)

ag rár

élelmiszeripar ag rár

7. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási információs rendszerben
tárolt adatok

A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben tá rolt ada tok:

– a hall ga tó neve, szü le té si neve, any ja neve, szü le té si
he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga,

– ál lan dó la ká sá nak és tar tóz ko dá si he lyé nek címe és
te le fon szá ma,

– nem ma gyar ál lam pol gár ese tén a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén való tar tóz ko dás jog cí me és a tar tóz ko dás ra
jo go sí tó ok irat meg ne ve zé se, szá ma,

– a hall ga tói jog vi szony ke let ke zé sé nek, szü ne te lé sé -
nek és meg szû né sé nek idõ pont ja,

– a hall ga tó kép zés nek ada tai, a kép zés fi nan szí ro zá sá -
ra vo nat ko zó ada tok, a meg kez dett ál la mi lag tá mo ga tott és 
költ ség té rí té ses fél évek ada tai,

– a zá ró vizs ga le té te lé nek idõ pont ja,
– kol lé gi u mi el he lye zés ada tai,
– a fo gya té kos ság gal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá -

nás mód el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada tok,
– a hall ga tó di ák iga zol vá nyá nak sor szá ma,
– a hall ga tó hall ga tói azo no sí tó szá ma.

A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben a di ák ott hon -
ban lakó hall ga tók ról tá rolt ada tok:

– a hall ga tó neve, szü le té si neve, any ja neve, szü le té si
he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga,

– ál lan dó la ká sá nak és tar tóz ko dá si he lyé nek címe és
te le fon szá ma,

– nem ma gyar ál lam pol gár ese tén a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén való tar tóz ko dás jog cí me és a tar tóz ko dás ra
jo go sí tó ok irat meg ne ve zé se, szá ma,

– di ák ott ho ni el he lye zés ada tai,
– a hall ga tó azo no sí tó szá ma.

A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben a dok tor je löl -
tek rõl tá rolt ada tok:

– a dok tor je lölt neve, szü le té si neve, any ja neve, szü le -
té si he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga,

– ál lan dó la ká sá nak és tar tóz ko dá si he lyé nek címe és
te le fon szá ma,

– nem ma gyar ál lam pol gár ese tén a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén való tar tóz ko dás jog cí me és a tar tóz ko dás ra
jo go sí tó ok irat meg ne ve zé se, szá ma,
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– a dok tor je löl ti jog vi szony lét re jöt té nek, meg szû né sé -
nek ada tai,

– a fo gya té kos ság gal élõ ket meg il le tõ kü lön le ges bá -
nás mód el bí rá lá sá hoz szük sé ges ada tok,

– a hall ga tó azo no sí tó szá ma.

A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben az al kal ma zot -
tak ról tá rolt ada tok:

– név, szü le té si név, szü le té si hely és idõ, any ja neve,
ál lam pol gár ság, azo no sí tó szám,

– ál lan dó lak cím és tar tóz ko dá si hely,
– a mun kál ta tó – több ese tén va la mennyi mun kál ta tó –

meg ne ve zé se, meg je löl ve, hogy mely mun kál ta tó val lé te -
sí tett fog lal koz ta tás ra irá nyu ló to váb bi jog vi szonyt,

– vég zett sé gi szint, szak kép zett ség, szak ké pe sí tés, ide -
gen nyelv-tu dás, tu do má nyos fo ko zat,

– mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás,
– ku ta tói te vé keny ség, tu do má nyos mun ka, mû vé sze ti

al ko tói te vé keny ség, azok ered mé nyei.

A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben a ki adott ok le -
ve lek rõl, bi zo nyít vá nyok ról tá rolt ada tok:

– a hall ga tó neve, azo no sí tó ja,
– a fel sõ ok ta tá si in téz mény neve, OM azo no sí tó ja,
– az ok le vél, bi zo nyít vány alap ján iga zolt szak kép zett -

ség meg ne ve zé se,
– az ok le vél, bi zo nyít vány kel te, alá író i nak neve,
– az ok le vél, bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ra szol gá ló nyom -

tat vány sor szá ma,
– a hall ga tó törzs köny vi szá ma,
– az ok le vél, bi zo nyít vány egyéb ada tai.

A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben a fel sõ ok ta tá si
tör vény 62.  §-ának (7) be kez dé se alap ján ki adott iga zo lá -
sok ról tá rolt ada tok:

– a hall ga tó neve, hall ga tói azo no sí tó ja;
– a fel sõ ok ta tá si in téz mény neve, OM azo no sí tó ja,
– a zá ró vizs ga szak já nak meg ne ve zé se,
– a hall ga tó törzs köny vi szá ma,
– a zá ró vizs ga idõ pont ja.

8. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

Az intézményi azonosító képzésének szabálya

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyi azo no sí tó jel „FI” ka rak te -
rek bõl, köz vet len utá na 5 szám jegy bõl álló jel, amely ben
az elsõ 4 szám jegy vé let len sze rû en ki adott szám. Az elsõ
szám je gye „0”-tól kü lön bö zõ szám jegy. Az ötö dik szám -
jegy el len õr zõ ún. CDV kód, mely nek kép zé si al go rit mu sa 
az aláb bi: a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyi azo no sí tó elsõ négy
szám je gyé bõl a pá rat lan he lyen ál ló kat há rom mal, a pá ros
he lyen ál ló kat hét tel meg szo roz va, a szor za to kat össze kell 

adni. Az össze get tíz zel el oszt va a ma ra dék te kin ten dõ az
ötö dik, azaz CDV kód nak.

A di ák ott hon azo no sí tó jel „DO” ka rak te rek bõl, köz vet -
len utá na 5 szám jegy bõl álló jel, amely ben az elsõ 4 szám -
jegy vé let len sze rû en ki adott szám. Az elsõ szám je gye
„0”-tól kü lön bö zõ szám jegy. Az ötö dik szám jegy el len õr zõ
ún. CDV kód, mely nek kép zé si al go rit mu sa az aláb bi: a
diák otthoni azo no sí tó elsõ négy szám je gyé bõl a pá rat lan he -
lyen ál ló kat há rom mal, a pá ros he lyen ál ló kat hét tel meg szo -
roz va, a szor za to kat össze kell adni. Az össze get tíz zel el -
oszt va a ma ra dék te kin ten dõ az ötö dik, azaz CDV kód nak.

9. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A hallgatói és az oktatói azonosító szám
képzésének szabálya

1. Az azo no sí tó szám ti zen egy je gyû szám.

2. Az azo no sí tó szám kép zé se:
a) az 1. szám jegy kons tans 7-es szám,
b) a 2–10. szám je gyek összes sé ge egy ga ran tál tan

egye di, vé let len sze rû en ge ne rált szám,
c) a 11. szám jegy az 1–10. szám je gyek fel hasz ná lá sá -

val, ma te ma ti kai mód sze rek kel kép zett el len õr zõ szám.

3. Az azo no sí tó szám 11. szám je gyét úgy kell ké pez ni,
hogy a 2. a)–b) pon tok sze rint kép zett 10 szám jegy mind -
egyi két szo roz ni kell az zal a sor szám mal, ahá nya dik he -
lyet fog lal ja el az azo no sí tó szá mon be lül. (Elsõ szám jegy
szo roz va eggyel, má so dik szám jegy szo roz va ket tõ vel és
így to vább.)

Az így ka pott szor za tok össze gét el kell osz ta ni 11-gyel, 
és az osz tás ma ra dé ka a 11. szám jeggyel lesz egyen lõ.

A 2. b) pont sze rin ti sor szám nem ad ha tó ki, ha a
11-gyel való osz tás ma ra dé ka egyen lõ tíz zel.

10. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A kreditrendszerû képzés során használt
nyomtatványok, iratok

I. A használt nyomtatványok, iratok

1. A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a kre dit rend sze rû kép -
zés ke re té ben kö te le zõ en hasz nált ira tok, nyom tat vá nyok:

a) törzs lap,
b) dok tor je löl ti törzs lap,
c) lec ke könyv,
d) sze mé lyi irat gyûj tõ,
e) be i rat ko zá si lap,
f) dok tor je löl ti re giszt rá ci ós lap,
g) adat be je len tõ lap,
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h) jog vi szony iga zo lás,
i) zá ró vizs ga jegy zõ könyv, il let ve szak mai vizs ga

jegy zõ könyv,
j) dok to ri szi gor la ti jegy zõ könyv,
k) dok to ri vé dé si jegy zõ könyv,
l) ok le vél, il let ve bi zo nyít vány át adó könyv,
m) fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro -

zott to váb bi nyom tat vá nyok.

II. A törzslap

1. A hall ga tó sze mé lyes és ta nul má nyi ada ta i nak nyil -
ván tar tá sá ra a törzs lap szol gál.

2. A törzs la pon fel kell tün tet ni a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ne vét, cí mét, és a törzs köny vi szá mot.

3. A törzs köny vi szám az in téz mény OM azo no sí tó já -
ból és egy sor szám ból kép zett szám, mely nek for má ja: „T” 
sor szám hat je gyen „/” OM azo no sí tó. A sor szá mo zást
eggyel in dít va, egye sé vel nö vek võ en kell vé gez ni.
Amennyi ben a ta nul má nyi ad mi niszt rá ci ót a fel sõ ok ta tá si
in téz mény egyes te lep he lyek, il let ve a szék he lyen kí vü li
kép zé sek ese té ben más te le pü lé sen vég zik, a fel sõ ok ta tá si
in téz mény dön té se alap ján le het sé ges te lep he lyen kén ti
sor szá mo zás is. Eb ben az eset ben a törzs köny vi szám – a
fel sõ ok ta tá si in téz mény OM azo no sí tó ja után – ki egé szül a 
„/” jel lel és a ta nul má nyi ad mi niszt rá ció sor szá má val.

4. A törzs la pot a lec ke könyv alap ján a hall ga tói ta nul -
má nyi ügye kért fe le lõs szer ve ze ti egy ség (a továb biak ban: 
ta nul má nyi hi va tal) ve ze ti.

5. A törzs lap min den lap ján fel kell tün tet ni a törzs -
köny vi szá mot és az ol dal szá mot. Az ol dal szá mo zás egye -
sé vel nö vek võ szá mo zás, a ki ál lí tás sor rend jé ben. A törzs -
lap elsõ lap ja egy a törzs lap ré szét ké pe zõ ol da lak sor szá -
mát és funk ci ó ját össze sí tõ fel so ro lás.

6. Egy fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ugyan ar ról a sze mély -
rõl hall ga tói jog vi szo nya fenn ál lá sa alatt egy törzs lap ve zet -
he tõ. A hall ga tói jog vi szony meg szû né se után, újabb jog vi -
szony lé te sí té se kor új törzs la pot kell nyit ni. A fel sõ ok ta tá si
in téz mény, amennyi ben a hall ga tó jog vi szo nya egy éven be -
lül szûnt meg, az ere de ti törzs la pot foly tat hat ja.

7. A törzs la pon fel kell tün tet ni – a tel jes kép zé si idõ re ki -
ter je dõ en – a hall ga tó ta nul má nyi ér té ke lé sé nek ada ta it, to -
váb bá a hall ga tó ra jo go kat és kö te le zett sé ge ket meg ál la pí tó
ren del ke zé sek alap ján ho zott dön té se ket és ha tá ro za to kat.

8. A törzs lap ré szei:
a) a hall ga tó sze mé lyes ada tai, a hall ga tó ré szé re ki -

adott lec ke köny vek sor szá mai, a ré szé re ki adott di ák iga -
zol vány sor szá ma;

b) a hall ga tói jog vi szony lé te sí té sé vel és a be je lent ke -
zés sel, a hall ga tói jog vi szony szü ne tel te té sé vel, a ven dég -
hall ga tói, a to váb bi (pár hu za mos) hall ga tói jog vi szonnyal, 
az át vé tel lel és a hall ga tói jog vi szony meg szû né sé vel kap -
cso la tos ada tok;

c) a hall ga tó kép zé se i nek ada tai (szak meg ne ve zé se, fi -
nan szí ro zá si for ma, mun ka rend);

d) az ál la mi lag tá mo ga tott fél évek nyil ván tar tá sa;
e) a kre dit nyil ván tar tás ra épü lõ en a ta nul má nyi kö ve -

tel mé nyek tel je sí té sé nek, a vizs gák, a szak mai gya kor lat, a 
szak dol go zat vagy dip lo ma mun ka, a vég bi zo nyít vány
ada tai és a zá ró vizs ga ada tai;

f) a fe gyel mi és kár té rí té si ada tok;
g) a fo gya té kos ság gal kap cso la tos ada tok, fel tün tet ve a 

szak vé le ményt ki ál lí tó szak ér tõ, bi zott ság ne vét, cí mét, a
szak vé le mény kel tét;

h) a hall ga tói jo gok és kö te le zett sé gek tár gyá ban ho -
zott ha tá ro za tok.

9. A tel jes egé szé ben ide gen nyel ven vagy a nem ze ti és
et ni kai ki sebb ség nyel vén fo lyó ok ta tás ban a törzs la pot
ma gyar nyel ven és az ok ta tás nyel vén is ve zet ni kell.

10. A meg sem mi sült vagy el ve szett törzs lap he lyett – a
ren del ke zés re álló ira tok és ada tok alap ján – pót törzs la pot
kell ki ál lí ta ni.

11. Az el ve szett lec ke könyv rõl, bi zo nyít vány ról vagy
ok le vél rõl a törzs lap (pót törzs lap) alap ján má sod lat ál lít -
ha tó ki. A má sod la tért a kü lön jog sza bály ban és a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint
dí jat kell ki ró ni.

12. Elekt ro ni kus ügy in té zés ese tén a törzs lap ré sze it a
kö vet ke zõ rend sze rint kell ki nyom tat ni és sze mé lyi irat -
gyûj tõ ben el he lyez ni:

a) sze mé lyes ada tok ese té ben a hall ga tói jog vi szony
lét re jöt te kor és meg szû né se kor,

b) hall ga tói jog vi szony hoz kap cso ló dó ada tok ese té -
ben a hall ga tói jog vi szony meg szû né se kor,

c) ál la mi lag tá mo ga tott fél évek nyil ván tar tá sa részt a
hall ga tói jog vi szony meg szû né se kor,

d) ta nul má nyi kö ve tel mé nyek tel je sí té se ese tén a ta nul -
má nyi idõ szak le zá rá sát köve tõen,

e) fe gyel mi és kár té rí té si ada tok ese té ben a hall ga tói
jog vi szony meg szû né se kor,

f) fo gya té kos sá gi ada tok ese té ben a hall ga tói jog vi -
szony meg szû né se kor,

g) a hall ga tói jo gok és kö te le zett sé gek alap ján ho zott ha -
tá ro za tok ese té ben a hall ga tói jog vi szony meg szû né se kor.

13. A ven dég hall ga tói jog vi szony ban a hall ga tó ról a
fo ga dó fel sõ ok ta tá si in téz mény a törzs la pot az zal az el té -
rés sel ve ze ti, hogy

a) a törzs la pon csak a kö vet ke zõ ada to kat kell fel tün -
tet ni:

– a hall ga tó sze mé lyes ada tai, törzs köny vi szá ma,
– a ven dég hall ga tói jog vi szony lé te sí té sé vel és a be je -

lent ke zés sel, meg szû né sé vel kap cso la tos ada tok,
– a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nyá val érin tett fel sõ ok ta -

tá si in téz mény neve, címe, OM azo no sí tó ja, ot ta ni törzs -
köny vi szá ma,

– a kre dit nyil ván tar tás ra épü lõ en a ta nul má nyi kö ve tel -
mé nyek tel je sí té sé nek, a vizs gák ada tai,

– fe gyel mi és kár té rí té si ada tok,
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– fo gya té kos ság gal kap cso la tos ada tok, fel tün tet ve a
szak vé le ményt ki ál lí tó szak ér tõ, bi zott ság ne vét, cí mét, a
szak vé le mény kel tét,

– a hall ga tói jo gok és kö te le zett sé gek alap ján ho zott
ha tá ro za tok;

b) a törzs köny vi szám kez dõ jele „V”.

III. A doktorjelölti törzslap

1. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a dok tor je löl ti jog vi szony
lé te sí té se kor a dok tor je lölt rõl dok tor je löl ti törzs la pot ál lít
ki. A dok tor je löl ti törzs la pon fel kell tün tet ni a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény ne vét, cí mét és a törzs köny vi szá mot.

2. A törzs köny vi szám kép zé sé re a II.3. pont ban le ír ta kat
kell al kal maz ni, az zal az el té rés sel, hogy elsõ je gye „P”.

3. A dok tor je löl ti adat la pot a ta nul má nyi hi va tal ve ze ti.

4. A dok tor je löl ti adat lap min den lap ján fel kell tün tet -
ni a törzs köny vi szá mot és az ol dal szá mot. Az ol dal szá mo -
zás egye sé vel nö vek võ szá mo zás, a ki ál lí tás sor rend jé ben.

5. A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ugyan ar ról a sze mély -
rõl dok tor je löl ti jog vi szo nya fenn ál lá sa alatt annyi dok to ri
törzs la pot kell ve zet ni, ahány dok to ri fo ko zat meg szer zé -
sé re el fo gad ták je lent ke zé sét.

6. A dok tor je löl ti törzs la pon fel kell tün tet ni a dok to ri
el já rás ada ta it, to váb bá a dok tor je lölt re jo go kat és kö te le -
zett sé ge ket meg ál la pí tó ren del ke zé sek alap ján ho zott dön -
té se ket és ha tá ro za to kat.

7. A dok tor je löl ti törzs lap ré szei:
a) a dok tor je lölt sze mé lyes ada tai,
b) a dok tor je löl ti jog vi szony lé te sí té sé vel és meg szû né -

sé vel kap cso la tos ada tok,
c) a dok tor je lölt dok to ri kép zé se i nek ada tai (egyé ni

vagy szer ve zett kép zés, ez utób bi ese té ben: in téz mény,
prog ram meg ne ve zé se, in téz mény OM azo no sí tó ja, ab szo -
lu tó ri um ada tai, fi nan szí ro zá si for ma, mun ka rend),

d) a dok to ri fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te lei tel je sí té -
sé re vo nat ko zó ada tok,

e) fe gyel mi és kár té rí té si ada tok,
f) fo gya té kos ság gal kap cso la tos ada tok, fel tün tet ve a

szak vé le ményt ki ál lí tó szak ér tõ, bi zott ság ne vét, cí mét, a
szak vé le mény kel tét,

g) a dok tor je löl ti jo gok és kö te le zett sé gek tár gyá ban
ho zott ha tá ro za tok.

8. A tel jes egé szé ben ide gen nyel ven vagy a nem ze ti és
et ni kai ki sebb ség nyel vén fo lyó el já rás ban a törzs la pot
ma gyar nyel ven és az el já rás nyel vén is ve zet ni kell.

9. A meg sem mi sült vagy el ve szett dok tor je löl ti adat lap 
he lyett – a ren del ke zés re álló ira tok és ada tok alap ján –
pót-dok tor je löl ti adat la pot kell ki ál lí ta ni.

10. Elekt ro ni kus nyil ván tar tás ese tén a dok tor je löl ti
adat lap ré sze it a kö vet ke zõ rend sze rint kell ki nyom tat ni és 
sze mé lyi irat gyûj tõ ben el he lyez ni:

a) sze mé lyes ada tok ese té ben a dok tor je löl ti jog vi -
szony lét re jöt te kor és meg szû né se kor,

b) a töb bi rész ese té ben a dok tor je löl ti jog vi szony meg -
szû né se kor.

IV. A leckekönyv

1. A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nyo -
kat iga zo ló lec ke könyv tar tal maz za:

a) a hall ga tó sze mé lyes ada ta it,
b) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, szék he lyét,

OM azo no sí tó ját,
c) a hall ga tói jog vi szony ada ta it, törzs köny vi szá mát,
d) a hall ga tó kép zé sé nek ada ta it,
e) a kép zé si idõ szak nak meg fe le lõ bon tás ban a ta nul -

má nyok so rán fel vett tan tár gya kat, tan ter vi egy sé ge ket,
hoz zá ren delt kre di tér té ke ket, ér té ke lé sek ada ta it,

f) a vég bi zo nyít vány (ab szo lu tó ri um) iga zo lá sát,
g) a szak dol go zat vagy dip lo ma mun ka ada tai, il let ve

tel je sí té sé nek iga zo lá sát,
h) a nyelv vizs ga ada ta it,
i) a zá ró vizs ga, il let ve szak mai vizs ga ré sze it, ered mé -

nyét,
j) az ok le vél, il let ve bi zo nyít vány mi nõ sí té sét,
k) a hall ga tó ta nul má nya it be fo lyá so ló ha tá ro zat(ok)

hi vat ko zá si szá mát,
l) más fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben foly ta tott ta nul -

má nyok iga zo lá sát,
m) ko ráb bi ta nul má nyok alap ján be szá mí tott ta nul má -

nyok iga zo lá sát,
n) az ok irat egye di sor szá mát.

2. Egy fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ugyan ar ról a sze -
mély rõl a hall ga tói jog vi szo nyá nak fenn ál lá sa alatt egy
lec ke köny vet kell ve zet ni.

3. A lec ke könyv nek a hall ga tó sze mé lyes ada ta it tar tal -
ma zó ré szét a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott mó don kell ki töl te ni, il let ve hi te le sí te ni.

4. A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra vagy a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott ve ze tõ a lec ke -
könyv ben a hall ga tó fel vé te lét és be i rat ko zá sát alá írá sá val
iga zol ja.

5. A be je lent ke zett hall ga tó tan tár gya i nak, tan ter vi
egy sé ge i nek ada ta it és fel vé te lét, va la mint az ok ta tó, ta nár
ne vét a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott mó don kell be je gyez ni a lec ke könyv be. A be jegy -
zés hi te les sé gét a ta nul má nyi hi va tal iga zol ja.

6. A tan tárgy, tan ter vi egy ség kö ve tel mé nye i nek tel je -
sí té sét az ok ta tó, ta nár, il let ve aka dá lyoz ta tá sa ese tén az
in téz mény sza bály za tá ban meg ha tá ro zott más sze mély sa -
ját kezû alá írá sá val iga zol ja.

7. A ta nul má nyi idõ szak le zá rá sát köve tõen a hall ga tó
ál tal a fel vett és meg szer zett kre di tek szá mát, a kre di tin de -
xet, a ta nul má nyi át la got a lec ke könyv ben fel kell tün tet ni. 
Az ada to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je vagy a
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szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott ve -
ze tõ iga zol ja.

8. A lec ke könyv be az 1. b), d)–i) pont sze rin ti to váb bi
ada to kat a ta nul má nyi hi va tal jegy zi be.

9. Ja ví tást a lec ke könyv ben csak az vé gez het, aki a ja ví -
tan dó be jegy zés meg té te lé re jo go sult. A ja ví tást az arra jo -
go sult sze mély alá írá sá val és kel te zés sel kö te les iga zol ni.

10. A zá ró vizs gá ra vo nat ko zó be jegy zé sek törzs lap ra
való át ve ze té se, il le tõ leg a törzs lap le zá rá sa után a lec ke -
köny vet a hall ga tó nak ki kell adni.

11. A ven dég hall ga tó nak kü lön lec ke köny vet ki ad ni
nem le het. Ez alól ki vé telt ké pez nek azok a kül föl di fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló hall ga tók, akik szá má ra
– igény ese tén – ven dég hall ga tói lec ke könyv ad ha tó ki,
amely tar tal maz za

a) a hall ga tó sze mé lyes ada ta it,
b) a hall ga tói jog vi szony ada ta it, törzs köny vi szá mát,
c) a kép zé si idõ szak nak meg fe le lõ bon tás ban a ta nul -

má nyok so rán fel vett tan tár gya kat, tan ter vi egy sé ge ket,
hoz zá ren delt kre di tér té ke ket, ér té ke lé si for mák ada ta it,

d) a hall ga tó ta nul má nya it be fo lyá so ló ha tá ro zat(ok)
hi vat ko zá si szá mát.

12. Ha a hall ga tó ta nul má nya it át vé tel lel más fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ben foly tat ja, az el bo csá tó fel sõ ok ta tá si
in téz mény a hall ga tói jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont -
ját a lec ke könyv be be jegy zi és a lec ke köny vet hi va tal ból
át te szi az ille té kes fel sõ ok ta tá si in téz mény hez, ahol a ta -
nul má nyi hi va tal a hall ga tói jog vi szony lét re jöt té re vo nat -
ko zó ada to kat a lec ke könyv be be ve ze ti.

13. A ta nul má nyok foly ta tá sá tól el til tást, a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény bõl való ki zá rást vagy a ta nul má nyok fél be ha -
gyá sát a ta nul má nyi és vizs ga sza bály zat meg fe le lõ ren del -
ke zés re hi vat koz va a lec ke könyv be be kell ve zet ni.

14. A hall ga tó ré szé re hall ga tói jog vi szo nyá nak meg -
szû né se kor – a 12. pont ban írt eset ki vé te lé vel – a lec ke -
köny vet ki kell adni.

15. A lec ke könyv be te lé se ese tén a hall ga tó ré szé re
újabb lec ke köny vet kell ki ad ni úgy, hogy azt az ere de ti
lec ke könyv höz szét vá laszt ha tat la nul hoz zá kell fûz ni, és a
lec ke köny vek ben a hoz zá juk rög zí tett lec ke köny vek sor -
szá mát fel kell tün tet ni.

16. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a re giszt rá ci ós köz pont
ál tal jó vá ha gyott for má jú lec ke köny vet hasz nál hat.

V. A személyi iratgyûjtõ

1. A hall ga tó sze mé lyé hez kö tõ dõ, ta nul má nya i val
vagy sze mé lyes ada ta i val kap cso la tos va la mennyi irat
gyûj té sé re szol gál a sze mé lyi irat gyûj tõ.

2. A sze mé lyi irat gyûj tõ bõl a hall ga tói jog vi szony meg -
szû né sét kö ve tõ 5 év el tel té vel va la mennyi olyan irat se lej -
tez he tõ, mely nek adat tar tal ma a törzs la pon meg ta lál ha tó.

VI. Beiratkozási lap

1. A be i rat ko zá si lap a be i rat ko zás kor a hall ga tói jog vi -
szony lé te sí té sé nek iga zo lá sá ra szol gá ló nyom tat vány.

2. A be i rat ko zá si lap tar tal maz za:
a) a hall ga tó ne vét, hall ga tói azo no sí tó ját, a hall ga tó

alá írá sát, egyéb nyil ván tar tá si alap ada to kat,
b) szak, fel sõ fo kú szak kép zés, dok to ri is ko la meg ne ve -

zé sét, mun ka rend jét,
c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, OM azo no sí tó ját.

3. A költ ség té rí té ses kép zés ben ta nul má nyo kat foly ta -
tó hall ga tó ese té ben a be i rat ko zá si lap mel lék le te a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény és hall ga tó kö zött lét re jött, a ta nul má -
nyok foly ta tá sá nak fel té te le i re (is) vo nat ko zó szer zõ dés,
mely meg fe lel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zé si szer zõ dés nek.

4. A be i rat ko zá si lap mel lék le te a hall ga tó nyi lat ko za ta
az in téz mé nyi ta nul má nyi tá jé koz ta tó át vé te lé rõl és meg is -
me ré sé rõl.

5. Amennyi ben a hall ga tó ugyan azon in téz mény ben
újabb sza kot vesz fel, en nek té nyét az ere de ti be i rat ko zá si
la pon kell fel tün tet ni.

VII. A doktorjelölti regisztrációs lap

1. A dok tor je löl ti re giszt rá ci ós lap a dok tor je löl ti jog vi -
szony lé te sí té sé nek iga zo lá sá ra szol gá ló nyom tat vány.

2. A dok tor je löl ti re giszt rá ci ós lap tar tal maz za a hall -
ga tó ne vét, hall ga tói azo no sí tó szá mát, a dok to ri téma cí -
mét, a té ma ve ze tõ ne vét, a hall ga tó alá írá sát, a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény ne vét, OM azo no sí tó ját, egyéb nyil ván tar tá si
alap ada to kat.

3. A dok tor je löl ti re giszt rá ci ós lap mel lék le te a dok tor -
je lölt nyi lat ko za ta az in téz mény nek a dok to ri fo ko zat szer -
zés fel té te le i rõl és fo lya ma tá ról  szóló tá jé koz ta tó ja át vé te -
lé rõl és meg is me ré sé rõl.

VIII. Adatbejelentõ lap

1. Az adat be je len tõ lap szol gál a hall ga tó, dok tor je lölt
szá má ra sze mé lyi ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zá sok be -
je len té sé re.

2. Az adat be je len tõ lap tar tal maz za:
a) a hall ga tó, dok tor je lölt ne vét, azo no sí tó ját,
b) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, OM azo no sí tó ját,
c) a be je len tett ada to kat,
d) a hall ga tó, dok tor je lölt alá írá sát.

3. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a hall ga tó, dok tor je lölt
alá írá sá tól az ér te sí té si ada tok ese té ben el te kint het.
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IX. A jogviszony-igazolás

1. A jog vi szony-iga zo lás (a továb biak ban: iga zo lás) ta -
nú sít ja a hall ga tó, il let ve a dok tor je lölt jog vi szo nyá nak
fenn ál lá sát.

2. Az iga zo lást a hall ga tó, dok tor je lölt ké ré sé re ál lít ja
ki a ta nul má nyi hi va tal.

3. Az iga zo lás tar tal maz za:
a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, cí mét, OM azo no sí -

tó ját;
b) a hall ga tó, dok tor je lölt ne vét, sze mély azo no sí tó

alap ada ta it, hall ga tói azo no sí tó ját, törzs köny vi szá mát;
c) an nak té nyét, hogy a hall ga tó jog vi szo nya az iga zo -

lá son meg je lölt ta nul má nyi fél év ben szü ne tel-e, és ha
igen, mi lyen in dok alap ján;

d) an nak té nyét, hogy a hall ga tó mely sza ko(ko)n foly -
tat ta nul má nyo kat, azt mi lyen mun ka rend sze rint, ál la mi -
lag tá mo ga tott vagy költ ség té rí té ses for má ban;

e) a jog vi szony kez de tét és vár ha tó vé gét;
f) az iga zo lás ki adá sá nak cél ját;
g) a ta nul má nyi hi va tal ille té kesének alá írá sát, és bé -

lyeg zõ le nyo ma tát.

4. Az iga zo lás for má ját a re giszt rá ci ós köz pont ha tá roz za 
meg, és te szi köz zé. Az iga zo lást sor szám mal kell el lát ni,
mely sor szám a fel sõ ok ta tá si in téz mény OM azo no sí tó já ból,
és egy nyolc szám je gyû, eggyel in du ló, egye sé vel nö vek võ
szám ból áll. Amennyi ben a ta nul má nyi ad mi niszt rá ci ót a
fel sõ ok ta tá si in téz mény egyes te lep he lyek, il let ve a szék he -
lyen kí vü li kép zé sek ese té ben más te le pü lé sen vég zik, a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény dön té se alap ján sor ke rül het te lep he -
lyen kén ti sor szá mo zás ra is. Eb ben az eset ben a törzs köny vi
szám – a fel sõ ok ta tá si in téz mény OM azo no sí tó ja után ki -
egé szül a „/” jel lel és a ta nul má nyi ad mi niszt rá ció sor szá má -
val. Az in téz mény az ál ta la ki adott jog vi szony-iga zo lá sok ról 
nyil ván tar tást ve zet.

5. Az iga zo lás ki adá sá hoz hasz nált, elõ re gyár tott
nyom tat vá nyo kat úgy kell nyil ván tar ta ni, hogy a gyár tás
pil la na tá tól kezd ve, a ki adá su kig fo lya ma to san nyo mon
kö vet he tõ le gyen fel lel he tõ sé gük és sor suk. Ezen nyom tat -
vá nyok meg sem mi sí té sét jegy zõ köny vez ni kell.

X. A záróvizsga jegyzõkönyv,
 szakmai vizsga jegyzõkönyv

1. A zá ró vizs ga jegy zõ könyv – hall gat ón ként – a zá ró -
vizs ga jegy zõ köny ve zé sét szol gá ló nyom tat vány. A zá ró -
vizs ga jegy zõ könyv tar tal maz za a hall ga tó ne vét, hall ga tói 
azo no sí tó szá mát, a zá ró vizs ga idõ pont ját, ré sze i nek meg -
ne ve zé sét, ér té ke lé sét, a zá ró vizs ga bi zott ság tag ja i nak ne -
vét, alá írá sát, a szak dol go zat vagy dip lo ma mun ka cí mét, a
szak dol go zat vagy dip lo ma mun ka meg vé dé sé nek idõ -
pont ját, a szak dol go zat vagy dip lo ma mun ka té ma ve ze tõ -
jé nek és kül sõ bí rá ló já nak ne vét. A zá ró vizs ga jegy zõ -
köny vet a hall ga tó törzs lap já hoz kell csa tol ni.

2. A szak mai vizs ga jegy zõ köny ve – hall gat ón ként – a
szak mai vizs ga jegy zõ köny ve zé sét szol gá ló nyom tat vány. 
A szak mai vizs ga jegy zõ köny ve tar tal maz za a hall ga tó ne -
vét, hall ga tói azo no sí tó ját, a szak mai vizs ga idõ pont ját, ré -
sze i nek meg ne ve zé sét, ér té ke lé sét, a szak mai vizs ga bi -
zott ság tag ja i nak ne vét, alá írá sát, to váb bá a szak kép zés rõl
 szóló 1993. évi LXXVI. tör vény elõ írásai alap ján to váb bi
ada to kat. A szak mai vizs ga jegy zõ köny vét a hall ga tó
törzs lap já hoz kell csa tol ni.

XI. Doktori szigorlati jegyzõkönyv

1. A dok to ri szi gor la ti jegy zõ könyv – dok tor je löl ten -
ként – a dok to ri szi gor lat jegy zõ köny ve zé sét szol gá ló
nyom tat vány.

2. A dok to ri szi gor la ti jegy zõ könyv tar tal maz za a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, OM azo no sí tó ját, a dok tor je -
lölt ne vét, hall ga tói azo no sí tó ját, egye te mi vég zett sé gét, a
té ma ve ze tõ ne vét, ok ta tói azo no sí tó ját, a meg szer zen dõ
fo ko zat tu do mány ágát, a szi gor la ton el hang zott kér dé se -
ket és a vá la szok mi nõ sí té sét, a szi gor lat mi nõ sí té sét, a szi -
gor la ti bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak ne vét, ok ta tói azo -
no sí tó ját és alá írá sát.

XII. Doktori védési jegyzõkönyv

1. A dok to ri vé dé si jegy zõ könyv – dok tor je löl ten ként – 
a dok tor je lölt ér te ke zé sé ben, al ko tá sá ban el ért ered mé -
nyek nyil vá nos vi tá ban tör té nõ meg vé dé sé nek jegy zõ -
köny ve zé sé re szol gá ló nyom tat vány.

2. A dok to ri vé dé si jegy zõ könyv tar tal maz za a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény ne vét, OM azo no sí tó ját, a dok tor je lölt ne vét,
hall ga tói azo no sí tó ját, egye te mi vég zett sé gét, a meg szer zen -
dõ fo ko zat tu do mány ágát, az ér te ke zés, al ko tás cí mét, a té -
ma ve ze tõ ne vét, ok ta tói azo no sí tó ját, a nyil vá nos vita idõ -
pont ját, he lyét és nyel vét, a bí rá ló bi zott ság el nö ké nek és
tag ja i nak ne vét, ok ta tói azo no sí tó ját, alá írá sát, a hi va ta los
bí rá lók vé le mé nyét, a nyil vá nos vi tá ban fel tett kér dé sek és
az el hang zott fel szó la lá sok lé nye gét, a vi tá ban részt ve võk
ne vét, a bí rá ló bi zott ság vé le mé nyét és ér té ke lé sét.

XIII. Oklevél, bizonyítvány átadókönyv

1. Az ok le vél, bi zo nyít vány ki adás iga zo lá sá ra szol gá -
ló nyom tat vány az ok le vél, bi zo nyít vány át adó könyv,
amely tar tal maz za:

a) a hall ga tó ne vét, azo no sí tó ját, törzs köny vi szá mát,
b) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vét, OM azo no sí tó ját,
c) az ok le vél, bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ra szol gá ló nyom -

tat vány sor szá mát,
d) az át vé tel idõ pont ját, az át ve võ ne vét, lak cí mét és

alá írá sát.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
20/2006. (IV. 5.) KvVM

rendelete

a hulladéklerakással,
 valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos

egyes szabályokról és feltételekrõl

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hgt.) 59.  § (2) be kez dé se aa) és
ad) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ér de kelt
 miniszterekkel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) Hgt. ha tá lya alá tar to zó, le ra kás sal ár tal mat la nít ha tó

hul la dék ra,
b) a hul la dék le ra ká sá ra, va la mint a hul la dék le ra kó lé -

te sí té sé vel, üze mel te té sé vel, le zá rá sá val és utó gon do zá sá -
val kap cso la tos te vé keny ség re, va la mint ezek en ge dé lye -
zé sé re,

c) a mû sza ki vé de lem nél kül lé te sí tett hul la dék le ra kó
fe lül vizs gá la tá ra, üze mel te té sé re, re kul ti vá ci ó já ra.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki:
a) iszap (be le ért ve a szenny víz iszap kü lön jog sza bály1

sze rin ti me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sát, a kot rá si mû ve let -
bõl szár ma zó isza pot és egyéb isza po kat) ta la jon tör té nõ
szét te rí té sé re;

b) a te rep ren de zés re vagy épí té si cé lok ra al kal mas inert 
hul la dék nak hul la dék le ra kó ban tör té nõ hasz no sí tá sá ra;

c) a kü lön jog sza bály2 sze rin ti nem ve szé lyes kot rá si
iszap víz par ti el he lye zé sé re, amennyi ben az isza pot ab ból
a me der bõl emel ték ki, amely nek par ti sáv já ban el he lye -
zik, to váb bá nem ve szé lyes iszap fel szí ni víz be tör té nõ el -
he lye zé sé re;

d) az ás vá nyi nyers anyag ku ta tá sa, ki ter me lé se, tá ro lá -
sa és fel dol go zá sa so rán ke let ke zõ, nem ve szé lyes hul la -
dék el he lye zé sé re.

1 A szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak
és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról  szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let.

2 A hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM ren de let.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) le ra kás: a hul la dék ár tal mat la ní tá sa mû sza ki vé de -

lem mel és mo ni tor ing rend szer rel épí tett és üze mel te tett, a
föld ta ni kö zeg fel szí nén vagy a föld ta ni kö zeg ben ki ala kí -
tott hul la dék le ra kó ban;

b) hul la dék le ra kó: sa já tos épít mény faj ta3, amely a hul -
la dék le ra ká sá ra szol gá ló te rü le tet, va la mint az azon lévõ
épít mé nyek összes sé gét je len ti;

c) csur ga lék víz: a le ra kott hul la dék tes ten át szi vár gó, il -
let ve az ott ke let ke zõ min den olyan fo lya dék, amely a le ra -
kó ban ma rad vagy a kör nye zet be ke rül;

d) hul la dék le ra kó-gáz: a le ra kott hul la dék bi o ló gi ai,
ké mi ai bom lá sa so rán a hul la dék le ra kó ban kép zõ dõ gáz -
ke ve rék;

e) üze mel te tõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let -
ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki
(amely) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé ért, le zá rá sá ért, utó -
gon do zá sá ért, re kul ti vá ci ó já ért fe le lõs;

f) meg lé võ hul la dék le ra kó: az e ren de let hatályba -
lépését meg elõ zõ en lé te sí tett hul la dék le ra kó;

g) be zá rás: a hul la dék át vé te li és le ra ká si te vé keny sé -
gek meg szün te té se;

h) le zá rás: fel sõ zá ró-ré teg rend szer meg va ló sí tá sa;
i) utó gon do zás: a hul la dék le ra kó rész le ges (egy ré szé -

nek) vagy tel jes le zá rá sát kö ve tõ olyan össze tett te vé keny -
ség, amely ma gá ban fog lal ja a mo ni tor ing rend szer üze -
mel te té sét, a csur ga lék víz és a hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé -
sét, va la mint a szük sé ges sé váló kar ban tar tá si mun ká kat;

j) alap jel lem zés: a hul la dék alap ve tõ jel lem zõ i nek
meg ha tá ro zá sa, azon ada tok, in for má ci ók össze gyûj té se,
ame lyek a hul la dék biz ton sá gos le ra ká sá hoz szük sé ge sek;

k) meg fe le lõ sé gi vizs gá lat: azo nos ter me lé si, hul la dék -
ke ze lé si tech no ló gi á ból szár ma zó, rend sze re sen kép zõ dõ
hul la dék el len õr zé se az alap jel lem zés ben meg ha tá ro zott
kri ti kus pa ra mé te rek mért ér té ke i nek össze ve té sé vel és ér -
té ke lé sé vel;

l) elu á tum: a la bo ra tó ri u mi ki ol dá si vizs gá la tok so rán
ke let ke zõ ol dat;

m) re kul ti vá ció: az e jog sza bály sze rin ti mû sza ki vé de -
lem nek nem meg fele lõen épí tett, be zárt hul la dék le ra kó
vagy hul la dék el he lye zé sé re hasz nált te rü let kör nye ze ti
ve szé lyes sé gé nek csök ken té se mû sza ki vé de lem utó la gos
ki épí té sé vel, táj ba il lesz té sé vel, to váb bá utó gon do zá sá val;

n) hul la dék le ra kó fel szá mo lá sa: hul la dék le ra kó ban
vagy hul la dék le ra kás cél já ra hasz nált te rü le ten ko ráb ban
ár tal mat la ní tá si cél lal le ra kott hul la dék tel jes fel sze dé se és 
ke ze lé se a te rü let hasz no sí tá sa ér de ké ben.

3 Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény.
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A hulladéklerakó tervezése, létesítése, a hulladéklerakás
általános szabályai

3.  §

(1) Hul la dék le ra kó az Or szá gos Hul la dék gaz dál ko dá si
Terv ben, va la mint a lé te sí tés te lep he lye sze rin ti te rü le ti,
he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek ben fog lalt cé lok kal és
fel ada tok kal össz hang ban, az e ren de let 1. szá mú mel lék le -
té ben fel so rolt kö ve tel mé nyek be tar tá sá val lé te sít he tõ és
üze mel tet he tõ.

(2) A hul la dék le ra kó he lyé nek ki vá lasz tá sá nál, a kü lön
jog sza bá lyok ban meg ál la pí tott te rü let- és te le pü lés ren de -
zé si, ter mé szet vé del mi, kul tu rá lis örök ség vé del mi, táj vé -
del mi, víz vé del mi, le ve gõ tisz ta ság-vé del mi fel té te lek
mel lett, a kö vet ke zõ szem pon to kat kell figye lembe ven ni
és mér le gel ni:

a) a te rü let föld ta ni és hid ro ge o ló gi ai tu laj don sá ga it,
b) a föld ta ni kö zeg, kü lö nö sen a ter mõ föld vé del mét,
c) a hul la dék le ra kó ha tá rá nak a la kó- és az üdü lõ te rü -

let tõl, a vízi utak tól, a fel szí ni vi zek tõl és a me zõ gaz da sá -
gi lag mû velt te rü le tek tõl való tá vol sá gát.

(3) Hul la dék le ra kó nem lé te sít he tõ:
a) eró zió-ve szé lyes te rü le ten,
b) a föld ta ni kö zeg moz gá sa ál tal ve szé lyez te tett te rü le -

ten,
c) a kü lön jog sza bály4 sze rint ki e mel ten ér zé keny fel -

szín alat ti víz mi nõ ség-vé del mi te rü le ten,
d) a kü lön jog sza bály ban5 rög zí tett elõ írás alap ján a

me zõ gaz da sá gi mû ve lés re al kal mas kö ze pes vagy an nál
jobb mi nõ sé gû te rü le ten,

e) ár víz- és bel víz ve szé lyes, to váb bá ár men te sí tés sel
nem ren del ke zõ te rü le ten,

f) a kü lön jog sza bály6 sze rin ti ter mé sze ti te rü le ten, vé -
dett és fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten, va la mint az
Eu ró pai Kö zös sé gi je len tõ sé gû te rü le ten,

g) vé det té nyil vá ní tott ré gé sze ti le lõ he lyen, mû em lé ki
in gat la non, mû em lé ki kör nye zet ben és mû em lé ki je len tõ -
sé gû te rü le ten,

h) ener gia szál lí tó ve ze té kek vé dõ sáv já ban,
i) mû kö dõ, il let ve fel ha gyott mély mû ve lé sû bá nya fel -

sza ka dá si te rü le tén, ha a föld ta ni kö zeg moz gá sa még nem
kon szo li dá ló dott, to váb bá bá nya mû ve lés re, táv la ti mû ve -
lés cél já ból ki je lölt te rü le ten,

j) azon a föld ren gés ve szé lyes te rü le ten, ahol a föld ren -
gés vár ha tó erõs sé ge az Eu ró pai Mak ro sze iz mi kus Ská lán
(EMS)7 el ér he ti a VI. fo ko za tot,

4 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren -
de let.

5 A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény.
6 A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény.
7 Eu ró pa Ta nács (CE), il let ve az Eu ró pai Geo di na mi kai és Sze iz mo ló gi ai 

Köz pont (CEGS) aján lá sa alap ján.

k) olyan te rü le ten, ahol nem tel je sül az a fel té tel, hogy a 
fel szín alat ti víz ma xi má lis nyu gal mi, il let ve nyo más
szint je leg alább 1,0 m-rel mé lyeb ben van, mint a le ra kó
szi ge te lõ rend sze ré nek fe nék szint je,

l) a kü lön jog sza bály ban8 meg ál la pí tott te rü le ten.

(4) A hul la dék le ra kó te lek ha tá ra és össze füg gõ la kó te -
rü let, la kó épü let, va la mint más, vé den dõ te rü le tek, lé te sít -
mé nyek kö zött a vé dõ tá vol sá got az ille té kes kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: a Fel ügye lõ ség) ál la pít ja meg, amely – ha egyéb
jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, ak kor – nem le het
ke ve sebb, mint:

a) ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló
hul la dék le ra kó ese tén: 1000 m,

b) nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá -
ló hul la dék le ra kó ese tén: 500 m,

c) inert hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la -
dék le ra kó ese tén:  300 m.

4.  §

(1) A le ra kás ra ke rü lõ hul la dék össze té te lé tõl, a hely -
szín ter mé sze ti adott sá ga i tól és a ter ve zett mû sza ki fel té te -
lek tõl füg gõ en a hul la dék le ra kó le het:

a) inert hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kó
(A ka te gó ria);

b) nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la -
dék le ra kó (B ka te gó ria),

ba) szer vet len, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol -
gá ló hul la dék le ra kó (B1b al ka te gó ria),

bb) ve gyes össze té te lû (je len tõs szer ves és szer vet len
anyag tar ta lom mal egy aránt ren del ke zõ), nem ve szé lyes
hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kó (B3 al ka te gó -
ria);

c) ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra -
kó (C ka te gó ria).

(2) A hul la dék le ra kó (1) be kez dés sze rint ter ve zett ka te -
gó ri á ját, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la -
dék le ra kó ese tén al ka te gó ri á ját a Fel ügye lõ ség a hul la dék -
le ra kó lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se kor, meg lé võ hul la dék -
le ra kó ese té ben a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ered -
mé nyé tõl füg gõ en ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(3) A hul la dék le ra kó ban – a kü lön jog sza bály9 figye -
lembe véte lével – a kö vet ke zõ cso por tok ba tar to zó hul la -
dé kok le ra ká sa vé gez he tõ, ha a hul la dék ele get tesz az e
ren de let 2. szá mú mel lék let 2. pont já ban fel so rolt, az adott
hul la dék le ra kó-ka te gó ri á ra meg ál la pí tott át vé te li kö ve tel -
mé nyek nek:

a) A ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban ki zá ró lag inert hul -
la dék,

8 Az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003. évi XXVI. tör vény.
9 A hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM ren de let.

2006/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3139



b) B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban
ba) szer vet len, nem ve szé lyes hul la dék, be le ért ve

az A ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban le rak ha tó
hul la dé kot is,

bb) elõ ke zelt, sta bil, nem re ak ció ké pes és nem ve -
szé lyes hul la dék ként ke zel he tõ, ere de ti leg ve -
szé lyes hul la dék,

B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban
bc) ve gye sen gyûj tött te le pü lé si szi lárd hul la dék,
bd) elõ ke zelt szenny víz iszap,
be) egyéb nem ve szé lyes hul la dék, be le ért ve a B1b 

al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban le rak ha tó hul -
la dé kot is,

c) C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban ve szé lyes hul la -
dék.

5.  §

(1) Le ra kás sal ki zá ró lag elõ ke zelt hul la dék ár tal mat la -
nít ha tó, ki vé ve az e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek
2.1.–1. táb lá za tá ban fel so rolt inert hul la dé kot, va la mint
azt a hul la dé kot, amely nek elõ ke ze lés nél kül tör té nõ le ra -
ká sát – ke ze lé si tech no ló gia hi á nyá ban – a Fel ügye lõ ség
en ge dé lyez te.

(2) Ti los a hul la dék ke ve ré se, hí gí tá sa ab ból a cél ból,
hogy az így nyert hul la dék meg fe lel jen a hul la dék le ra kó -
ban való ár tal mat la ní tás át vé te li kö ve tel mé nye i nek.

(3) Ti los hul la dék le ra kó ban le rak ni:
a) fo lyé kony hul la dé kot;
b) nyo más alatt lévõ gázt;
c) a le ra kás kö rül mé nyei kö zött a Hgt. 2. szá mú mel lék -

le te sze rin ti:
ca) rob ba nás ve szé lyes (H1),
cb) oxi dá ló (H2),
cc) tûz ve szé lyes (H3-A és H3-B),
cd) maró, kor ro zív (H8),
ce) kór há zi vagy más hu mán-egész ség ügyi, il let ve ál -

lat-egész ség ügyi in téz mény bõl szár ma zó fer tõ zõ (H9)
hul la dé kot;

d) hul la dék ká vált gu mi ab ron csot, a ke rék pár-gu mi ab -
ron csot és az 1400 mm kül sõ át mé rõ nél na gyobb gu mi ab -
ron csot, to váb bá 2006. jú li us 1-je után ti los le rak ni az ap rí -
tott hul la dék gu mi ab ron csot;

e) elõ ke ze lés nél kü li szenny víz isza pot;
f) bár mely hul la dé kot, amely nem fe lel meg az e ren de -

let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott át vé te li kö ve tel -
mé nyek nek.

6.  §

A hul la dék le ra kás dí ját az üze mel te tõ nek úgy kell meg -
ál la pí ta nia, hogy az fe dez ze a hul la dék le ra kó lé te sí té sé -
nek, üzem be he lye zé sé nek és üze mel te té sé nek tel jes költ -

sé gét, to váb bá a hul la dék le ra kó le zá rá sá nak és utó gon do -
zá sá nak leg alább 30 évig tör té nõ be csült költ sé gét.

Hatósági hatáskörök, a hulladéklerakó
engedélyezése

7.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti ügyek ben az el sõ fo kú ha tó sá gi 
ha tás kört a Fel ügye lõ ség gya ko rol ja.

(2) A hul la dék le ra kó lé te sí té sé re vo nat ko zó en ge dély
irán ti ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a ké rel me zõ és az üze mel te tõ (ha az nem azo nos a
ké rel me zõ vel) ne vét, cí mét és KSH azo no sí tó kód ját;

b) ab ban az eset ben, ha a hul la dék le ra kó ter mõ föld te -
rü le tén lé te sül, a föld hi va tal nak a ter mõ föld más célú hasz -
no sí tá sát le he tõ vé tevõ ha tá ro za tát;

c) a hul la dék le ra kó he lyé nek a Hgt. 22.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti ki je lö lés re vo nat ko zó do ku men tu mot;

d) a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék faj ták nak, a hul la dé kok
jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti meg ne ve zé sét, 
kód szá mát és ter ve zett összes mennyi sé gét;

e) a le ra kás so rán al kal ma zan dó mû sza ki vé de lem és
tech no ló gia le írá sát, a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé re
és csök ken té sé re al kal ma zan dó leg ha té ko nyabb meg ol dá -
sok figye lembe véte lével;

f) a hul la dék le ra kó ter ve zett tel jes ka pa ci tá sát a tar ta -
lék te rü le tek figye lembe véte lével, va la mint a me den cék ki -
épí té sé nek ter ve zett tér fo ga tát és üte mét;

g) a hely szín hid ro ge o ló gi ai és ge o ló gi ai le írá sát;
h) üze mel te té si ter vet, az e ren de let 9.  § (2) be kez dé sé -

ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal;
i) te le pü lé si hul la dék le ra ká sa ese tén a bi o ló gi a i lag le -

bom ló szer ves anyag-tar ta lom csök ken té sé re vo nat ko zó
ter vet;

j) rend kí vü li ese mény  miatt a kör nye ze ti ele mek ben
be kö vet ke zõ szennye zés ese tén a ke let ke zõ ká rok meg elõ -
zé sé re, el há rí tá sá ra, ille tõ leg mér sék lé sé re irá nyu ló te vé -
keny ség re vo nat ko zó kár el há rí tá si ter vet;

k) a hul la dék le ra kó biz ton sá gát el len õr zõ mo ni tor ing
rend szer ki ala kí tá sá nak és mû köd te té sé nek ter vét;

l) a le zá rás sal és az utó gon do zás sal kap cso la tos ter vet;
m) a rend kí vü li ese mé nyek ál tal oko zott szennye zés

fel szá mo lá sá ra, to váb bá a hul la dék le ra kó le zá rá sá ra és
utó gon do zá sá ra szol gá ló pénz ügyi for rá sok be mu ta tá sát;

n) a hul la dék le ra kó lé te sí té sé re vo nat ko zó va la mennyi
terv do ku men tá ci ót.

(3) A hul la dék le ra kó üzem be he lye zé se elõtt a Fel ügye -
lõ ség – az érin tett szak ha tó sá gok be vo ná sá val – kö te les el -
len õriz ni, hogy a hul la dék le ra kó ki épí tett sé ge, fel sze relt -
sé ge, az ott fog lal koz ta tot tak fel ké szült sé ge meg fe lel-e a
lé te sí té si en ge dély ben elõ írt fel té te lek nek.
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8.  §

A hul la dék le ra kó lé te sí té sé re vo nat ko zó en ge dély nek
tar tal maz nia kell:

a) a hul la dék le ra kó ka te gó ri á ját;
b) a hul la dék le ra kó, il let ve az egyes me den cék be fo ga -

dó ké pes sé gét;
c) a hul la dék le ra kó ban le rak ha tó hul la dék
ca) kü lön jog sza bály sze rin ti meg ne ve zé sét és kód szá -

mát,
cb) összes mennyi sé gét, va la mint szük ség sze rint az

egyes hul la dék faj ták ma xi má li san le rak ha tó mennyi sé gét;
d) a hul la dék le ra kó üze mel te té si terv sze rin ti napi ka -

pa ci tá sát;
e) a hul la dék le ra kó mû sza ki vé del mi rend sze ré nek, a

hul la dék le ra kó üze mel te té sé hez szük sé ges ki szol gá ló
épít mé nyek nek és be ren de zé sek nek a le írá sát;

f) a hul la dék át vé te lé re és a le ra kás tech no ló gi á já ra vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket;

g) a hul la dék le ra kó mo ni tor ing já ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket, be le ért ve a kü lön bö zõ min ták ban vizs gá lan dó
össze te võk kö rét is;

h) a le zá rás ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó fel té te le ket;
i) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé vel kap cso la tos adat -

szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ket;
j) te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra ká sa ese tén a bioló -

giailag le bom ló szer ves anyag-tar ta lom csök ken té sé re vo -
nat ko zó elõ írásokat.

A hulladéklerakó üzemeltetése,
a hulladék átadása és átvétele

9.  §

(1) A hul la dék le ra kó üze mel te té sét az üze mel te té si terv
sze rint kell vé gez ni.

(2) Az üze mel te té si terv nek tar tal maz nia kell:
a) a hul la dék át vé te li sza bá lya it és nyil ván tar tá sá nak

rend jét;
b) a hul la dék le ra kás tech no ló gi ai rend jét;
c) a hul la dék le ra kó-gáz, a csur ga lék víz, a kom mu ná lis

szenny víz és a szenny víz iszap, va la mint a csa pa dék víz ke -
ze lé sé nek rend jét;

d) a biz ton sá gi lé te sít mé nyek és in téz ke dé sek el len õr zé -
sé nek, va la mint a kör nye ze ti mo ni tor ing rend szer üze mel te -
té sé nek és az ész lelt ada tok nyil ván tar tá sá nak rend jét;

e) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé hez szük sé ges lét szá -
mot és esz kö zö ket.

(3) Az üze mel te té si terv hez csa tol ni kell a kü lön jog sza -
bá lyok10 alap ján el ké szí tett kár el há rí tá si ter vet, tûz vé del mi 
sza bály za tot.

10 A víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal össze füg gõ üze mi ter vek ké szí té sé nek,
kar ban tar tá sá nak és kor sze rû sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 21/1999. (VII. 22.)
KHVM–KöM együttes ren de let, a tûz vé del mi sza bály zat ké szí té sé rõl  szóló
30/1996. (XII. 6.) BM ren de let.

(4) Az üze mel te tõ nek a hul la dék le ra kó mû köd te té sé hez
a kü lön jog sza bály ban11 meg ha tá ro zott szak kép zett ség gel
ren del ke zõ kör nye zet vé del mi meg bí zot tat kell al kal maz -
nia, és biz to sí ta nia kell a hul la dék le ra kó dol go zói szá má ra
a szak mai to vább kép zést, ok ta tást.

10.  §

(1) A hul la dék át vé te li kö ve tel mé nye i nek való meg fe le -
lés bi zo nyí tá sa a le ra kás ra szánt hul la dék nak a 2. szá mú
mel lék let sze rint vég re haj tott

a) alap jel lem zé sé bõl,
b) meg fe le lõ sé gi vizs gá la tá ból,
c) hely szí ni el len õr zõ vizs gá la tá ból áll.

(2) Az alap jel lem zés, va la mint a meg fe le lõ sé gi vizs gá -
lat el vég zé sé rõl, to váb bá azok ered mé nye i nek jegy zõ -
könyv ben tör té nõ rög zí té sé rõl a ter me lõ, amennyi ben a
ter me lõ nem is mert, a hul la dék tu laj do no sa, bir to ko sa
(együtt: a hul la dék át adó ja) kö te les gon dos kod ni. Az alap -
jel lem zés ben, meg fe le lõ sé gi vizs gá lat ban rög zí tett ada tok
helyt ál ló sá gá ért a hul la dék át adó ja fe le lõs, amit a jegy zõ -
könyv cég sze rû alá írá sá val iga zol. A jegy zõ könyv egy
pél dá nyát a hul la dék át adó ja kö te les a hul la dék át ve võ jé -
nek át ad ni, il let ve – a 2. szá mú mel lék let 1.1. pont já ban
rög zí tett in for má ci ók ki vé te lé vel – a hul la dék elõ ke ze lé sét 
vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet nek át ad ni. A jegy zõ köny vet a 
kü lön jog sza bály12 sze rin ti nyil ván tar tás ré sze ként kell ke -
zel ni.

(3) Az alap jel lem zést – az e ren de let 2. számú mel lék le -
té ben fel so rolt ki vé te lek kel és el té ré sek kel – a le ra kás ra
szánt va la mennyi hul la dék faj tá ra el kell ké szí te ni.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti meg fe le lés bi zo nyí tá sá hoz
szük sé ges min ta vé telt és la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat erre
akk re di tált la bo ra tó ri um (a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let
– NAT – ál tal jó vá ha gyott sza bá lyo zá si és el len õr zé si hát -
tér rend szer rel bíró la bo ra tó ri um) az e ren de let 5. szá mú
mel lék le té ben fel so rolt mód sze rek kel vé gez he ti.

(5) A hul la dék át adó ja a hul la dék nak a hul la dék le ra kón
való át vé te lét meg elõ zõ en – il let ve ugyan azon tí pu sú hul -
la dék rend sze res át adá sa ese tén a szer zõ dés kö tés kor – az
alap jel lem zés sel, azt köve tõen meg fe le lõ sé gi vizs gá lat tal
iga zol ja az üze mel te tõ szá má ra, hogy a hul la dék az adott
hul la dék le ra kón át ve he tõ.

(6) A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je az en ge dé lyé ben elõ -
írt fel té te lek mel lett azt a hul la dé kot ve he ti át, amely meg -
fe lel az alap jel lem zés nek, rend sze re sen ke let ke zõ hul la -
dék ese tén a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat nak.

11 A kör nye zet vé del mi meg bí zott al kal ma zá si és ké pe sí té si fel té te le i rõl
 szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM ren de let.

12 A hul la dék kal kap cso la tos nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gek rõl  szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. ren de let.
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(7) Több lé te sít mény ben rend sze re sen ke let ke zõ hul la -
dék ese té ben is át ve he tõ a hul la dék meg fe le lõ sé gi vizs gá -
lat tal, ha a meg fe le lés jel lem zé sé re hasz ná lan dó kri ti kus
pa ra mé te rek nek az egyes lé te sít mé nyek ben ke let ke zõ hul -
la dék ese té ben mért ér té kei – az ezek bõl szá mí tott át lag ér -
ték hez ké pest – leg fel jebb ±20%-kal tér nek el.

11.  §

(1) A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a te lep he lyé nek be -
lép te tõ pont ján és a le ra kás he lyén a 2. szá mú mel lék let
1.3. pont ja sze rin ti hely szí ni el len õr zõ vizs gá la tot kö te les
vé gez ni an nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy a le ra kás ra
szánt hul la dék azo nos-e az alap jel lem zés ben, meg fe le lõ -
sé gi vizs gá lat ban, egyéb kí sé rõ do ku men tum ban le írt hul -
la dék kal.

(2) Ha az alap jel lem zés, a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat alap -
ján, to váb bá a hely szí ni el len õr zõ vizs gá lat alap ján a hul la -
dék ele get tesz a hul la dék le ra kó át vé te li kö ve tel mé nye i -
nek, a hul la dék az adott hul la dék le ra kó ban le rak ha tó. El -
len ke zõ eset ben a hul la dék át vé te lét a hul la dék le ra kó üze -
mel te tõ jé nek meg kell ta gad nia.

(3) Az üze mel te tõ a hul la dék át vé te lé nek meg ta ga dá sát
– az in dok lást alá tá masz tó ada to kat, in for má ci ó kat, va la -
mint a szük ség sze rint el vég zett mé ré sek ered mé nye it is
tar tal ma zó – jegy zõ könyv ben kö te les rög zí te ni, a jegy zõ -
könyv egy pél dá nyát a hul la dék át adó já nak, va la mint a
hul la dék le ra kó he lye sze rint ille té kes Fel ügye lõ ség nek
meg kül de ni.

(4) Ha a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a hul la dék át vé te -
lét a (2) be kez dés alap ján meg ta gad ja, a hul la dék át adó ja
kö te les a hul la dé kot a hul la dék tu laj don sá ga i nak meg fe le -
lõ hul la dék le ra kó ba, il let ve más hul la dék ke ze lõ lé te sít -
mény be vagy a sa ját te lep he lyé re szál lí ta ni.

Nyilvántartás

12.  §

(1) Az üze mel te tõ kö te les az ál ta la át vett hul la dék ról a
kü lön jog sza bály ban13 meg ha tá ro zott nyil ván tar tás ré sze -
ként az alap jel lem zés, va la mint a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat
jegy zõ köny vét meg õriz ni.

(2) Ve szé lyes hul la dék át vé te le ese tén a hul la dék le ra kó
üze mel te tõ je kö te les nyil ván tar ta ni a hul la dék le ra kón be -
lül a le ra kott hul la dék pon tos he lyét.

13 A hul la dék kal kap cso la tos nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gek rõl  szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. ren de let.

13.  §

(1) A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je kö te les el len õriz ni és 
nyil ván tar ta ni az en ge dély ben és az üze mel te té si terv ben
fog lal tak be tar tá sát, to váb bá kö te les el vé gez ni az e ren de -
let 3. szá mú mel lék le té ben elõ írt el len õr zé si és meg fi gye lé -
si prog ra mot.

(2) A min ta vé te le zé se ket és a min ták elem zé sét erre
akk re di tált la bo ra tó ri um vé gez he ti.

(3) Az el len õr zé si és meg fi gye lé si el já rá sok so rán ész -
lelt kör nye zet szennye zés rõl az üze mel te tõ kö te les a Fel -
ügye lõ sé get 8 na pon be lül ér te sí te ni.

A hul la dék le ra kó be zá rá sa

14.  §

(1) Az üze mel te tõ a hul la dék le ra kó ide ig le nes vagy
vég le ges be zá rá sá ra irá nyu ló dön té sét a hul la dék át vé te li
te vé keny sé gé nek meg szün te té sét meg elõ zõ 30 nap pal kö -
te les be je len te ni a Fel ügye lõ ség nek.

(2) Az üze mel te tõ dön té se alap ján ide ig le ne sen be zárt
hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a te vé keny sé gét ak kor foly -
tat hat ja to vább, ha a Fel ügye lõ ség – hely szí ni el len õr zést
köve tõen – a hul la dék le ra kó to váb bi mû kö dé sét jó vá hagy -
ta.

(3) En ge dély nél kül vagy az en ge dély tõl el té rõ en mû -
köd te tett hul la dék le ra kó üze mel te tõ jét a Fel ügye lõ ség a
hul la dék le ra kó be zá rá sá ra kö te le zi.

(4) A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a te vé keny sé gét ak -
kor foly tat hat ja to vább, ha a (3) be kez dés sze rin ti be zá rás
oka it meg szün tet te, és ez alap ján a Fel ügye lõ ség a hul la -
dék le ra kó to váb bi mû kö dé sét en ge dé lyez te.

(5) Ha az üze mel te tõ a be zá rás oka it a (3) be kez dés
alap ján ki adott ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 
1 éven be lül nem szün te ti meg, a Fel ügye lõ ség az üze mel -
te tõt a hul la dék le ra kó le zá rá sá ra és utó gon do zá sá ra, il let -
ve re kul ti vá ci ó já ra kö te le zi.

A hulladéklerakó lezárása, utógondozása,
rekultivációja

15.  §

(1) A hul la dék le ra kó egé szé nek vagy egy ré szé nek le zá -
rá sa a Fel ügye lõ ség en ge dé lyé vel vé gez he tõ. Az en ge dély
irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a te vé keny ség fel ha gyá sá ra vo nat ko zó an kü lön jog -
sza bály ban elõ írt tel jes körû kör nye ze ti fe lül vizs gá la ti do -
ku men tá ci ót,

b) a fe lül vizs gá lat alap ján a kör nye zet vé del me ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dé se ket,
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c) a le zá rás ra és az utó gon do zás ra vo nat ko zó terv do ku -
men tá ci ót.

(2) Ha a hul la dék le ra kó egé szé nek vagy egy ré szé nek le -
zá rá sá ra a Fel ügye lõ ség hi va tal ból in dít el já rást, az üze mel -
te tõt az (1) be kez dés ben elõ ír tak tel je sí té sé re is kö te le zi.

(3) A hul la dék le ra kó le zá rá sá ra a le ra kott hul la dék szer -
ves anyag-tar tal má tól füg gõ en két ütem ben ke rül het sor, ha 
a hul la dék ban lévõ szer ves össze te võk bi o ló gi ai le bom lá -
sá nak meg gyor sí tá sa és a hul la dék test sta bi li zá ló dá sa ér -
de ké ben át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer al kal ma zá sa
in do kolt.

(4) A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá ra
ak kor ke rül het sor, ha a sta bi li zá ló dá si fo lya mat a hul la -
dék test ben gya kor la ti lag be fe je zõ dött.

(5) A hul la dék le ra kó le zá rá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ban 
a Fel ügye lõ ség utó gon do zá si idõ sza kot ha tá roz meg. A
Fel ügye lõ ség az utó gon do zá si idõ szak meg ha tá ro zá sa kor
figye lembe ve szi azt az idõ tar ta mot, amed dig a hul la dék le -
ra kó még ve szélyt je lent het a kör nye zet re.

(6) A le zárt hul la dék le ra kó kar ban tar tá sá ért, meg fi gye -
lé sé ért és el len õr zé sé ért az utó gon do zá si idõ szak ban az
üze mel te tõ fe le lõs az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben
fog lal tak figye lembe véte lével.

(7) Az üze mel te tõ kö te les az utó gon do zás idõ sza ká ban
ész lelt kör nye zet szennye zés rõl a Fel ügye lõ sé get – az ész -
le lés tõl szá mí tott 8 na pon be lül – ér te sí te ni.

(8) A hul la dék le ra kó le zá rá sá val és utó gon do zá sá val
kap cso la tos rész le tes elõ írásokat e ren de let 4. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.

16.  §

(1) A 19.  § (4) be kez dé se alap ján be zárt hul la dék le ra kó,
va la mint az e ren de let hatályba lépése elõtt be zárt, de nem
re kul ti vált hul la dék le ra kó, il let ve hul la dék el he lye zé sé re
hasz nált te rü let re kul ti vá ci ó ja a Fel ügye lõ ség en ge dé lyé -
vel vé gez he tõ. Az en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia 
kell:

a) a te vé keny ség fel ha gyá sá ra vo nat ko zó an kü lön jog -
sza bály ban elõ írt tel jes körû kör nye ze ti fe lül vizs gá la ti do -
ku men tá ci ót,

b) a fe lül vizs gá lat alap ján a kör nye zet vé del me ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dé se ket,

c) a re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó terv do ku men tá ci ót.

(2) Ha a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já ra a Fel ügye lõ ség
hi va tal ból in dít el já rást, az üze mel te tõt vagy a te rü let tu laj -
do no sát az (1) be kez dés ben elõ ír tak tel je sí té sé re is kö te le zi.

(3) A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já ra a le ra kott hul la -
dék szer ves anyag-tar tal má tól füg gõ en ket tõ ütem ben ke -
rül het sor. Az elsõ ütem ben át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend -
szer rel kell le zár ni a hul la dék le ra kót a hul la dék test bi o ló -

gi a i lag le bom ló szer ves össze te võ i nek bi o ló gi ai sta bi li zá -
ló dá sá ig, de leg fel jebb 10 évig.

(4) A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá ra a
(3) be kez dés sze rin ti idõ tar tam le tel tét köve tõen ke rül het
sor.

(5) A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó ja ese tén a Fel ügye lõ -
ség az e ren de let 3. számú mel lék le té nek figye lembe véte -
lével utó gon do zá si idõ sza kot ha tá roz meg. A Fel ügye lõ -
ség az utó gon do zá si idõ szak meg ha tá ro zá sa kor figye -
lembe ve szi azt az idõ tar ta mot, amed dig a hul la dék le ra kó
még ve szélyt je lent het a kör nye zet re.

(6) A re kul ti vá ció idõ sza ká ban a hul la dék le ra kó kar -
ban tar tá sá ért, meg fi gye lé sé ért és el len õr zé sé ért a Fel ügye -
lõ ség ha tá ro za tá ban (en ge dély ben, il let ve kö te le zés ben)
meg ha tá ro zott üze mel te tõ vagy a te rü let tu laj do no sa a fe -
le lõs.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti en ge dé lyes vagy kö te le zett
kö te les az utó gon do zási idõ szak ban ész lelt kör nye zet -
szennye zés rõl a Fel ügye lõ sé get – az ész le lés tõl szá mí tott
8 na pon be lül – ér te sí te ni.

(8) A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já val kap cso la tos rész le -
tes elõ írásokat e ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

17.  §

Meg lé võ hul la dék le ra kó, il let ve hul la dék el he lye zé sé re
hasz nált te rü let fel szá mo lá sa a Fel ügye lõ ség en ge dé lyé vel 
vé gez he tõ. Az en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia
kell az e ren de let 4. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban
meg ha tá ro zott fel szá mo lá si ter vet.

Jelentéskészítés és adatszolgáltatás

18.  §

(1) A hul la dék le ra kó üze mel te té se és utó gon do zá sa
alatt vég zett el len õr zé sek rõl, meg fi gye lé sek rõl, va la mint a 
gyûj tött vizs gá la ti ered mé nyek rõl az üze mel te tõ az en ge -
dély ben elõ írt gya ko ri ság gal, de leg alább éven ként egy -
szer össze fog la ló je len tést ké szít az e ren de let 3. szá mú
mel lék le té ben fog lal tak sze rint.

(2) Az üze mel te tõ kö te les az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott össze fog la ló je len tést leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ
év áp ri lis 30-áig a Fel ügye lõ ség nek meg kül de ni.

Záró rendelkezések

19.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
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(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a hul la -
dék le ra kás, va la mint a hul la dék le ra kók le zá rá sá nak és
utó gon do zá sá nak sza bá lya i ról és egyes fel té te le i rõl  szóló
22/2001. (X. 10.) KöM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor elsõ fo kon még el
nem bí rált ügyek ben e ren de let ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(4) Azt a hul la dék le ra kót, amely nem fe lel meg az e ren -
de let ben elõ ír tak nak, 2009. ja nu ár 1-jé ig be kell zár ni.

(5) Ez a ren de let – a Hgt.-vel együtt – a hul la dék le ra -
kók ról  szóló 1999. áp ri lis 26-i 1999/31/EK ta ná csi irány -
elv nek, va la mint a hul la dé kok hul la dék le ra kó ban tör té nõ
át vé te lé nek kri té ri u ma i ról és el já rá sa i ról az 1999/31/EK
irány elv 16. cik ke, II. mel lék le te alap ján címû, 2002. de -
cem ber 19-i 2003/33/EK ta ná csi ha tá ro zat nak való meg -
felelést szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

Hulladéklerakó létesítésének és üzemeltetésének követelményei

1. A hul la dék le ra kó szi ge te lé se

1.1. A hul la dék le ra kót – a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék össze té te lé nek figye lembe véte lével – olyan mû sza ki vé de lem -
mel kell meg ter vez ni és meg épí te ni, amely biz to sít ja a hul la dék le ra kó tel jes élet tar ta ma so rán a kör nye ze ti ele mek, kü lö -
nö sen a köz vet len kör nye ze té ben lévõ fel szí ni és fel szín alat ti vi zek, a föld ta ni kö zeg és a le ve gõ szennye zõ dés el le ni vé -
del mét.

1.2. A hul la dék le ra kó me den cé jé nek al ját és ol da la it úgy kell ki ala kí ta ni, hogy azok szi ge te lõ ré te ge meg fe lel jen az
aláb bi kö ve tel mé nyek nek:

1. táb lá zat

Hul la dék le ra kó ka te gó ria
Szi vár gá si té nye zõ

(m/s)
Vas tag ság

(m)

Inert hul la dék-le ra kó (A ka te gó ria) k £ 1,0 × 10–7 ³ 1

Nem ve szé lyes hul la dék-le ra kó (B1b és B3 al ka te gó ria) k  £ 1,0 × 10–9 ³ 1

Ve szé lyes hul la dék-le ra kó (C ka te gó ria) k  £ 1,0 × 10–9 ³ 5

Ha az 1. táb lá zat sze rin ti tu laj don sá gok kal ren del ke zõ ter mé sze tes szi ge te lõ ré teg nem áll ren del ke zés re, úgy ez zel
egyen ér té kû szi vár gá si té nye zõ ér té ket biz to sí tó, mi ni mum 0,5 mé ter vas tag sá gú ki egé szí tõ épí tett szi ge te lõ ré teg ki ala -
kí tá sa szük sé ges. A szi ge te lõ ré teg ter mé sze tes és/vagy mes ter sé ge sen elõ ál lí tott anya gok ból egy aránt ki ala kít ha tó.

Két szi ge te lõ rend szer ak kor te kint he tõ egyen ér té kû nek, ha a ki ala ku ló ku mu la tív szennye zõ anyag-ára mok azo no sak,
azaz ugyan olyan mér té kû szennye zõ anyag-vissza tar tó ké pes ség gel ren del kez nek. Az egyen ér té kû ség meg ha tá ro zá sá nál 
cél az idõ ben vál to zó szennye zõ anyag-ára mok ál tal szál lí tott ké mi ai anyag mennyi ség, il let ve en nek egy idõ in ter val lum -
ra meg ha tá ro zott, összeg zett nagy sá gá nak meg ha tá ro zá sa, ami csak a rend szer ben ki ala ku ló kon cent rá ci ók is me re té ben
le het sé ges. Az egyen ér té kû sé get a ter ve zõ ál la pít ja meg, a ki vi te le zõ nek pe dig vizs gá la tok kal kell iga zol nia a tény le ges
megfelelõséget.

1.3. Az egyes hul la dék le ra kó ka te gó ri ák ese té ben a me den cék ben ki ala kí tan dó ol dal fal- és alj zat szi ge te lés ré teg rend -
jét a 2. táb lá zat tar tal maz za:

2. táb lá zat

Szi ge te lé si elõ írás

Hul la dék le ra kó ka te gó ria

Inert
(A ka te gó ria)

Nem ve szé lyes
Ve szé lyes

 (C ka te gó ria)Szer vet len
(B1b al ka te gó ria)

Ve gyes össze té te lû 
(B3 al ka te gó ria)

Épí tett szi ge te lõ ré teg nem elõ írt elõ írt elõ írt elõ írt

Geo fi zi kai mo ni tor ing rend szer nem elõ írt nem elõ írt elõ írt elõ írt

Szi vár gó ré teg elõ írt elõ írt elõ írt elõ írt



1.3.1. Épí tett szi ge te lõ ré teg

Mi ni má lis vas tag sá ga 0,5 m, amely szük ség sze rint több szi ge te lõ anyag-ré teg kom bi ná ci ó já val is el ér he tõ. A hul la -
dék le ra kó szi ge te lõ rend sze ré nek fe nék szint je és a fel szín alat ti víz szint jé nek, il let ve víz nyo más szint jé nek ma xi mu ma
kö zött leg alább 1 mé ter tá vol sá got kell tar ta ni.

1.3.2. Szi ge te lõ ré te gek meg hi bá so dá sá nak mo ni tor ing rend sze re (geo fi zi kai mo ni tor ing-rend szer)

Meg hi bá so dást el len õr zõ geo fi zi kai mo ni tor ing-rend szert kell ki épí te ni a C ka te gó ri á jú, va la mint a B3 al ka te gó ri á jú
hul la dék le ra kón.

A B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben a meg hi bá so dást el len õr zõ geo fi zi kai mo ni tor ing-rend szer ki épí té se
nem kö te le zõ, az A ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón pe dig nem szük sé ges.

A geo fi zi kai mo ni tor ing-rend szert az épí tett szi ge te lõ ré teg, leg in kább a geo memb rán fó lia/le mez alá kell te le pí -
te ni, míg a C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó nál az alsó geo memb rán alá kell ke rül nie, mert a fel sõt a két memb rán kö -
zöt ti szi vár gó-el len õr zõ rend szer fi gye li.

1.3.3. Csur ga lék víz gyûj tõ ré teg (szi vár gó ré teg)

A csur ga lék víz gyûj tõ rend szer a csur ga lék vi zek gyûj té sé re, el ve ze té sé re és el len õr zé sé re szol gá ló ha té kony szi vár gó -
rend szer össze fog la ló neve. A csur ga lék víz gyûj tõ ré teg vas tag sá ga ál ta lá ban 0,5 mé ter, amely in do kolt eset ben leg fel -
jebb 0,3 mé ter vas tag ság ra csök kent he tõ. A 0,5 mé ter nél ki sebb ré teg vas tag sá got mé re tez ni kell. A csur ga lék víz gyûj tõ

ré te get k ³ 10–3 m/s szi vár gá si té nye zõ ér ték kel bíró, 16/32 szem cse mé re tû, göm böly ded (kop ta tott) szem cse ala kú,
max. 10–20% mész tar tal mú anyag gal kell ki ala kí ta ni.

A hul la dék és az elsõ szi ge te lõ ré teg közé ke rü lõ szi vár gó rend szer nek (szi vár gó pap lan) leg alább két ré teg bõl kell áll -
nia. A szi ge te lõ ré teg re ke rül a csur ga lék víz gyûj tõ és el ve ze tõ rend szer, majd e ré teg és a hul la dék közé egy szû rõ-vé dõ
ré teg be épí té se szük sé ges, amely egy részt elõ se gí ti a csur ga lék víz be ju tá sát a gyûj tõ-el ve ze tõ rend szer be, más részt védi
azt a hul la dék ból be mo só dó fi nom szem csék be ju tá sá tól, meg aka dá lyoz va el tö mõ dé sét. A ré te get – akár ter mé sze tes
anya gú (laza szem csés kõ zet), akár mû anyag (mû sza ki vagy geo tex tí lia) – mé re tez ni kell. Ugyan csak mé re tez ni kell a
csur ga lék víz gyûj tõ rend szert, hogy a szi ge te lõ ré teg nél a meg en ge dett nél na gyobb hid ra u li kus gra di ens ne ala kul jon ki,
azaz a csur ga lék víz fel szí ne min dig a szi vár gó ré te gen be lül ma rad jon, nem emel ked het fel a hul la dék ré teg szintjéig.

A szi vár gó ré teg – ve szé lyes hul la dék-le ra kó nál mind két szi vár gó ré teg – al ján leg alább d ³ 2,5 mm vas tag sá gú mes ter -
sé ges anya gú szi ge te lõ ré teg, mû anyag le mez, geo memb rán be épí té se szük sé ges.

Szi vár gó ré te get min den hul la dék le ra kó ese té ben lé te sí te ni kell. En nek szük sé ges vas tag sá gát a ter ve zõ ál la pít ja meg a 
hul la dék le ra kó ka te gó ri á já nak, va la mint he lyé nek hid ro ge o ló gi ai tu laj don sá ga it figye lembe véve.

C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben két szi vár gó ré te get kell ki ala kí ta ni. A két geo memb rán kö zöt ti szi vár gó-el len -
õr zõ ré teg ként geo drén (mes ter sé ges anya gú szû rõ ré teg) al kal maz ha tó, amely nek ha té kony sá gát hid ra u li kai szá mí tá sok -
kal kell iga zol ni. A má so dik szi vár gó ré teg az elsõ szi ge te lõ ré teg alá ke rül, és szin tén ket tõs célt szol gál: el sõd le ges az el -
len õr zé si funk ció (jel zi a szi ge te lõ rend szer meg hi bá so dá sát) és má sod la gos a gyûj tõ-el ve ze tõ funkció.

Ha a hul la dék le ra kó kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá nak vizs gá la tát köve tõen meg ál la pít ha tó, hogy a hul la dék le ra kó
nem je lent po ten ci á lis ve szélyt a föld ta ni kö zeg re, a fel szín alat ti vagy a fel szí ni víz re, a le ve gõ re, a Fel ügye lõ ség jo go -
sult az 1.2. és 1.3. pont ban fog lalt kö ve tel mé nyek mér sék lé sé re.

2. A hul la dék ré teg de for má ció és el csú szás el le ni vé del me; a le ra kó-alj zat ré te ge i nek me cha ni kai sta bi li tá sa

A le ra kás tech no ló gi á ját az üze mel te té si terv ben úgy kell meg ter vez ni, hogy biz to sít sa a hul la dék ré teg (ol dal és füg -
gõ le ges irá nyú) me cha ni kai sta bi li tá sát, va la mint a szer ke ze ti ele mek ép sé gét és rög zí té sük hely ze tét.

Az alj zat-ré teg ren det úgy kell ki ala kí ta ni, hogy tel jes élet tar ta ma so rán me cha ni ka i lag ál lé kony le gyen, va gyis ké pes
le gyen ká ros de for má ci ók nél kül el vi sel ni a fö löt te el he lye zett ré te gek nyo má sát.

3. A hul la dék le ra kó fon to sabb ki egé szí tõ épít mé nyei

3.1. A be szál lí tott hul la dék tö me gé nek meg ha tá ro zá sá ra a hul la dék le ra kón híd mér le get kell üze mel tet ni. A hul la dék
tö me gét a le ra kó ra ér ke zett, il let ve a ki ürí tett szál lí tó jár mû tö meg kü lönb sé gé bõl kell meg ál la pí ta ni.

3.2. A hul la dék le ra kó te rü le tét be kell ke rí te ni. A ke rí té sen kí vül olyan véd er dõt szük sé ges lé te sí te ni, amely – kü lö nö -
sen te le pü lé si hul la dék le ra kó ese té ben – meg aka dá lyoz za a hul la dék nak szél lel való el hor dá sát. A véd er dõ ki ala kí tá sa -
kor gon dos kod ni kell ar ról, hogy a te le pí tett lom bos fák és bok rok ele gen dõ en ma gas, sûrû struk tú rá jú, zöld sá vot al kos -
sa nak.

3.3. A hul la dék le ra kó te rü le tén ki kell ala kí ta ni az ügy vi tel, a la bo ra tó ri u mi fel ada tok és a szo ci á lis funk ci ók el lá tá sá ra 
al kal mas inf ra struk tú rát.
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3.4. A hul la dék le ra kó te rü le tén gon dos kod ni kell elekt ro mos ener gia-el lá tás ról, a tér vi lá gí tás ról, a víz el lá tás ról, to -
váb bá a kom mu ná lis szenny víz el ve ze té sé rõl és ke ze lé sé rõl.

4. A csur ga lék víz és a csa pa dék víz ke ze lé se

4.1. A csur ga lék víz és a csa pa dék víz gyûj té sé re és ke ze lé sé re kü lön-kü lön, ön ál ló ke ze lé si rend szert kell lé te sí te ni.

4.2. A hul la dék le ra kó ból el tá vo lí tott csur ga lék vi zet kü lön, szi ge telt, meg fe le lõ puf fer ka pa ci tás sal ren del ke zõ tá ro zó
me den cé ben kell össze gyûj te ni, majd össze té te le is me re té ben és függ vé nyé ben kell ke zel ni, hogy a be fo ga dó ba (itt: fel -
szí ni fo lyó- vagy ál ló víz) le hes sen jut tat ni. Amennyi ben szük sé ges, a me den cé bõl a csur ga lék vi zet – zárt rend sze ren ke -
resz tül – a hul la dék ré teg fe lü le té re vissza le het jut tat ni.

4.3. A csa pa dék vi ze ket a hul la dék le ra kó tól el kell ve zet ni, a hul la dék le ra kó te rü le té rõl pe dig össze kell gyûj te ni, és
össze té te le is me re té ben és függ vé nyé ben ke zel ni. Ke ze lé sé nek szük sé ges sé gét a be fo ga dó ter hel he tõ sé ge, va la mint a
be fo ga dó ra vo nat ko zó víz mi nõ sé gi ha tár ér té kek szab ják meg.

5. A hul la dék le ra kó-gáz el len õr zé se

5.1. Ha a le ra kó me den cé ben a le ra kott hul la dék ból gáz kép zõ dés le het sé ges, gon dos kod ni kell a ke let ke zõ hul la dék le -
ra kó-gá zok rend sze res el tá vo lí tá sá ról, gyûj té sé rõl és ke ze lé sé rõl. A B3 ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón a bi o ló gi a i lag
 bomló össze te võk bõl kép zõ dõ gá zok ke ze lé sé re min den eset ben ki kell ala kí ta ni a gáz ke ze lõ rend szert.

5.2. A B3 ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón nem csak az el ve ze tés rõl kell gon dos kod ni, ha nem mind ad dig, amíg a ke let ke zõ 
gáz gaz da sá go san hasz no sít ha tó, gon dos kod ni kell a hul la dék le ra kó-gáz fel hasz ná lá sá ról. Ha a hasz no sí tás nem gaz da -
sá gos, ak kor gon dos kod ni kell a gáz biz ton sá gos ár tal mat la ní tá sá ról (pl. fák lyá zás sal tör té nõ el ége té sé rõl).

6. A hul la dék le ra kó mû kö dé sé bõl szár ma zó kör nye ze ti ve szé lyek

A hul la dék le ra kót úgy kell üze mel tet ni, hogy az üze mel te tés bõl ne szár maz has sa nak kör nye zet szennye zõ ha tá sok.
En nek ér de ké ben el kell ke rül ni:

a) a lég szennye zést (pl. a ki por zás ból szár ma zó szál ló por és ae ro szo lok kép zõ dé se), va la mint a bûz ha tá so kat, 

b) a hul la dék nak szél lel való el hor dá sát, 

c) a for ga lom okoz ta ká ros zaj- és rez gés ter he lést, 

d) a ma da rak, a kár té kony kis em lõ sök és ro va rok el sza po ro dá sá ból szár ma zó ká ro kat, 

e) a tûz ese tek be kö vet ke zé sét.

7. A hul la dék le ra kó õr zé se

Biz to sí ta ni kell a hul la dék le ra kó fo lya ma tos õr zé sét. A ka pu kat mun ka idõn túl zár va kell tar ta ni.
Az õr zés so rán biz to sí ta ni kell, hogy ne tör tén jék il le gá lis le ra kás, il le ték te len be ju tás a hul la dék le ra kó te rü le té re.

2. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

A hulladék hulladéklerakókban történõ átvételével kapcsolatos eljárások
és követelmények

1. A hul la dék vizs gá la tá nak, át adá sá nak és át vé te lé nek rész le tes sza bá lyai

1.1. Alap jel lem zés

Az alap jel lem zés nek kü lö nö sen a kö vet ke zõk re kell ki ter jed nie:

a) a hul la dék kü lön jog sza bály sze rin ti EWC kód szá ma, ere de te, ke let ke zé si tech no ló gi ai ere de te, fi zi kai meg je le né si 
for má ja, mi nõ sé gi össze té te le, tel jes (rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék ese tén az idõ egy ség alatt kép zõ dõ) mennyi sé ge, és
– ahol szük sé ges és le het sé ges – az egyéb, a le ra kás sal tör té nõ ár tal mat la ní tás szem pont já ból jel lem zõ tu laj don sá gai, kü -
lö nös te kin tet tel a hul la dék le ra kó ban vár ha tó vál to zá sa i ra, a ké mi ai köl csön ha tá sok ra, il let ve a hul la dék le ra kó szi ge te lõ
anya gá val való köl csön ha tá sok ra;

b) a hul la dék Hgt. 2. szá mú mel lék le te sze rin ti ve szé lyes sé gi jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá ra;
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c) a hul la dék ki ol dó dá si jel lem zõ i re és azok nak a hul la dék le ra kó ban vár ha tó vál to zá sa i ra;

d) a ki ol dó dá si jel lem zõk nek a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti ér té ke lé sé re, és a hul la dék át vé te lé re meg fe le lõ
hul la dék le ra kó-ka te gó ria meg ha tá ro zá sá ra;

e) rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék ese té ben a kri ti kus pa ra mé te rek ki vá lasz tá sá ra a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat hoz, és a
meg fe le lõ sé gi vizs gá lat el vég zé si gya ko ri sá gá nak meg ha tá ro zá sá ra;

f) an nak in do ko lá sá ra, hogy a le ra kás ra szánt hul la dék sem ere de ti, sem elõ ke zelt for má já ban nem hasz no sít ha tó.

Inert hul la dék ese té ben az alap jel lem zés hez nem szük sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat vé gez ni, ha a hul la dék sze re -
pel a 2.1.–1. táb lá zat ban.

Nem ve szé lyes te le pü lé si szi lárd hul la dék nak B3 ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban tör té nõ le ra ká sát meg elõ zõ en nem
kell alap jel lem zést ké szí te ni, az át vé tel fel té te lé nek eb ben az eset ben a 2.2.3. pont ban fel so rolt kri té ri u mok tel je sü lé sét
kell te kin te ni.

A ki ol dá si vizs gá la tok hoz a hul la dék ból ap rí tás sal, szab vány ban rög zí tett mód sze rek kel, al kal mas ré szecs ke mé ret-
el osz lá sú frak ci ó kat kell ké szí te ni.

Ha a hul la dék olyan ve szé lyes össze te võ ket is tar tal maz, ame lyek a 2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táb lá za tok ban nem sze re pel -
nek, ak kor ezek re az össze te võk re a hul la dék ter me lõ je, elõ ke ze lõ je vagy a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je kö te les egye di
ki ol dá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sát kér ni a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott Hul la dék Mi nõ sí tõ Bi zott ság tól.

Rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék nak az a hul la dék te kint he tõ, amely egy vagy több lé te sít mény ben

(i) azo nos ter me lé si vagy azo nos ter me lé si és elõ ke ze lé si te vé keny ség bõl szár ma zik;

(ii) a ter me lé si és az elõ ke ze lé si fo lya mat jól is mert és anyag mér le ge kö zel ál lan dó;

(iii) a hul la dék a)–d) al pon tok ban fel so rolt alap jel lem zõi kö zül ki vá laszt ha tók azok a kri ti kus pa ra mé te rek, ame lyek
a hul la dék le rak ha tó sá gát egy ér tel mû en meg ha tá roz zák és jel zik a hul la dék össze té te lé nek eset le ges meg vál to zá sát;

(iv) a ter me lõ, bir to kos min den szük sé ges in for má ci ót meg ad a hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek a fo lya ma tok ban be -
kö vet ke zõ vál to zá sok ról, kü lö nös te kin tet tel a fo lya ma tok ba be me nõ anya gok meg vál to zá sá ra.

Az (iii) pont sze rin ti kri ti kus pa ra mé ter nek kell te kin te ni az e mel lék let 2. pont já ban meg adott táb lá za tok ban sze rep lõ
jel lem zõk kö zül azo kat, ame lyek kon cent rá ci ó ja meg kö ze lí ti a meg adott ha tár ér té ket, il let ve ame lyek nél a jel lem zõ kon -
cent rá ci ó ja nagy mér ték ben szór.

1.2. Meg fe le lõ sé gi vizs gá lat

A meg fe le lõ sé gi vizs gá lat tal tör té nik a rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék el len õr zé se; az 1.1. pont a)–d) al pont ja i ban
fel so rolt alap jel lem zõk és a kri ti kus pa ra mé te rek mért ér té ke i nek össze ve té se a 2. fe je zet táb lá za ta i ban fel so rolt ha tár ér -
té kek kel, va la mint az ered mé nyek ér té ke lé se.

1.3. Hely szí ni el len õr zõ vizs gá lat

A hely szí ni el len õr zõ vizs gá la tok – min den egyes hul la dék szál lít mány ese té ben – a hul la dék le ra kó be lép te tõ pont ján,
il let ve a le ra kás he lyén ki ter jed nek:

a) a kí sé rõ do ku men tu mok el len õr zé sé re, 

b) a hul la dék szál lít mány szem re vé te le zés sel tör té nõ el len õr zé sé re, 

c) szük ség ese tén a hul la dék át vé te le szem pont já ból lé nye ges alap jel lem zõk gyors teszt tel tör té nõ vizs gá la tá ra.

2. Át vé te li kö ve tel mé nyek a kü lön bö zõ ka te gó ri á ba so rolt hul la dék le ra kó kon

2.1. Át vé te li kö ve tel mé nyek inert hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (A ka te gó ria)

A 2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt hul la dé kot a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je az alap jel lem zõk vizs gá la ta nél kül át ve he ti,
de a hely szí ni el len õr zõ vizs gá la to kat kö te les el vé gez ni.

Ha a hely szí ni el len õr zõ vizs gá la tok alap ján fel me rül a szennye zõ dés gya nú ja, ak kor el kell vé gez ni az alap jel lem zõk
meg ha tá ro zá sát, és ez alap ján dönt

a) a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a hul la dék át vé te lé rõl vagy an nak meg ta ga dá sá ról;

b) a hul la dék át adó ja a hul la dék el szál lí tá sá ról a tu laj don sá ga i nak meg fe le lõ hul la dék le ra kó ba, il let ve más hul la dék -
ke ze lõ lé te sít mény be vagy a sa ját te lep he lyé re.

1 A ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let.
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2.1.–1. táb lá zat

Alapjellemzõk vizsgálata nélkül átvehetõ inert hulladékok

EWC kód Le írás Kor lá to zá sok

10 11 03 Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai A hul la dék nem tar tal maz hat szer ves kö tõ anya got

15 01 07 Csomagolási üveg-hulladékok

17 01 01 Beton El kü lö ní tett épí té si és bon tá si hul la dé kok*

17 01 02 Tégla El kü lö ní tett épí té si és bon tá si hul la dé kok*

17 01 03 Cserép és kerámiák El kü lö ní tett épí té si és bon tá si hul la dé kok*

17 01 07 Beton, tégla, cserép és kerámia keveréke El kü lö ní tett épí té si és bon tá si hul la dé kok*

17 02 02 Üveg

17 05 04 Föld és kövek A hul la dék nem tar tal maz hat ja a ta laj hu mu szos
ré te gét, tõ ze get, to váb bá szennye zett te rü let rõl
szár ma zó földet, köveket

19 12 05 Üveg

20 01 02 Üveg El kü lö ní tett üveg

20 02 02 Talaj és kövek A hul la dék csak ker tek bõl, par kok ból szár maz hat,
és nem le het ben ne hu musz, il let ve tõzeg

* Az el kü lö ní tett épí té si és bon tá si hul la dé kok kis mennyi ség ben más össze te võ ket (pl. fé mek, mû anya gok, ta laj, szer ves anya gok, fa, gumi stb.) is tar tal -
maz hat nak. A hul la dék ere de tét is mer ni kell.

Nem te kint he tõ inert épí té si és bon tá si hul la dék nak az a hul la dék, amely kü lön jog sza bály ban2 sza bá lyo zott szer ves
vagy szer vet len ve szé lyes össze te võ ket (pl. az besz tet, bi tu ment) tar tal maz vagy az épí tés so rán ilyen anya go kat hasz nál -
tak, il let ve az épü let ben olyan ter mé ke ket tá rol tak vagy gyár tot tak, ame lyek kel az épí tõ anya gok szennye zõd het tek, és
 emiatt a hul la dék már nem te kint he tõ inert nek.

A 2.1.–1. táb lá zat ban fel nem so rolt inert hul la dék ese té ben a hul la dék le ra kón tör té nõ át vé tel szem pont já ból az 1. pont 
sze rin ti el já rást kell al kal maz ni, va gyis meg kell ha tá roz ni az alap jel lem zõ ket, szük ség ese tén a kri ti kus pa ra mé te re ket.

Inert hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti ér té ke lé sét a ki ol dá si vizs gá la tok ered mé nyei és a 2.1.–2. táb lá -
zat ban fel so rolt ha tár ér té kek össze ha son lí tá sa alap ján kell el vé gez ni. A ha tár kon cent rá ci ók a táb lá zat ban alul ról való
meg kö ze lí tés ben (leg fel jebb ér te lem ben) ér ten dõk.

A ha tár ér té kek az L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi lárd arány mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ra, va la mint az
L/S=0,1 l/kg fo lya dék/szi lárd arány mel lett vég zett per ko lá ci ós (át fo lyá sos) vizs gá lat elsõ elu á tu má nak kon cent rá -
ci ó i ra (CO) vo nat koz nak.

A hul la dék át vé te le szem pont já ból az L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi lárd arány mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ha tár -
kon cent rá ci ó it kell figye lembe ven ni. Per ko lá ci ós vizs gá la to kat ak kor kell vé gez ni, ha a vizs gált hul la dék szul fát -
ion-kon cent rá ci ó ja na gyobb mint 1000 mg/kg. Eb ben az eset ben a 2.1.–2. táb lá zat *-gal jel zett elõ írása sze rint kell el jár -
ni.

2 A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény, va la mint a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let -
ve te vé keny sé gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let.
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2.1.–2. táb lá zat

Átvételi határkoncentrációk inert hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, desz til lált víz)

Per ko lá ci ós vizs gá lat
 (L/S=0,1 l/kg, desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

Ha tár kon cent rá ció
(CO) mg/l

As 0,5 0,06

Ba 20 4

Cd 0,04 0,02

Cr összes 0,5 0,1

Cu 2 0,6

Hg 0,01 0,002

Mo 0,5 0,2

Ni 0,4 0,12

Pb 0,5 0,15

Sb 0,06 0,1

Se 0,1 0,04

Zn 4 1,2

Klorid-ionok 800 460

Fluorid-ionok 10 2,5

Szulfát-ionok 1000* 1500

Fenol index 1 0,3

DOC: szerves kötésben lévõ oldott szén összes
mennyisége

500** 160

TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes
mennyisége

4000*** –

   * A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je át ve he ti a hul la dé kot, ha a ki ol dá si vizs gá lat ered mé nye sze rint a szul fát ion-kon cent rá ció na gyobb mint 1000 mg/kg,
de nem ha lad ja meg a 6000 mg/kg ér té ket és a per ko lá ci ós mód szer rel, desz til lált víz zel mért Co ha tár kon cent rá ció nem ha lad ja meg az 1500 mg/l ér té ket.

 ** Ha a hul la dék mért DOC ér té ke, a sa ját pH-ján mér ve na gyobb a táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér ték nél, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban,
L/S=10 l/kg arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je át ve he ti a hul la dé kot, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mért DOC kon -
cent rá ció nem ha lad ja meg a táb lá zat ban fel so rolt 500 mg/kg ha tár ér té ket.

*** Ha a vizs gált hul la dék szul fát-ion ja i nak át vé te li kon cent rá ci ó ját 6000 mg/kg-ban ál la pí tot ták meg, ak kor a TDS át vé te li ha tár ér té ke leg fel jebb
8000 mg/kg le het.

A meg adott ki ol dó dá si kö ve tel mé nye ken kí vül az inert hul la dék le ra kó ban át ve he tõ hul la dék nak ele get kell ten nie a
2.1.–3. táb lá zat ban fel so rolt to váb bi kö ve tel mé nyek nek is.

2.1.–3. táb lá zat

Kiegészítõ átvételi követelmények inert hulladéklerakón

Jel lem zõ
Ha tár kon cent rá ció

 mg/kg

TOC (szerves kötésben lévõ szén összes mennyisége) 30 000*

BTEX (benzol, toluol, etil-benzol és xilol) 2

PCB (poliklórozott bifenilek: 28, 52, 101, 118, 138, 153 és 180 kongenerek) 0,1
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Jel lem zõ
Ha tár kon cent rá ció

 mg/kg

Ásványolaj (C10–C40 szén-atomszámú összetevõk) 100

PAH (policiklikus aromás szénhidrogének, 16 vegyületre) 1

* Ta laj hul la dék ese té ben a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál la pít hat, ha a hul la dék L/S=10 l/kg arány mel lett mért DOC ér té ke nem éri el az
500 mg/kg-ot a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban mér ve.

2.2. Át vé te li kö ve tel mé nyek nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (B ka te gó ria)
Nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sa ese té ben e jog sza bály ket tõ hul la dék le ra kó-al ka te gó ri át kü lön böz tet meg:
a) szer vet len, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kó (B1b al ka te gó ria), 
b) ve gyes össze té te lû, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kó (B3 al ka te gó ria).

2.2.1. Át vé te li kö ve tel mé nyek szer vet len, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (B1b al ka te -
gó ria)

B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban át ve he tõ és le rak ha tó hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti ér té ke lé -
sét a ki ol dá si vizs gá la tok ered mé nyei, va la mint a 2.2.1.–1. és a 2.2.1.–2. táb lá za tok ban fel so rolt ha tár ér té kek össze ha -
son lí tá sa alap ján kell el vé gez ni.

A ki ol dá si ha tár ér té kek L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi lárd arány mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ra vo nat koz nak. A
ha tár kon cent rá ci ók a táb lá zat ban alul ról való meg kö ze lí tés ben (leg fel jebb ér te lem ben) ér ten dõk.

Sta bi lis, nem re ak ció ké pes hul la dék – más, nem ve szé lyes hul la dék kal együtt – kö zös me den cé ben le rak ha tó.
Sta bi lis, nem re ak ció ké pes nek ak kor te kint he tõ a hul la dék, ha ki ol dó dá si tu laj don sá gai a le ra kó ban fenn ál ló kö rül mé nyek

kö zött, il let ve bal ese tek be kö vet ke zé se kor hosszú tá von nem vál toz nak ked ve zõt le nül, to váb bá a hul la dék össze té te le
a) bi o ló gi ai bom lás kö vet kez té ben, 
b) hosszú idõ tá vú kül sõ kö rül mé nyek ha tá sá ra (pl. víz, le ve gõ, hõ mér sék let, me cha ni kai ha tá sok kö vet kez té ben), 
c) más hul la dék ha tá sá ra (be le ért ve a hul la dé kon át fo lyó csur ga lék víz és a ke let ke zõ gá zok ha tá sát is)

nem vál to zik meg.
Ha az elõ ke ze lés so rán mo no lit for má jú hul la dé kot ál lí ta nak elõ, ak kor en nek B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón tör -

té nõ át ve he tõ sé gét – a mo no lit hul la dé kok vizs gá la tá ra vo nat ko zó nem ze ti szab vány ki hir de té sé ig – a kö vet ke zõk alap -
ján kell meg ítél ni: a mo no lit hul la dé kot gra nu lál ni kell, és a ki ol dó dá si vizs gá la to kat L/S= 10 l/kg arány mel lett kell el vé -
gez ni, an nak tu da tá ban, hogy ez a mo dell vizs gá lat nem ad ki elé gí tõ in for má ci ót a mo no li tok ki old ha tó sá gá ban meg ha tá -
ro zó sze re pet ját szó dif fú zi ós ki ol dá si mechanizmusról.

2.2.1.–1. táb lá zat

Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció 
mg/kg szá raz anyag

As 2

Ba 100

Cd 1

Cr összes 10

Cu 50

Hg 0,2

Mo 10

Ni 10

Pb 10

Sb 0,7

Se 0,5

Zn 50

Klorid-ionok 15 000
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Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció 
mg/kg szá raz anyag

Fluorid-ionok 150

Szulfát-ionok 20 000

DOC: szerves kötésben lévõ oldott szén összes mennyisége 800*

TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes mennyisége 60 000

* Ha a hul la dék mért DOC ér té ke a sa ját pH-ján mér ve na gyobb mint a táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér ték, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban, L/S=10 l/kg
arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mért DOC kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg a táb lá zat -
ban fel so rolt 800 mg/kg ha tár ér té ket.

2.2.1.–2. táb lá zat

Kiegészítõ átvételi követelmények B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Jel lem zõ Ha tár kon cent rá ció

TOC (szerves kötésben lévõ szén összes mennyisége) 5 tö meg%*

pH ³ 6

ANC/BNC (sav-, illetve lúg-semlegesítési kapacitás) Lásd a ** alat ti ér tel me zést

* Ha a mért TOC ér ték meg ha lad ja az 5 tö meg%-ot (pl. ta laj hul la dé kok ese té ben), ak kor a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál la pít hat, fel té ve,
hogy L/S=10 l/kg arány mel lett, a hul la dék mért DOC ér té ke nem éri el a 800 mg/kg ér té ket a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban mér ve.

** Mint hogy pH ³ 6 tar to mány ban több szer vet len össze te võ is ki ol dó dik, ezért az ANC/BNC vizs gá la tok so rán meg kell ha tá roz ni a ki ol dott mennyi sé gü -
ket a pH függ vé nyé ben pH 4–12 tar to mány ban, 8 kü lön bö zõ pH ér té ken, be le ért ve a sa ját pH-t is. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a fen ti pH tar to mány ban mért
ki ol dá si kon cent rá ci ók egyet len eset ben sem lé pik túl a 2.3.–1. táb lá zat ban meg adott, L/S=10 l/kg arány ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket.

2.2.2. Az beszt tar tal mú hul la dék le ra ká sa B1b al ka te gó ri á ba so rolt hul la dék le ra kón
Az besz tet tar tal ma zó épí té si-bon tá si hul la dék B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón vizs gá lat nél kül át ve he tõ, ha a hul la -

dék az az besz ten kí vül más ve szé lyes össze te võt nem tar tal maz és az az beszt po li mer rel bur kolt, vagy szá la it kö tõ anyag
tart ja össze.

Az besz tet tar tal ma zó épí té si-bon tá si hul la dék ki zá ró lag az az beszt hul la dék szá má ra ki ala kí tott kü lön me den cé ben
rak ha tó le, a kö vet ke zõ fel té te lek kel:

a) az az beszt szá lak szó ró dá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben biz to sí ta ni kell az egyes le ra kott hul la dék szál lít má nyok
azon na li ta ka rá sát. Min den egyes tö mö rí té si mû ve let elõtt, meg fe le lõ to váb bi ré teg gel kell a ta ka rást el vé gez ni;

b) nem le het az az beszt hul la dék le ra ká sá ra épí tett me den cén olyan me cha ni kai mû ve le tet (pl. lyu kak fú rá sa) vé gez ni,
amely az az beszt szá lak szét szó ró dá sát ered mé nyez he ti;

c) az az beszt hul la dé kot tar tal ma zó me den ce le zá rá sa után a me den ce he lyé re vo nat ko zó hely szín raj zot meg kell õriz ni;
d) a hul la dék le ra kó be zá rá sa után, a la kos ság biz ton sá ga ér de ké ben, óv in téz ke dé se ket kell hoz ni a te rü let hasz ná la tá -

nak kor lá to zá sá ra.

2.2.3. Át vé te li kö ve tel mé nyek te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (B3 ka te gó ria)
B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón elõ ke ze lés és vizs gá la tok nél kül át ve he tõk a kü lön jog sza bály sze rin ti hul la dék -

jegy zék3 20 fõ cso port já ban fel so rolt, ve gye sen gyûj tött, nem ve szé lyes szi lárd hul la dé kok, ki vé ve az EWC 20 01 41 ké -
mény söp rés bõl szár ma zó hul la dé kot, va la mint az EWC 20 03 03 út tisz tí tás ból szár ma zó hul la dé kot.

Vizs gá la tok alap ján át ve he tõk az aláb bi hul la dé kok, ha ele get tesz nek a B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kók ra vo nat -
ko zó át vé te li kö ve tel mé nyek nek:

a) a hul la dék jegy zék 19 05 és 19 06 cso port já ban fel so rolt hul la dé kok, va la mint a 19 08 cso port já ban fel so rolt nem
ve szé lyes hul la dé kok, 

b) az EWC 20 01 41 ké mény söp rés bõl szár ma zó hul la dék, va la mint az EWC 20 03 03 út tisz tí tás ból szár ma zó
 hulladék, 

c) a kom mu ná lis szenny víz tisz tí tó üze mek iszap jai, ha víz te le ní tés után a szá raz anyag-kon cent rá ció leg alább 70% és
az iszap nem fer tõ zõ ké pes4.

3 A hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM ren de let.
4 A ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let.
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Gipsz tar tal mú nem ve szé lyes hul la dék a hul la dék le ra kó nak ki zá ró lag azon me den cé jé ben rak ha tó le, amely ben bi o ló -
gi a i lag le bom ló hul la dé kot nem rak nak le.

A le ra kott hul la dék bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves anyag-mennyi sé gé nek el len õr zé se ér de ké ben a hul la dék le ra kó üze -
mel te tõ jé nek a nem ze ti szab vány ban le írt mó don, ne gyed éven ként meg kell ha tá roz nia a te le pü lé si hul la dék össze té te lé -
nek jel lem zé sé re hasz ná lan dó 13 frak ció tö meg ará nyát a le ra kott hul la dék összes tö me gé hez ké pest. Amennyi ben e vizs -
gá la tok azt mu tat ják, hogy a csök ken té si kö ve tel mé nyek nem tel je sül nek, ak kor a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a továb -
biak ban csak olyan hul la dé kot fo gad hat el, amely biz to sít ja a bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves anya gok le ra ká sá ra vo nat ko -
zó elõ írások tel je sí té sét, vagy gon dos kod ni kö te les az ál ta la át vett hul la dék utóválogatásáról.

Rész le tes össze té tel-vizs gá la to kat a 13 frak ció össze té te lé re, éven te egy al ka lom mal, min dig az õszi idõ szak ban
szük sé ges vé gez ni. A konk rét vizs gá la to kat a nem ze ti szab vány ban le írt rész frak ci ók sze rin ti bon tás ban kell el vé -
gez ni. A 20 mm-nél ki sebb ré szecs ké ket tar tal ma zó, ún. fi nom frak ció ese té ben, az õszi idõ szak ban min tá kat kell
ven ni, és azok nak meg kell ha tá roz ni a 2.2.2.–1. táb lá zat ban fel so rolt ki ol dá si jel lem zõ it (a DOC és a TDS ki vé te lé -
vel) L/S= 10 l/kg arány mel lett. Ha va la me lyik mért ki ol dá si kon cent rá ció na gyobb mint a táb lá zat ban meg adott ha -
tár kon cent rá ció, ak kor meg kell ál la pí ta ni azt, hogy me lyik hul la dék faj ta okoz za a ha tár ér ték-túl lé pést, és in téz ked -
ni kell ar ról, hogy az el fo ga dás ra ke rü lõ hul la dék ból kü lö nít sék el ezt a hul la dék faj tát.

2.3. Át vé te li kö ve tel mé nyek ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (C ka te gó ria)
C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón leg fel jebb 6% TOC kon cent rá ci ó ban bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves össze te võ ket tar tal -

ma zó ve szé lyes hul la dék rak ha tó le.
A C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban át ve he tõ és le rak ha tó ve szé lyes hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti

ér té ke lé sét a hul la dék ból gra nu lá lás sal elõ ál lí tott min ták ra vo nat ko zó ki ol dá si vizs gá la tok ered mé nyei, va la mint a
2.3.–1. és a 2.3.–2. táb lá za tok ban fel so rolt ha tár ér té kek össze ha son lí tá sa alap ján kell el vé gez ni.

A ki ol dá si ha tár ér té kek L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi lárd arány mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ra vo nat koz nak. A
ha tár kon cent rá ci ók a táb lá zat ban alul ról való meg kö ze lí tés ben (leg fel jebb ér te lem ben) ér ten dõk.

2.3.–1. táb lá zat

Átvételi határkoncentrációk C kategóriájú hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

As 25

Ba 300

Cd 5

Cr összes 70

Cu 100

Hg 2

Mo 30

Ni 40

Pb 50

Sb 5

Se 7

Zn 200

Klorid-ionok 25 000

Fluorid-ionok 500

Szulfát-ionok 50 000

DOC: szerves kötésben lévõ oldott szén összes
mennyisége

1000*

TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes
mennyisége

100 000

* Ha a hul la dék mért DOC ér té ke a sa ját pH-ján mér ve na gyobb mint a táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér ték, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban, L/S=10 l/kg
arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mért DOC kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg a táb lá zat -
ban fel so rolt 1000 mg/kg ha tár ér té ket.
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2.3.–2. táb lá zat

Kiegészítõ átvételi követelmények C kategóriájú hulladéklerakón

Jel lem zõ Ha tár kon cent rá ció

LOI (izzítási veszteség)* 10%

TOC (szerves kötésben lévõ szén összes mennyisége)** 6%

ANC/BNC (sav-, illetve lúg-semlegesítési kapacitás) Lásd a *** alat ti ér tel me zést

* A TOC he lyett elsõ kö ze lí tés ben a mért LOI ér ték is hasz nál ha tó, figye lembe véve, hogy az zal nem egyen ér té kû. Ha a LOI ér té ke nem éri el a 6 tö meg%-ot,
 akkor a TOC-t nem szük sé ges meg ha tá roz ni.

** Ha a mért TOC ér ték meg ha lad ja a 6 tö meg%-ot (pl. ta laj hul la dé kok ese té ben), ak kor a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál la pít hat, fel té ve,
hogy L/S=10 l/kg arány mel lett, a hul la dék mért DOC ér té ke nem éri el a 1000 mg/kg-ot a hul la dék sa ját pH-ján, vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban mér ve.

*** Mint hogy több szer vet len össze te võ pH³6 tar to mány ban is ki ol dó dik, ezért az ANC/BNC vizs gá la tok so rán meg kell ha tá roz ni a ki ol dott mennyi sé -
gü ket a pH függ vé nyé ben pH 4–12 tar to mány ban, 8 kü lön bö zõ pH ér té ken, be le ért ve a sa ját pH-t is. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a fen ti pH tar to mány ban
mért ki ol dá si kon cent rá ci ók egyet len eset ben sem lé pik túl a 2.3.–1. táb lá zat ban, L/S=10 l/kg arány ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket.

Ha a le ra kás ra szánt ve szé lyes hul la dék (gra nu lált for má ban vég zett) vizs gá la tai alap ján nem tesz ele get a meg adott
ki ol dá si ha tár ér té kek nek, ak kor a hul la dé kot to váb bi elõ ke ze lés nek kell alá vet ni an nak ér de ké ben, hogy ele get te gyen a
ki ol dá si kö ve tel mé nyek nek.

Ha az elõ ke ze lés so rán mo no lit for má jú hul la dé kot ál lí ta nak elõ, ak kor en nek a C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban tör té -
nõ le rak ha tó sá gát a mo no lit hul la dé kok vizs gá la tá ra vo nat ko zó nem ze ti szab vány ki hir de té sé ig, a kö vet ke zõ kép pen kell
meg ítél ni: a mo no lit hul la dé kot gra nu lál ni szük sé ges, és a ki ol dó dá si vizs gá la to kat L/S= 10 l/kg arány mel lett kell el vé -
gez ni, an nak tu da tá ban, hogy ez a mo dell vizs gá lat nem ad ki elé gí tõ in for má ci ót a mo no li tok ki old ha tó sá gá ban meg ha tá -
ro zó sze re pet ját szó dif fú zi ós ki ol dá si mechanizmusról.

3. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

Monitoring-rendszer a hulladéklerakó üzemeltetési és az utógondozási idõszakában

1. Me te o ro ló gi ai ada tok gyûj té se

A hul la dék le ra kó víz ház tar tá sá nak meg fe le lõ ér té ke lé sé hez, a víz mér leg el ké szí té sé hez – ha a Fel ügye lõ ség elõ ír ja a
me te o ro ló gi ai ada tok gyûj té sét – szük sé ges an nak meg ál la pí tá sa, hogy a csur ga lék víz fel hal mo zó dik-e a hul la dék le ra kó -
ban vagy el szi vá rog (az 1.–1. táb lá zat ban fel so rolt jel lem zõ ket a meg adott gya ko ri ság gal kell gyûj te ni a Fel ügye lõ ség
ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott ideig).

Az ada to kat gyûjt he ti az üze mel te tõ, vagy biz to sít hat ja azo kat a nem ze ti me te o ro ló gi ai há ló zat tal kö tött meg ál la po dás 
alap ján.

1.–1. táb lá zat

Meteorológiai adatok gyûjtése

Jel lem zõ Mû kö dé si fá zis ide jén Utó gon do zá si fá zis ide jén

1. Csapadék mennyisége na pon ta na pon ta, havi ér té kek hez hoz zá ad va

2. Hõmérséklet, 14.00h na pon ta havi át lag

3. Uralkodó szélirány és szélerõ na pon ta nincs elõ ír va

4. Párolgás (liziméter) na pon ta na pon ta, havi ér té kek hez hoz zá ad va

5. Légköri páratartalom, 14.00h na pon ta havi át lag

2. A csa pa dék víz, a csur ga lék víz, a fel szí ni víz és a hul la dék le ra kó-gáz el len õr zé se

A vizs gá lan dó pa ra mé te re ket a le ra kott hul la dék össze té te le és a hul la dék le ra kó he lyé nek hid ro ge o ló gi ai tu laj don sá gai
alap ján a Fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban ál la pít ja meg. A min ta vé tel és a vizs gá la tok gya ko ri sá gát a 2.–1. táb lá zat mu tat ja.

2.1. A csa pa dék víz össze té te lé nek meg ha tá ro zá sa ak kor szük sé ges, ha azt be fo ga dó ba el ve ze tik, il let ve ten ge lyen el -
szál lít ják. Amennyi ben szük sé ges a csa pa dék víz össze té te lé nek is me re te, a vizs gá la tok hoz a min tát az el ve ze té si pon ton, 
il let ve a tá ro zó ból kell ven ni.
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2.2. A csur ga lék víz bõl va la mennyi el ve ze té si pon ton min tát kell ven ni. Min ta vé te li pon ton ként kü lön kell meg vizs -
gál ni a csur ga lék víz mennyi sé gét és össze té te lét. (A min ta vé te li tech no ló gi ák ál ta lá nos út mu ta tói c. ISO 5667–2 1991.
do ku men tum sze rint.) Ér te lem sze rû en nem kell vizs gá la tot vé gez ni, ha a csur ga lék víz gyûj té sé re nem ke rül sor (pl. inert
hul la dék le ra kón).

2.3. Ha a hul la dék le ra kó kö ze lé ben olyan idõ sza kos vagy ál lan dó víz fo lyás van, amely nek víz mi nõ sé gét a kör nye zet -
vé del mi fe lül vizs gá lat alap ján a hul la dék le ra kó ve szé lyez tet he ti, a Fel ügye lõ ség elõ ír ja a fel szí ni víz el len õr zé sét. Eb ben 
az eset ben a min ta vé telt és a vizs gá la to kat leg alább két pon ton kell el vé gez ni, még pe dig a hul la dék le ra kó fö lött a fo lyás -
iránnyal szem ben, il let ve alat ta a fo lyás irány ban.

2.4. A hul la dék le ra kó-gáz vizs gá la tát úgy kell vég re haj ta ni, hogy rep re zen tál ja a hul la dék test ben ke let ke zõ gáz ke ve -
rék mennyi sé gét és össze té te lét. E mé ré sek cél ja a hul la dék ban lévõ szer ves anyag le bom lá si fo lya ma tá nak el len õr zé se.
A CH4-, a CO2- és az O2-emisszi ót a hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek rend sze re sen meg kell ha tá roz nia, a töb bi gáz ese té -
ben az emisszió vizs gá lat gya ko ri sá gát a le ra kott hul la dék össze té te le függ vé nyé ben kell meg ál la pí ta ni úgy, hogy az tük -
röz ze a hul la dék ki ol dá si jel lem zõ it.

2.–1. táb lá zat

A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenõrzése

Min ta vé tel cél ja
A min ta vé tel gya ko ri sá ga

a mû kö dé si idõ szak ban az utó gon do zá si idõ szak ban

A csurgalékvíz mennyiségének megállapítása havonta1, 2 fél éven ként

A csurgalékvíz összetételének meghatározása negyedévenként2 fél éven ként

Felszíni víz vízhozama és összetétele negyedévenként2 fél éven ként

Hulladéklerakó-gáz emisszió és légköri nyomás
meghatározása (CH4, CO2, O2, H2S, H2 stb.)

havonta2 fél éven ként3

1 A min ta vé tel gya ko ri sá gát a hul la dék le ra kó mor fo ló gi á já tól füg gõ en mó do sí ta ni le het.
2 Ha az ada tok hosszabb idõ szak alatt nem vál toz nak je len tõ sen, a mé ré sek gya ko ri sá ga csök kent he tõ. A csur ga lék víz elekt ro mos ve ze tõ ké pes sé gét éven te 

leg alább egy szer meg kell mér ni.
3 A hul la dék le ra kó-gáz el ve ze té si rend szer ha té kony mû kö dé sét rend sze re sen el len õriz ni kell.

3. A fel szín alat ti víz el len õr zé se

A fel szín alat ti víz vé del me ér de ké ben el len õriz ni kell, hogy a hul la dék le ra kás ve szé lyez te ti-e a kör nye ze té ben lévõ
fel szín alat ti vi zet. En nek ér de ké ben a fel szín alat ti víz-áram lás szem pont já ból a hul la dék le ra kó fe let ti te rü le ten leg alább 
egy, a hul la dék le ra kó alat ti te rü le ten leg alább két mo ni tor ing ku tat (mé ré si pon tot) kell ki ala kí ta ni a hul la dék le ra kó ha -
tás te rü le tén be lül. Re fe ren cia ér té kek nek a fel sõ mo ni tor ing kút ból vett víz min ta vizs gá la ta so rán mért ér té ke ket kell te -
kin te ni. A hul la dék le ra kó ból szár ma zó szennye zett ség jel lem zé sé re az alsó mo ni tor ing ku tak ból vett víz min ták vizs gá -
la ta so rán mért ér té ke ket a re fe ren cia ér té kek hez kell viszonyítani.

A mo ni tor ing ku tak he lyét és szá mát – a ter ve zõ nek a hul la dék le ra kó ha tás te rü le té re ké szí tett hid ro ge o ló gi ai szak vé -
le mé nyen ala pu ló ja vas la ta figye lembe véte lével – a Fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

3.1. Min ta vé tel
A hul la dék le ra kó üzem be he lye zé se elõtt leg alább há rom he lyen min tát kell ven ni a ta laj ból és a fel szín alat ti víz bõl

an nak ér de ké ben, hogy a ké sõb bi min ta vé te lek hez re fe ren cia ér té kek áll ja nak ren del ke zés re.

3.2. Mo ni tor ing
A víz min ták ban vizs gá lan dó jel lem zõ ket a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék össze té te le, a csur ga lék víz vár ha tó össze té te le és 

a te rü le ten lévõ fel szín alat ti víz, elsõ víz adó össz let mi nõ sé ge alap ján kell meg vá lasz ta ni, fi gye lem be véve a fel szín alat -
ti víz áram lá si vi szo nya it is. Egyes jel lem zõk in di ká tor ként is szol gál hat nak a fel szín alat ti víz össze té te le vál to zá sá nak
elõ re jel zé sé re, szennye zõ dé se be kö vet ke zé sé nek kez de ti idõ sza ká ban. Az in di ká to rok meg ha tá ro zá sá nál ja va solt a kü -
lön jog sza bály5 figye lembevétele.

5 A kár men te sí té si tény fel tá rás szü rõ vizs gá la tá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM ren de let.
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A min ta vé tel és a vizs gá la tok gya ko ri sá gát a 3.–1. táb lá zat tar tal maz za:

3.–1. táb lá zat

Felszín alatti víz ellenõrzése

A min ta vé tel cél ja
A min ta vé tel gya ko ri sá ga

a mû kö dé si idõ szak ban az utó gon do zá si idõ szak ban

A felszín alatti víz-szint
megállapítása

félévenként1 fél éven ként1

A felszín alatti víz összetételének
meghatározása

a hulladéklerakó helyétõl függõen
változó gyakorisággal2, 3

a hul la dék le ra kó he lyé tõl füg gõ en
vál to zó gya ko ri ság gal2, 3

1 Ha a fel szín alat ti víz, elsõ víz adó össz let ma xi má lis nyu gal mi víz szint je meg kö ze lí ti a lé te sí té si kö ve tel mény ként meg adott, a le ra kó fe nék szint jé tõl szá -
mí tott 1 m-es tá vol sá got, ak kor nö vel ni kell a mé ré sek gya ko ri sá gát.

2 Az össze té tel mé ré sé nek gya ko ri sá gát a hul la dék le ra kó mû kö dé si en ge dé lyé ben szük sé ges rög zí te ni. A gya ko ri sá got a fel szín alat ti víz áram lá si se bes sé -
gé nek is me re té ben és ér té ke lé se alap ján kell meg ál la pí ta ni.

3 Ha a vizs gá la tok a mért jel lem zõk kon cent rá ci ó já nak a re fe ren cia pon ton mért ér ték hez ké pest nö vek võ ten den ci á ját mu tat ja, ak kor fel té te lez he tõ, hogy a le -
ra kó ból szennye zõ anya gok ke rül tek a kör nye zet be. Ha a mért ér té kek a be avat ko zá si szin tet el ér ték, ezt is mé telt min ta vé tel lel és vizs gá lat tal meg kell erõ sí te ni.

3.3. Be avat ko zá si szin tek

Ha a szennye zõ anyag kon cent rá ci ó ja el éri a kü lön jog sza bá lyok ban6 meg ha tá ro zott (B) szennye zett sé gi ha tár ér té ket,
ak kor a kü lön jog sza bály7 sze rint kell el jár ni.

Ha a re fe ren cia pont ból vett min ták ban a szennye zõ anya gok kon cent rá ci ó ja na gyobb, mint a (B) szennye zett sé gi ha -
tár ér ték, ak kor a kü lön jog sza bály8 sze rin ti (Ab) bi zo nyí tott hát tér kon cent rá ció figye lembe véte lével kell a szük sé ges in -
téz ke dé se ket meg ten ni.

4. Me cha ni kai vál to zá sok a hul la dék le ra kó ban

A hul la dék test ben be kö vet ke zõ me cha ni kai vál to zá sok  miatt a hul la dék le ra kó ki épí tett ré sze i ben is vál to zá sok kö vet -
kez het nek be. A hul la dék le ra ká sa so rán a ré szecs ke mé ret és az össze té tel vál toz ta tá sá val op ti má lis tö mör sé gû hul la dék -
tes tet szük sé ges ki ala kí ta ni an nak ér de ké ben, hogy a hul la dék le ra kó fel szí ne csak mi ni má lis mér ték ben változzék.

A me cha ni kai vál to zá sok ká ros ha tá sa i nak el ke rü lé se ér de ké ben rend sze res el len õr zé se ket kell vé gez ni a 4.–1. táb lá -
zat sze rint:

4.–1. táb lá zat

A mechanikai változások ellenõrzése

Az el len õr zés cél ja
Az el len õr zés gya ko ri sá ga

a mû kö dé si idõ szak ban az utó gon do zá si idõ szak ban

A hulladéktest mechanikai szerkezetének és
összetételének megváltozása1

évente –

A hulladéktest szintjének süllyedése évente éves le ol va sás
1 A hul la dék le ra kó ál la po tá ra vo nat ko zó ada tok:
 – a le ra kott hul la dék ál tal el fog lalt le ra kó ka pa ci tás (tér fo gat), 
 – a le ra kás mód sze rei, 
 – a le ra kás idõ pont ja és idõ tar ta ma, 
 – az al kal ma zott tö mö rí tés mér té ke, 
 – a le ra kott hul la dék tö me ge és tér fo ga ta, 
 – a hul la dék össze té te le, 
 – a hul la dék le ra kó ban még ren del ke zés re álló le ra kó ka pa ci tás (tér fo gat és tö meg) szá mí tá sa.

A hul la dék test szint jé nek süllye dé sét alap pont-há ló zat ki épí té sé vel és moz gá sá nak meg fi gye lé sé vel kell megvaló -
sítani.

6 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let, il let ve a 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együt tes ren de let.
7 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let.
8 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let.
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5. Az utó gon do zás idõ sza ká ban szük sé ges egyéb el len õr zé sek

A hul la dék le ra kó be ren de zé se i nek, épít mé nye i nek és inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sa, il let ve kar ban tar tá sa so rán
szük sé ges te vé keny sé gek:

a) a hul la dék le ra kó meg kö ze lí té sét szol gá ló köz le ke dé si utak, üze mi utak ál la po tá nak he ten ként egy al ka lom mal tör -
té nõ el len õr zé se és kar ban tar tá sa éven te leg alább egy szer;

b) az il le ték te le nek be ha to lá sá nak meg aka dá lyo zá sát szol gá ló lé te sít mé nyek (pl. ke rí tés) fo lya ma tos el len õr zé se és
szük ség sze rin ti kar ban tar tá sa;

c) a nö vény zet kar ban tar tá sa (fû nyí rás, ka szá lás) szük ség sze rint, de éven te leg alább két szer;
d) a víz el ve ze tõ és -ke ze lõ rend sze rek (csa pa dék víz, csur ga lék víz) he ten ként egy al ka lom mal tör té nõ el len õr zé se és

kar ban tar tá sa, tisz tí tá sa, iszap men te sí té se szük ség sze rint, de éven te leg alább egy szer;
e) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szer he ten ként egy al ka lom mal tör té nõ el len õr zé se és kar ban tar tá sa szük ség sze -

rint, de éven te leg alább egy szer.

4. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

A hulladéklerakó lezárásával, utógondozásával, rekultivációjával kapcsolatos
követelmények

1. A hul la dék le ra kó le zá rá sá val és utó gon do zá sá val kap cso la tos kö ve tel mé nyek

A le zá rás és utó gon do zás a kö vet ke zõ fõbb rész fo lya ma tok ból te võ dik össze:
a) a le zá rás ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó terv do ku men tá ció el ké szí té se és engedélyeztetése,
b) a hul la dék le ra kó fel sõ zá ró-ré teg rend sze ré nek át me ne ti és/vagy vég le ges kialakítása,
c) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sa és mûködtetése,
d) a csur ga lék víz ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sa és mû köd te té se,
e) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sa és mûködtetése,
f) a hul la dék test for má lá sa, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí té se, ré zsûk ki ala kí tá sa, táj ba il lesz tés, a te rü let to váb bi hasz ná -

la tá nak figye lembe véte lével,
g) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek és épít mé nyek el bon tá sa, az ál ta luk el fog lalt te rü let tájba

illesztése,
h) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák el vég zé se az utó gon do zás tel jes idõszakában,
i) az utó gon do zás be fe je zé se,
j) a je len tés ké szí té si kö te le zett ség tel je sí té se.
A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza ki lé te -

sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl, to váb bá at tól füg gõ en, hogy a le zá rás és az utó gon do zás a hul la dék le ra kó egészére vagy
annak egy részére vonatkozik.

A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sa ér te lem sze rû en tar tal maz za a hul la dék le ra kó ol dal irá nyú zá ró-ré teg rend sze rét
is, ahol az szükséges.

1.1. A le zá rás ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó terv tar tal mi kö ve tel mé nyei

A hul la dék le ra kó le zá rá sá ra és utó gon do zá sá ra vo nat ko zó fo lya ma tot az üze mel te tõ nek az erre jo go sult ter ve zõ vel
kell meg ter vez tet nie. A le zá rás ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a hul la dék le ra kó le zá rá sá nak üte me zé sét (át me ne ti és/vagy vég le ges lezárás),
b) a fel sõ zá ró-ré teg rend szer szer ke ze tét, ki ala kí tá sá nak mód ját [az esé si irá nyo kat szint vo na las hely szín raj zon

(1:500) és ke reszt szel vé nye ken (1:100; 1:50) kell bemutatni],
c) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sá nak, üze mel te té sé nek és kar ban tar tá sá nak

leírását,
d) a hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé sé nek le írá sát,
e) a csur ga lék víz ke ze lé sé nek le írá sát,
f) a hul la dék test for má lá sát, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí té sét, a ré zsûk ki ala kí tá sát, a táj ba illesztés leírását,
g) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek és épít mé nyek el bon tá sá val, va la mint az ál ta luk el fog lalt te -

rü let táj ba il lesz té sé vel kapcsolatos tervet,
h) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé nek tar tal mát, mód ját és üte me zé sét,
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i) az utó gon do zás be fe je zé sé nek mód ját és idõ pont ját,
j) az adat szol gál ta tás adat tar tal mát és mód ját.
A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza ki lé te -

sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl, to váb bá at tól füg gõ en, hogy a le zá rás és az utó gon do zás a hul la dék le ra kó egé szé re vagy
an nak egy részére (pl. egy vagy több medencére) vonatkozik.

A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sa ér te lem sze rû en tar tal maz za a hul la dék le ra kó ol dal irá nyú zá ró-ré teg rend sze rét
is, ahol az szükséges.

1.2. A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la tos kö ve tel mé nyek

A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki épí té sé nek ter ve zé se kor figye lembe kell venni:
a) a le ra kott hul la dék tu laj don sá ga it, kü lö nö sen a bio hul la dék mennyiségét,
b) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé nek fel té te le it (pl. az al kal ma zott tö mö rí tés mértékét),
c) a hul la dék le ra kó ge o met ri ai jel lem zõ it (domb épí tés, ré zsûk mér té ke, a hul la dék test magassága stb.),
d) a te lep hely kö ze lé ben ta lál ha tó, a zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá hoz fel hasz nál ha tó ter mé sze tes anya gok be szer zé -

si le he tõ sé gét (talaj, kavics, agyag),
e) a zá ró-ré teg rend szer ki épí té sé nek költ sé ge it.
A hul la dék le ra kót mind ad dig át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer rel szük sé ges le zár ni, amíg a hul la dék test bi o ló gi a i lag 

le bom ló szer ves össze te võ i nek bi o ló gi ai sta bi li zá ló dá sa gyakorlatilag be nem következik.
Nem kell át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szert al kal maz ni a B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón, ha a le ra kás ra ke rü lõ hul -

la dék bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves anyag-tar tal mát me cha ni kai-bi o ló gi ai elõ ke ze lés sel csök ken tet ték és a hul la dék
stabilizálódott, nem várható a lerakó süllyedése.

C ka te gó ri á jú, il let ve B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben, a ter ve zõ ja vas la tá nak figye lembe véte lével, a Fel -
ügye lõ ség dönt az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg kialakításának szükségességérõl.

A ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szert nem kell kiépíteni.
A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer azt köve tõen épít he tõ ki, hogy a sta bi li zá ló dá si fo lya mat a hul la dék test ben gya -

kor la ti lag be fe je zõ dött. A sta bi li zá ló dá si fo lya mat be fe je zõ dé sét a hul la dék le ra kó-gáz mennyi sé gé nek csök ke né se, a
csur ga lék víz mennyi sé gé nek és össze té te lé nek vál to zá sa, ille tõ leg a hulladéklerakó felszínének konszolidációja jelzi.

1.2.1. Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer fel épí té se és funk ci ó ja
Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer leg fon to sabb fel ada ta az, hogy a vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki épí té se ér -

de ké ben te gye le he tõ vé ele gen dõ víz mennyi ség nek a hul la dék test be való be ju tá sát, ez ál tal meg gyor sít va a le ra kott hul -
la dék ban lévõ szer ves össze te võk bi o ló gi ai le bom lá sát és a hul la dék test sta bi li zá ló dá sát. Al kal ma zá sa azért is in do kolt,
mert a bio hul la dék le bom lá sa kö vet kez té ben a hul la dék test ben ros ka dás, a fel szí nén je len tõs süllye dé sek vár ha tó ak, ami
a vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rendszer egyenlõtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelõképesség
romlását okozná.

Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer ré szei:
a) ki egyen lí tõ ré teg
Funk ci ó ja: a hul la dék test fel szí né nek fel sõ és ol dal irá nyú ki egyen lí té se, mó do sí tá sa, va la mint a hul la dék test al kal -

mas sá té te le a kö vet ke zõ rétegek elhelyezésére.
Anya ga: osz tá lyo zott, ap ró szem csés hul la dék, sta bi li zált bio hul la dék, sa lak, pernye.
b) szi ge te lõ ré teg
Funk ci ó ja: a csa pa dék túl zott mér té kû be ju tá sá nak aka dá lyo zá sa. Ki ala kí tá sa és anya ga függ a le ra kott hul la dék

össze té te lé tõl, ál la po tá tól (pl. a biológiai lebomlás mértékétõl).
Anya ga: ás vá nyi szi ge te lés, geo memb rán vagy ben to nit szõ nyeg.
c) fe dõ ré teg
Funk ci ó ja: a szi ge te lõ ré teg vé del me, ille tõ leg a nö vény zet meg te le pe dé sét (te le pí té sét) le he tõ vé tevõ fel té te lek

biztosítása.
Anya ga: 30 cm vas tag ság ban sta bi li zált bio hul la dék és 30 cm vas tag ság ban ta laj vagy komposzt.

1.2.2. A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer fel épí té se és funk ci ó ja
A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer leg fõbb ren del te té se a csa pa dék víz hul la dék test be való be ju tá sá nak meg aka dá -

lyo zá sa, a csur ga lék víz kép zõ dé sé nek (és ke ze lé sé nek), to váb bá a kör nye zet be való potenciális kijutásának megelõzése.
A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer ré szei:
a) ki egyen lí tõ ré teg
Funk ci ó ja: a hul la dék test fel sõ és ol dal irá nyú ki egyen lí té se, mó do sí tá sa, be le ért ve az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend -

szer rel tör tént le zá rás so rán ki ala kult süllye dé sek meg szün te té sét is, va la mint a hul la dék test al kal mas sá tétele a
következõ rétegek elhelyezésére.

Anya ga: kis mész tar tal mú, ho mo gén, nem kö tött, jó gáz ve ze tõ ké pes sé gû ta laj, ko hó sa lak vagy hul la dék ége tõ sa lak ja.
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b) gáz el ve ze tõ ré teg (ha szük sé ges)
Funk ci ó ja: a hul la dék egyes össze te võ i nek bi o ló gi ai bom lá sa so rán ke let ke zõ hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szer be

tör té nõ el ve ze té se.
Anya ga: kis mész tar tal mú, egyen le tes szem cse el osz lá sú, jó gáz ve ze tõ-ké pes sé gû anyag, amely az adott esés vi szo -

nyok mel lett kel lõ ál lé kony sá gú.
c) szi ge te lõ ré teg
Funk ci ó ja: a víz hul la dék test be való be ju tá sá nak meg aka dá lyo zá sa (hid ra u li kus gát).
A ré teg több fé le (ter mé sze tes és mes ter sé ge sen elõ ál lí tott) anyag egy más fölé ré te ge zé sé vel ké szít he tõ. Az al kal ma -

zott meg ol dás nak egyen ér té kû nek kell len nie az elõ írt 2 × 25 cm vas tag sá gú, adott szi vár gá si té nye zõ jû (B1b és B3 ka te -
gó ri á jú le ra kók nál k £ 5 × 10–9 m/s, C ka te gó ri á jú le ra kók nál pe dig  k £ 10–9 m/s) meg ol dás sal. Az egyen ér té kû ség fel té te -
le a hid ra u li kai egyen ér té kû ség.

d) szi vár gó- és szû rõ ré teg
Funk ci ó ja: a fe dõ ré te gen eset leg át szi vár gó víz szi ge te lõ ré teg fö löt ti tar tóz ko dá si ide jé nek csök ken té se, il let ve a

 záró-rétegbõl való mi e lõb bi ha té kony el ve ze té se.
Anya ga: mo sott ka vics, a ré zsû kön osz tá lyo zat lan ho mo kos ka vics vagy kõ zú za lék, geo drén, ge o kom po zit, ille tõ leg

geo tex tí lia, amely csak a szû rõ ré teg anya ga le het.
e) fe dõ ré teg
Funk ci ó ja: a csur ga lék víz mi ni ma li zá lá sa, az alat ta lévõ ré te gek vé del me, a nö vény zet te le pí té sé hez szük sé ges, meg -

fe le lõ kör nye zet biz to sí tá sa.
A ré teg több fé le anyag egy más fölé ré te ge zé sé vel ké szít he tõ. A szi vár gó- és szû rõ ré teg gel érint ke zõ (20–30 cm vas -

tag sá gú) gyö kér zá ró ré teg erõ sen kö tött vagy erõ sen kõ tör me lé kes tö mör anyag, cél sze rû en osz tá lyo zott épí té si-bon tá si
hul la dék. Ezt kö ve ti az (50–70 cm vas tag sá gú) al ta laj ré teg, amely ké szül het kis hu musz tar tal mú ta laj ból vagy sta bi li zált
bio hul la dék ból. A fe dõ ré teg leg fel sõ ré sze a (mint egy 30 cm vas tag sá gú) hu musz ré teg, amely a nö vé nyek táp lá lá sát
szol gál ja, és ta laj ból vagy kom poszt ból ké szül het. A ter mé sze tes anya gú szi ge te lõ ré teg fe lett a szi vár gó-szû rõ ré teg és a
fe dõ ré teg össz vas tag sá ga leg alább 1,5 m legyen.

f) ve ge tá ci ós ré teg
Funk ci ó ja: a víz nek az al sóbb ré te gek be való be ju tá sá nak aka dá lyo zá sa, ille tõ leg az eró zi ó val szem be ni vé de lem.
Anya ga: nem mély gyö kér ze tû, kis táp anyag igé nyû, szá raz ság- és for ró ság tû rõ nö vé nyek, ame lyek meg fe lel nek az

öko ló gi ai kör nye zet nek is.

1.3. A hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos kö ve tel -
mé nyek

A hul la dék le ra kó ban ár tal mat la ní tott, bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves anya got tar tal ma zó hul la dék ból kép zõ dõ hul la -
dék le ra kó-gáz össze gyûj té sé re al kal ma zott ak tív gáz gyûj tõ rend szer a hul la dék le ra kó ban (me den cé ben) há ló za to san el -
he lye zett ku tak ból, ille tõ leg per fo rált csö vek bõl áll, ame lye ket egy fõ ve ze té ken ke resz tül komp resszor szív meg. A hul -
la dék le ra kó-gáz – el len õr zést és a szük sé ges tisz tí tást köve tõen – a hul la dék le ra kó en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott mó don
hasz no sít ha tó, ki vé te les eset ben elfáklyázható.

Ak tív hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szert B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón kell ki épí te ni, ki vé ve, ha a le ra kás ra ke -
rü lõ hul la dék bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves anyag-tar tal mát me cha ni kai-bi o ló gi ai elõ ke ze lés sel csök ken tet ték.

Hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szert nem kell ki épí te ni A ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben, egyéb hul la dék le ra kó -
nál a ter ve zõ ja vas la tá nak figye lembe véte lével, a Fel ügye lõ ség dönt a hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szer ki ala kí tá sá -
nak szük sé ges sé gé rõl.

1.4. A csur ga lék víz ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek

A hul la dék le ra kó ban (me den cé ben) le ra kott hul la dék tes ten át szi vár gó csa pa dék víz és a hul la dék test ben kép zõ dõ fo -
lya dék (együtt csur ga lék víz) a hul la dék össze té te lé tõl füg gõ en kü lön bö zõ ol dott és szusz pen dált anya go kat tar tal maz,
ezért azt össze kell gyûj te ni és drén csö ve ken ke resz tül a hul la dék le ra kó üze mel te té si tech no ló gi á já tól füg gõ en ki ala kí -
tott gyûj tõ ak ná ba vagy -me den cé be kell vezetni.

A rend szer ki épí té se és üze mel te té se so rán biz to sí ta ni kell a drén csö vek meg fe le lõ lej té sét, to váb bá a gyûj tõ ak na,
gyûj tõ me den ce víz zá ró sá gát. Az össze gyûj tött csur ga lék víz tisz tí tás után ke rül het a be fo ga dó ba, en nek hi á nyá ban ten -
ge lyen el szál lít va szenny víz tisz tí tó ba, a hul la dék le ra kó en ge dé lyé ben meg ha tá ro zot tak szerint.

1.5. Az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek

A hul la dék le ra kón már meg lé võ és az utó gon do zá si idõ szak ban is szük sé ges mo ni tor ing rend szer ele me i nek, va la mint 
a hi ány zó és az új ele mek nek a ki épí té sé vel és mû köd te té sé vel biz to sí ta ni kell

a) a vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer fo lya ma tos el len õr zé sét, a geo memb rán meg hi bá so dá sa i nak (lyu kak, re pe dé -
sek stb. ke let ke zé sé nek) ki mu ta tá sát. A mo ni tor ing le he tõ ség sze rint ad jon in for má ci ót a tel jes fel sõ zá ró-ré teg rend szer
me cha ni kai ép sé gé rõl;
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b) a tech no ló gi ai lé te sít mé nyek (pl. me den cék, mû tár gyak) mû sza ki ál la po tá nak rend sze res ellenõrzését;
c) a fel szín alat ti víz (meg fi gye lõ-ku tak ban tör té nõ) rend sze res el len õr zé sét;
d) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si be ren de zé sei mû kö dé sé nek, va la mint a lég szennye zõ anya gok emisszi ó -

já nak a gáz gyûj tõ rend szer ki me ne ti pont ján tör té nõ rendszeres ellenõrzését;
e) a csur ga lék víz-ke ze lés be ren de zé sei mû kö dé sé nek rend sze res el len õr zé sét (víz szint el len õr zés, össze té tel-vizs gá lat);
f) a hul la dék test moz gá sá nak idõ sza kos el len õr zé sét.
Az el len õr zé sek el vég zé sé nek mód ját és gya ko ri sá gát e ren de let 3. számú mel lék le te tartalmazza.

1.6. A hul la dék test for má lá sá val, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí té sé vel, ré zsûk ki ala kí tá sá val, a táj ba il lesz tés sel
kapcsolatos kö ve tel mé nyek

A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sát meg elõ zõ en a hul la dék tes tet (a te rü let ter ve zett fel hasz ná lá si mód já nak és a
ter ve zett le zá rá si és utó gon do zá si fo lya mat is me re té ben) for máz ni szük sé ges, ille tõ leg al kal mas sá kell ten ni a le zá ró ré -
te gek fo ga dá sá ra. A hul la dék le ra kó ré zsû i nek ki ala kí tá sa és az eh hez fel hasz nált anya gok ki vá lasz tá sa kü lö nös gon dos -
sá got igé nyel an nak érdekében, hogy a szigetelõ funkció és az állékonyság is biztosított legyen.

A mun ká la to kat a táj ba il lesz tés kö ve tel mé nye i nek figye lembe véte lével kell el vé gez ni. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy
a hul la dék test for má zá sá val olyan táj ké pi meg je le né se le gyen a hul la dék le ra kó lé te sít mény nek, amely egy ide jû leg szol -
gál ja a te rü let ter ve zett hasz ná la tát és az adott táj elemeitõl nem idegen megjelenést.

A kö ve tel mé nyek alap ve tõ en meg egyez nek a fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá nak kö ve tel mé nye i vel.

1.7. A to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett lé te sít mé nyek, be ren de zé sek és esz kö zök el bon tá sá val kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek

A hul la dék le ra kó meg lé võ, de a le zá rá si és utó gon do zá si te vé keny sé gek hez nem szük sé ges inf ra struk tú rá ját (lé te sít -
mé nye ket, be ren de zé se ket és esz kö zö ket) a Fel ügye lõ ség en ge dé lyé vel le le het bon ta ni. Az így fel sza ba du ló te rü le tet is
be kell vonni a lezárás és utógondozás feladatkörébe.

1.8. A fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé vel, va la mint az utó gon do zás be fe je zé sé vel kap cso la tos kö ve tel -
mé nyek

A le zá rá si és utó gon do zá si idõ szak ban biz to sí ta ni kell a szük sé ges inf ra struk tú ra (lé te sít mé nyek, be ren de zé sek és esz -
kö zök) mû kö dõ ké pes sé gét, hasz ná la tát, a be zárt hul la dék le ra kó õr zé sét, a te rü let rend jét és tisz ta sá gát. A hul la dék le ra kó 
te rü le tén gon dos kod ni kell a terv nek meg fe le lõ nö vény bo rí tott ság ról, annak szükség szerinti pótlásáról, locsolásáról,
kaszálásáról stb.

Az utó gon do zá si idõ szak el tel té vel az ah hoz szük sé ges inf ra struk tú rát – a Fel ügye lõ ség en ge dé lyé vel – fel lehet
számolni.

2. Meg lé võ hul la dék le ra kó le zá rá sá val, utó gon do zá sá val, re kul ti vá ci ó já val kap cso la tos kö ve tel mé nyek

Az e ren de let hatályba lépése elõtt lé te sí tett és a tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot köve tõen az e ren de let -
ben elõ írt mû sza ki vé de lem nek meg fele lõen ki ala kí tott hul la dék le ra kó le zá rá sá val és utó gon do zá sá val kap cso la tos kö -
ve tel mé nyek meg egyez nek az ezen mel lék let 1. pontjában részletezett követelményekkel.

An nál a meg lé võ hul la dék le ra kó nál, ame lyet nem le het vagy az üze mel te tõ/tu laj do nos nem kí ván úgy ki ala kí ta ni,
hogy meg fe lel jen az e ren de let ben a mû sza ki vé de lem re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott elõ írásoknak, füg get le nül at tól,
hogy a hul la dék le ra kó e ren de let hatályba lépésekor üze mel vagy ko ráb ban be zá rás ra ke rült, de a re kul ti vá ci ó ja nem tör -
tént meg, a be zá rást köve tõen a rekultivációra vonatkozó elõ írások szerint kell eljárni.

A re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket kell al kal maz ni a szi ge te lés nél kül lé te sí tett hul la dék le ra kó, il let ve hul -
la dék el he lye zé sé re használt terület esetében is.

2.1. Meg lé võ, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já val kap cso la tos kö ve tel mé -
nyek, ha a hul la dék le ra kó lé te sí té sé nél alkalmaztak mesterséges szi ge te lést

A re kul ti vá ció a kö vet ke zõ fõbb rész fo lya ma tok ból te võ dik össze:
a) a re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó terv do ku men tá ció el ké szí té se és en ge dé lyez te té se,
b) a hul la dék le ra kó fel sõ zá ró-ré teg rend sze ré nek át me ne ti és/vagy vég le ges kialakítása,
c) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sa és mûködtetése,
d) a csur ga lék víz ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sa és mû köd te té se,
e) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sa és mûködtetése,
f) a hul la dék test for má lá sa, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí té se, ré zsûk ki ala kí tá sa, táj ba il lesz tés, a te rü let to váb bi hasz ná -

la tá nak figye lembe véte lével,
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g) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek és épít mé nyek el bon tá sa, az ál ta luk el fog lalt te rü let tájba
illesztése,

h) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák el vég zé se az utó gon do zás tel jes idõszakában,
i) az utó gon do zás be fe je zé se,
j) a je len tés ké szí té si kö te le zett ség tel je sí té se.
A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza ki lé te -

sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl, to váb bá at tól füg gõ en, hogy a re kul ti vá ció a hul la dék le ra kó egészére vagy annak egy
részére vonatkozik.

A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sa ér te lem sze rû en tar tal maz za a hul la dék le ra kó ol dal irá nyú zá ró-ré teg rend sze rét
is, ahol az szükséges.

2.1.1. A re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó terv tar tal mi kö ve tel mé nyei
A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já ra vo nat ko zó fo lya ma tot az üze mel te tõ nek a kü lön jog sza bály sze rint erre jo go sult ter -

ve zõ vel kell meg ter vez tet nie. A re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó tervdokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a hul la dék le ra kó le zá rá sá nak üte me zé sét (át me ne ti és/vagy vég le ges lezárás),
b) a fel sõ zá ró-ré teg rend szer szer ke ze tét, ki ala kí tá sá nak mód ját [az esé si irá nyo kat szint vo na las hely szín raj zon

(1:500) és ke reszt szel vé nye ken (1:100; 1:50) kell be mu tat ni],
c) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sá nak, üze mel te té sé nek és kar ban tar tá sá nak

leírását,
d) a hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé sé nek le írá sát,
e) a csur ga lék víz ke ze lé sé nek le írá sát,
f) a hul la dék test for má lá sát, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí té sét, a ré zsûk ki ala kí tá sát, a táj ba illesztés leírását,
g) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek és épít mé nyek el bon tá sá val, va la mint az ál ta luk el fog lalt te -

rü let táj ba il lesz té sé vel kapcsolatos tervet,
h) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé nek tar tal mát, mód ját és üte me zé sét,
i) az utó gon do zás be fe je zé sé nek mód ját és idõ pont ját,
j) az adat szol gál ta tás adat tar tal mát és mód ját.
A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza ki lé te -

sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl, to váb bá at tól füg gõ en, hogy a le zá rás és az utó gon do zás a hul la dék le ra kó egé szé re vagy
an nak egy részére (pl. egy vagy több medencére) vonatkozik.

A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sa ér te lem sze rû en tar tal maz za a hul la dék le ra kó ol dal irá nyú zá ró-ré teg rend sze rét
is, ahol az szükséges.

2.1.2. A fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la tos kö ve tel mé nyek
A hul la dék le ra kót át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer rel szük sé ges le zár ni a hul la dék test bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves

össze te võ i nek bi o ló gi ai sta bi li zá ló dá sá ig, de legfeljebb 10 évig.
Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gé rõl, a ter ve zõ ja vas la tá nak figye lembe véte lével,

a Felügyelõség dönt.
A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer azt köve tõen épít he tõ ki, hogy a sta bi li zá ló dá si fo lya mat a hul la dék test ben gya -

kor la ti lag be fe je zõ dött. A sta bi li zá ló dá si fo lya mat be fe je zõ dé sét a hul la dék le ra kó-gáz mennyi sé gé nek csök ke né se, a
csur ga lék víz mennyi sé gé nek és össze té te lé nek vál to zá sa, ille tõ leg a hul la dék le ra kó felszínének megállapodása
(a süllye dés megáll) jelzi.

2.1.2.1. Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer fel épí té se és funk ci ó ja
Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer leg fon to sabb fel ada ta az, hogy a vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki épí té se ér -

de ké ben te gye le he tõ vé ele gen dõ víz mennyi ség nek a hul la dék test be való be ju tá sát, ez ál tal elõ se gít ve a le ra kott hul la -
dék ban lévõ szer ves össze te võk bi o ló gi ai le bom lá sát és a hul la dék test sta bi li zá ló dá sát. Al kal ma zá sa azért is in do kolt,
mert a bio hul la dék le bom lá sa kö vet kez té ben a hul la dék test ben ros ka dás, a fel szí nén je len tõs süllye dé sek vár ha tó ak, ami
a vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rendszer egyenlõtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelõképesség
romlását okozná.

Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer ré szei:
a) ki egyen lí tõ ré teg
Funk ci ó ja: a hul la dék test fel szí né nek fel sõ és ol dal irá nyú ki egyen lí té se, mó do sí tá sa, va la mint a hul la dék test al kal -

mas sá té te le a kö vet ke zõ rétegek elhelyezésére.
Anya ga: 30 cm vas tag ság ban kõ men tes ta laj vagy ke zelt (ap rí tott-osz tá lyo zott) inert hul la dék vagy 50 cm vas tag sá gú,

tö mö rí tett, kü lön jog sza bály ban9 meg ha tá ro zott ma ra dék hul la dék vagy stabilizált biohulladék.

9 A bio hul la dék ke ze lé sé rõl és a kom posz tá lás mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl  szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM ren de let.
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b) fe dõ ré teg
Funk ci ó ja: a nö vény zet meg te le pe dé sét (te le pí té sét), a nö vé nyek táp lá lá sát szolgálja.
Anya ga: 30 cm hu musz ban gaz dag ta laj vagy kom poszt. (A he lyi adott sá gok figye lembe véte lével egye di leg ter ve zen dõ.)
c) fü ve sí tés
A fe dõ ré teg fel szí nét a szél és a csa pa dék ál ta li eró zió meg aka dá lyo zá sá ra fü ve sí te ni kell.
2.1.2.2. A vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer fel épí té se és funk ci ója
A vég le ges zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sát meg elõ zõ en a hul la dék le ra kó fe lü le tén spon tán mó don ki ala kult fás szá rú

(bok rok, fák) ve ge tá ci ót el kell tá vo lí ta ni, amennyi ben az za var ja a vég le ges záró-réteg rendszer kialakítását.
a) ki egyen lí tõ ré teg
Al kal ma zá sá ra a ko ráb ban ki ala kí tott ki egyen lí tõ ré teg pót lá sa, ja ví tá sa és a ré zsük iga zí tá sa ér de ké ben ak kor van

szük ség, ha a hul la dék test fel szí ne meg vál to zott, süllye dé sek, roskadások jelentek meg.
Anya ga: ho mo gén, nem kö tött, jó gáz ve ze tõ-ké pes sé gû, kis mész tar tal mú ta laj vagy ko hó sa lak, hul la dék ége tõ sa lak -

ja. A ki egyen lí tõ ré teg ki ala kít ha tó sta bi li zált bio hul la dék ból is, a kü lön jog sza bály ban10 meghatározottak figye lembe -
véte lével.

b) szi ge te lõ ré teg
Funk ci ó ja: a csa pa dék hul la dék test be való be ju tá sá nak, a csur ga lék víz ke let ke zé sé nek megakadályozása.
Anya ga: ter mé sze tes anya gú szi ge te lõ ré teg ese tén agyag (30 cm vas tag ság ban), mes ter sé ges szi ge te lõ ré teg ese tén

geo memb rán szigetelõlemez.
c) szi vár gó ré teg
Funk ci ó ja: a szi vár gó ré teg csök ken ti a csa pa dék érint ke zé sét az alat ta lévõ kis víz át eresz tõ-ké pes sé gû réteggel.
Anya ga: ka vics, a ré zsü kön osz tá lyo zat lan ho mo kos ka vics, kõ zú za lék vagy geodrén.
d) fe dõ ré teg (re kul ti vá ci ós réteg)
Funk ci ó ja: a csur ga lék víz mi ni ma li zá lá sa, az alat ta lévõ ré te gek vé del me, a nö vény zet te le pí té sé hez szük sé ges, meg -

fe le lõ környezet biztosítása.
A ré teg több fé le anyag egy más fölé ré te ge zé sé vel ké szít he tõ. A fe dõ ré teg nek a szi vár gó ré teg gel érint ke zõ 20 cm vas -

tag sá gú alsó ré sze erõ sen kö tött vagy erõ sen kõ tör me lé kes tö mör anyag, cél sze rû en osz tá lyo zott épí té si-bon tá si hul la -
dék. A fe dõ ré teg fel sõ ré sze 30 cm vas tag sá gú hu musz ré teg, amely a nö vé nyek táp lá lá sát szolgálja. A humusz
helyettesíthetõ komposzttal.

e) ve ge tá ci ós ré teg
Funk ci ó ja: a víz nek az al sóbb ré te gek be való be ju tá sá nak aka dá lyo zá sa, ille tõ leg az eró zi ó val szembeni védelem.
Anya ga: nem mély gyö kér ze tû, kis táp anyag igé nyû, szá raz ság- és for ró ság tû rõ nö vé nyek, ame lyek meg fe lel nek az

öko ló gi ai környezetnek is.

2.1.3. A hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos
követelmények

E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1.3. pont ban rész le te zett kö ve tel mé nyek kel.

2.1.4. A csur ga lék víz ke ze lé si rend sze ré nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos követelmények
E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1.4. pont ban rész le te zett kö ve tel mé nyek kel.

2.1.5. Az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos
követelmények

E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1.5. pont ban rész le te zett kö ve tel mé nyek kel.

2.1.6. A hul la dék test for má lá sá val, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí té sé vel, ré zsûk ki ala kí tá sá val, a táj ba il lesz tés sel
kapcsolatos követelmények

E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1.6. pont ban rész le te zett kö ve tel mé nyek kel.

2.1.7. A to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett lé te sít mé nyek, be ren de zé sek és esz kö zök el bon tá sá val kap cso la tos
követelmények

E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1.7. pont ban rész le te zett kö ve tel mé nyek kel.

2.1.8. A fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé vel, va la mint az utó gon do zás be fe je zé sé vel kap cso la tos
követelmények

E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1.8. pont ban rész le te zett kö ve tel mé nyek kel.

2.2. Meg lé võ, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló, mes ter sé ges szi ge te lés nél kül lé te sült hul la dék le ra kó
vagy hul la dék le ra kás cél já ra hasz nált te rü let re kul ti vá ci ó já val kapcsolatos kö ve tel mé nyek

10 A bio hul la dék ke ze lé sé rõl és a kom posz tá lás mû sza ki kö ve tel mé nye i rõl  szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM ren de let.
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Meg lé võ, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló, mes ter sé ges szi ge te lés nél kül lé te sült hul la dék le ra kó vagy hul -
la dék le ra kás cél já ra hasz nált te rü let (együtt: le ra kó) ese té ben in do kolt le het költ ség-ha szon elem zés el ké szí té sé vel meg -
vizs gál ni, hogy a le ra kó fel szá mo lá sa vagy re kul ti vá ci ó ja va ló sul jon-e meg.

Azon le ra kó ese té ben, ahol a kü lön jog sza bály11 sze rin ti szennye zõ anya got tar tal ma zó hul la dék – az elsõ víz adó össz -
let min den ko ri ma xi má lis nyu gal mi víz szint jé nek figye lembe véte lével – érint ke zik a fel szín alat ti víz zel, fenn áll a köz -
vet len be ve ze tés a fel szín alat ti víz be, csak a le ra kó fel szá mo lá sá ra ke rül het sor.

A le ra kó fel szá mo lá sá nál e mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket kell tel je sí te ni.
Ha a le ra kó re kul ti vá ci ó já ra ke rül sor, ak kor a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket kell tel je sí te ni, a 2.2.1. és

a 2.2.2. pont ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel.

2.2.1. A 2001. ja nu ár 1-jén üze me lõ le ra kó re kul ti vá ci ó ja
2.2.1.1. Ha a le ra kó 2001. ja nu ár 1-jén még üze melt és a le ra kott hul la dék mennyi sé ge meg ha lad ja a 10 000 m3-t, a re -

kul ti vá ci ót 2 ütem ben kell el vé gez ni a 2.1. pont ban le ír tak sze rint, az aláb bi el té ré sek kel.
Az át me ne ti fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sát köve tõen, a Fel ügye lõ ség jó vá ha gyá sá val a gáz ku tak, csur ga lék víz

ke ze lés és a mo ni tor ing rend szer mû köd te té se le ál lít ha tó, ha a re kul ti vá ci ó nak eb ben a sza ka szá ban kör nye zet szennye -
zést nem ész lel tek. A fe les le ges sé vált be ren de zé sek el bont ha tók a 2.1.7. pont sze rint. A vég le ges zá ró-ré teg rend szer ki -
ala kí tá sát köve tõen a 2.1.8. pont ban meg ha tá ro zott fel ada tok vég zé sét a le ra kó te rü le té nek más cél ra tör té nõ hasz no sí tá -
sá ig kell végezni.

2.2.1.2. Amennyi ben a le ra kó ban 10 000 m3-nél ke ve sebb a le ra kott hul la dék mennyi sé ge, a re kul ti vá ci ót a vég le ges
zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá val, 1 ütem ben kell el vé gez ni. Ez eset ben ér te lem sze rû en el ma rad a 2.1.3–2.1.8. pontok
szerinti feladatok végzése.

2.2.2. A 2001. ja nu ár 1-jén már nem üze me lõ le ra kó re kul ti vá ci ó ja
Ha a le ra kó 2001. ja nu ár 1-jén már nem üze melt, te hát be zá rás ra ke rült, de a re kul ti vá ci ó ja nem tör tént meg, a re kul ti -

vá ci ót a vég le ges zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sá val, 1 ütem ben kell el vé gez ni a 2.1. pont ban le ír tak szerint, a következõ
eltérésekkel.

A re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó terv el ké szí té se kor figye lembe kell ven ni az aláb bi a kat is:
a) a vég le ges fel sõ zá ró-ré teg rend szer ki ala kí tá sát za va ró nö vény zet (bok rok, fák) el tá vo lí tá sá nak szükségességét,
b) a le ra kó fel szí nén a szük sé ges mér té kû ki egyen lí tõ ré teg ki épí té sét,
c) a szi ge te lõ ré teg ki ala kí tá sá nál a csa pa dék víz le ve ze té sé nek segítését.
Ez eset ben ér te lem sze rû en el ma rad a 2.1.3–2.1.8. pon tok sze rin ti fel ada tok végzése.
Ha a tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a le ra kó nem je lent po ten ci á lis ve szélyt

a föld ta ni kö zeg re, a fel szín alat ti vagy a fel szí ni víz re, a le ve gõ re, a Fel ügye lõ ség jo go sult az 1.2.1., 1.2.2., 2.1.2.1. és
2.1.2.2. pont ban elõírt követelmények mérséklésére.

3. A le ra kó fel szá mo lá sa

3.1. Meg lé võ, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló, mes ter sé ges szi ge te lés nél kül lé te sült hul la dék le ra kó
vagy hul la dék le ra kás cél já ra hasz nált te rü let (együtt: le ra kó) fel szá mo lá sa a következõ mûveletsort jelenti:

a) a tel jes le ra kott hul la dék mennyi ség fel sze dé se,
b) a fel sze dett hul la dék osz tá lyo zá sa az erre al kal mas be ren de zé sen tör té nõ átrostálással,
c) a fel sze dett, ár tal mat la ní tan dó hul la dék-össze te võk – tu laj don sá ga ik nak meg fe le lõ – ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó -

ban, ége tõ ben tör té nõ ár tal mat la ní tá sa, illetve hasznosítása,
d) te rep ren de zés, táj ba il lesz tés az inert és a le bom lott, sta bi li zá ló dott szer ves össze te võk fel hasz ná lá sá val.

3.2. A le ra kó fel szá mo lá sát az üze mel te tõ nek vagy a te rü let tu laj do no sá nak a kü lön jog sza bály sze rint erre jo go sult
ter ve zõ vel kell meg ter vez tet nie. A le ra kó fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó tervnek tartalmaznia kell:

a) a fel sze dés re ke rü lõ tel jes hul la dék mennyi ség vár ha tó tér fo ga tát vagy tö me gét és jel lem zõ összetételét,
b) a hul la dék fel sze dé sé re és ke ze lé sé re al kal ma zott el já rá sok leírását,
c) a te rep ren de zés és táj ba il lesz tés ter ve it, a te rep ren de zés nél fel hasz nált anya gok be mu ta tá sá val, a fel szí ni ré te gek

tö mö rí té sé nek, a fel szín ki ala kí tá sá nak terv raj zát [az esé si irá nyo kat szint vo na las hely szín raj zon (1:500) és ke reszt szel -
vé nye ken (1:100; 1:50) kell bemutatni],

d) az eset leg szük sé ges (hu musz ban gaz dag) ta laj ré teg mennyi sé gi meg ha tá ro zá sát, a fel sõ ré teg ki ala kí tá sá nak mód -
ját, a te le pí tés re ke rü lõ nö vény zet re vo nat ko zó ül te té si ter vet, ha a te rü let hasznosítási célja ezt igényli,

e) az egyéb, ár tal mat la ní tan dó hul la dék be fo ga dá sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot a hul la dé kot át ve võ hul la dék le ra kó
üzemeltetõjétõl,

f) a fel szá molt le ra kó te rü le té re vo nat ko zó an az új hasz no sí tá si cél be mu ta tá sát.

11 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let.
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Ha a tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat sze rint a le ra kó szennye zi a föld ta ni kö ze get (ta lajt) és a fel szín alat ti
vi zet, ak kor a kü lön jog sza bály12 sze rin ti kár men te sí tést kell el vé gez ni, amely a felszámolás részét képezi.

A le ra kó fel szá mo lá sát köve tõen az en ge dé lyes a Fel ügye lõ ség szá má ra adat szol gál ta tást ké szít, amely ben sze re pel az 
összes fel sze dett és ke zelt hul la dék mennyi sé ge, va la mint az ár tal mat la ní tás, eset leg hasz no sí tás ér de ké ben hul la dék ke -
ze lõ nek átadott, elszállított mennyiség.

5. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

Mintavétel és vizsgálati módszerek

1. Min ta vé tel hez és ha tó sá gi cé lok ra szol gá ló vizs gá la tok el vég zé sé hez csak akk re di tált la bo ra tó ri u mok jo go sul tak.
a) MSZ EN ISO/IEC 17025: Vizs gá ló- és ka lib rá ló la bo ra tó ri u mok fel ké szült sé gé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nyei
Hul la dék vizs gá la to kat – ha tó sá gi cé lok ra – a gaz dál ko dó szer ve ze tek, il let ve a hul la dék ke ze lõk (ár tal mat la ní tók,

hasz no sí tók) is el vé gez het nek, ha az ál ta luk szük sé ges vizs gá lat kör höz akk re di tá ci ót sze rez tek.

2. A min ta vé tel hez és a hul la dék vizs gá la tok hoz a vo nat ko zó nem ze ti szab vá nyok szol gál nak re fe ren ci a ként, il let ve
ha az adott vizs gá lat ra nincs nem ze ti szab vány, a CEN – (Co mi té Eu ro pé en de Nor ma li sa ti on) – Eu ró pai Szab vány ügyi
Bi zott ság szab vány ter ve ze te, amennyi ben az el ér te a prEN (elõ szab vány) szin tet.

2.1. Min ta vé tel:
a) prEN 14899: hul la dé kok jel lem zé se – Hul la dék min ta vé tel: Ke ret a min ta vé te li terv ké szí té sé hez és al kal ma zá sá -

hoz (Cha rac te ri sa ti on of was te – Samp ling of was te ma te ri als: fra me work for the pre pa rat ion and app li ca ti on of a samp -
ling plan) és a hoz zá kap cso ló dó 5 Mû sza ki je len tés (Tech ni cal Re port).

2.2. A hul la dé kok ál ta lá nos tu laj don sá gai:
a) MSZ 21420–28: Hul la dé kok jel lem zé se. Te le pü lé si szi lárd hul la dé kok vizs gá la ta. Min ta vé tel
b) MSZ 21420–29: Hul la dé kok jel lem zé se. Te le pü lé si szi lárd hul la dé kok vizs gá la ta. A min ta elõ ké szí té se, az anya gi

össze té tel meg ha tá ro zá sa anyag faj ták ra tör té nõ vá lo ga tás út ján
c) MSZ EN 13137: Hul la dé kok jel lem zé se. A tel jes szer ves szén tar ta lom (TOC) meg ha tá ro zá sa
d) prEN 14346: A szá raz anyag-tar ta lom szá mí tá sa a szá rí tá si ma ra dék, il let ve a víz tar ta lom meg ha tá ro zá sa alap ján.

2.3. Ki ol dá si vizs gá la tok:
a) CEN/TS 14405: Hul la dé kok jel lem zé se – Ki ol dá si vizs gá la ti mód sze rek – Föl fe lé tör té nõ át fo lyá sos vizs gá la tok –

spe ci á lis kö rül mé nyek kö zöttt (Cha rac te ri sa ti on of was te – Le a ching be ha vi o ur tests – Up-flow per co la ti on test – un der
spe ci fi ed con di ti ons)

b) MSZ EN 12457/2–4: Hul la dé kok jel lem zé se – Ki ol dás. Meg fe le lõ sé gi ki ol dá si vizs gá la tok gra nu lált hul la dé kok
és isza pok ese té ben

ba) L/S 10 l/kg; ré szecs ke mé ret <4 mm
bb) L/S 10 l/kg, ré szecs ke mé ret <10 mm

2.4. Nyers hul la dé kok fel tá rá sa:
a) MSZ EN 13617: Hul la dé kok jel lem zé se – Ki rály víz ben fel tárt össze te võk kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa

(a szi lárd hul la dék rész le ges fel tá rá sa az össze te võ-ele mek meg ha tá ro zá sa elõtt, a szi li kát-mát rix ron cso lá sa nél kül).
b) MSZ EN 13656: Hul la dé kok jel lem zé se – Mik ro hul lá mú ke ze lés sel vég zett fel tá rás, HF-, HNO3- és HCl-ke ve rék -

kel, és ezt köve tõen az össze te võ-ele mek kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa (a szi lárd hul la dék tel jes fel tá rá sa az ele mek
meg ha tá ro zá sa elõtt).

2.5. Elem zés:
a) MSZ EN 12506: Hul la dé kok jel lem zé se – Az elu á tu mok elem zé se: a pH, az As, a Ba, a Cd, a Co, a Cr és a Cr(VI), a 

Ca, a Mo, a Ni, az NO2, a Pb, az S összes mennyi sé ge, a szul fát-io nok, a V és a Zn kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa
[a szi lárd hul la dé kok, il let ve elu á tu ma ik szer vet len össze te või kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa (mak ro-, mik ro- és
nyom ele mek)].

b) MSZ EN 13370: Hul la dé kok jel lem zé se – Elu á tu mok elem zé se. Az am mó nia-N, az AOX, a ve ze tõ ké pes ség, a
kon cent rá ci ó nak meg ha tá ro zá sa [a szi lárd hul la dé kok, il let ve elá tu ma ik szer vet len Hg, a fe nol-in dex, a TOC, a könnyen
fel sza ba du ló CN-ek, a flu o rid-io nok össze te võ i nek (ani on ja i nak) meg ha tá ro zá sa].

c) prEN 14039: A C10–C40 szé na tom-szá mú szén hid ro gé nek kon cent rá ci ó já nak meg ha tá ro zá sa gáz kro ma to grá fi á val.

12 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let.

2006/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3163



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
21/2006. (IV. 5.) KvVM

rendelete

egyes védett természeti területek természetvédelmi
kezelõjének megállapításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint 85.  §-ának
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – 36.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról és
táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl  szóló 3/1989. (II. 22.)
KVM ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vé dett ter mé sze ti te rü let ter mé szet vé del mi ke ze -
lé sét a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.”

2.  §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té, va la mint he lyi je -
len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü le tek or szá gos je len tõ sé -
gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá ter mé szet vé del mi te rü le tek
ha tá rá nak mó do sí tá sá ról  szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM ren -
de let 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A vé dett ter mé sze ti te rü let ter mé szet vé del mi ke ze -
lé sét a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.”

3.  §

A Dá vo di Föld vá ri tó Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí -
té sé rõl  szóló 19/2000. (VII. 24.) KöM ren de let 3.  §-ának
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § A vé dett ter mé sze ti te rü let ter mé szet vé del mi ke ze -
lé sét a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1034/2006. (IV. 5.) Korm.

határozata

dr. Dudás Ferenc újjáépítési kormánymegbízottá
történõ kinevezésérõl

1. A Kor mány a 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál -
tal oko zott ká rok  miatt szük sé ges új já épí tés sel össze füg gõ
kor mány za ti fel ada tok ko or di ná ci ó já nak el lá tá sá ra dr. Du -
dás Fe ren cet – a Bel ügy mi nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam -
tit ká rát – új já épí té si kor mány meg bí zot tá ne ve zi ki.

2. A kor mány meg bí zott fel ügye le tét a Kor mány ne vé -
ben a bel ügy mi nisz ter, mint a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós
Bi zott ság el nö ke lát ja el. A kor mány meg bí zott mû kö dé sé -
nek fel té te le i rõl a Bel ügy mi nisz té ri um gon dos ko dik.

3. A Kor mány fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy
együtt mû kö dé sük kel se gít sék elõ a kor mány meg bí zot ti
fel ada tok ered mé nyes tel je sí té sét.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1035/2006. (IV. 5.) Korm.

határozata

államtitkári juttatások biztosításáról

A Kor mány

a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és fe -
le lõs sé gé rõl szó ló 1997. évi LXXIX. tör vény 52. §-ának
(2) be kez dé se alap ján

Kom lós At ti la, a Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la el nö -
ke ré szé re

3164 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/38. szám



– 2006. ja nu ár 15-i ha tállyal, e meg bí za tá sa idõtarta -
mára –

az ál lam tit ká ri il let ményt és az ál lam tit ká ri jut ta tá sok tel -
jes kö rét biz to sít ja.

Bu da pest, 2006. már ci us 29.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
23/2006. (IV. 5.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli
Szentszék által 1997. június 20-án aláírt

Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának
áttekintésére létrejövõ bizottságba delegált

kormányzati képviselõ felmentésérõl
és megbízásáról

Az 1119/2003. (XII. 10.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já ban
fog lalt jog kö röm ben a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
az Apos to li Szent szék ál tal 1997. jú ni us 20-án alá írt Meg -
ál la po dás egyes kér dé sei vég re haj tá sá nak át te kin té sé re
lét re jö võ bi zott ság ban

Ro bák Fe renc, a Kül ügy mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ je,

kor mány za ti kép vi se let el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá sát
vissza vo nom, és

Hor váth né dr. Fek szi Már tát, a Kül ügy mi nisz té ri um
köz igaz ga tá si ál lam tit ká rát

a kor mány zat kép vi se le té nek el lá tá sá val meg bí zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
24/2006. (IV. 5.) ME

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága tagjának megbízásáról

Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról
szó ló 1997. évi CXXXVI. tör vény 2. § (3) be kez dés
a) pont ja alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ja -
vas la tá ra

dr. Ba logh Ta mást, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um fõ osz tály ve ze tõ jét

az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok
 Bizottsága tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá val

– 2006. már ci us 20-i ha tállyal, há rom évi idõ tar tam ra –

meg bí zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 22.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
25/2006. (IV. 5.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben – az ok ta tá si
mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér tés ben tett elõterjesz -
tésére –

a Bu da pes ti Kor társ tánc Fõ is ko lán

dr. An ge lus Iván fõ is ko lai ta nárt – a 2006. már ci us 1-jé -
tõl 2010. feb ru ár 28-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 22.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
26/2006. (IV. 5.) ME

határozata

fõiskolai tanár kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re –

Soly mo si Ta mást a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko lán
fõ is ko lai ta nár rá – 2006. áp ri lis 1. nap já val –

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 29.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2006. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak bün te -
tõ jog egy sé gi ta ná csa a Bu da pes ten, 2006. már ci us 20.
nap ján meg tar tott ülé sen a Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he -
lyet te sé nek a jog egy sé gi in dít vá nyá ra meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

jogegységi határozatot:

1. Csa lás bûn cse lek mé nyét va ló sít ja meg az, aki adó -
ala nyi ság nél kül, vagy adó alany ként, de va ló sá gos gaz da -
sá gi te vé keny ség nél kül ki ál lí tott bi zony la tok alap ján igé -
nyel vissza ál ta lá nos for gal mi adót. A jogi mi nõ sí tést meg -

ha tá ro zó kár a vissza igé nyelt, s vissza utalt, ille tõ leg egyéb
mó don el szá molt ál ta lá nos for gal mi adó össze ge.

2. Az adó csa lás bûn tet tét kö ve ti el az ál ta lá nos for gal -
mi adó ala nya, ha – akár az ál ta la fel szá mí tott fi ze ten dõ
adó ra néz ve, akár más adó alany ál tal elõ ze tesen fel szá mí -
tott le von ha tó adó össze gé nek a fel tün te té se kö ré ben – fik -
tív bi zony la tok alap ján va lót lan ada to kat kö zöl az adó ha -
tó ság gal, amennyi ben cse lek mé nyé nek az ered mé nye a
tör vényes mér té kû adó fi ze té si kö te le zett ség ke re tei kö zött
ma rad. A jogi mi nõ sí tés alap já ul szol gá ló el kö ve té si ér ték
az adó csök ken tés össze ge.

3. Ab ban az eset ben, ha az adó alany fik tív bi zony la tok
fel hasz ná lá sá val tör té nõ adó el szá mo lá sa a tör vény sza bá -
lyai sze rint fi ze ten dõ ál ta lá nos for gal mi adó össze gé nek
csök ken té sén túl me nõ en jog sze rût len adó-vissza té rí té si
igényt is ered mé nyez, – füg get le nül a vissza té rí tés mód já -
tól – az el kö ve tõ ter hé re az elõ zõ 2. pont sze rint meg ál la pí -
tan dó adó csa lás bûn cse lek mé nyé vel va ló sá gos ala ki hal -
ma zat ban a vissza igé nyelt adó össze gé re, mint kár ra meg -
va ló sult csa lás bûn cse lek mé nyét is meg kell ál la pí ta ni.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se a bí ró sá gok szer -
ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény
(Bszi.) 31.  §-ának (1) be kez dés a) pont já ban, ille tõ leg az
1998. évi XIX. tör vény (Be.) 440.  §-ának (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö ré ben, a Bszi. 29.  §-ának 
(1) be kez dés a) pont ja, il let ve a Be. 439.  §-a (1) be kez dés
a) pont ja alap ján az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí -
tá sa ér de ké ben jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát in dít vá -
nyoz ta az aláb bi elvi jog al kal ma zá si kér dé sek ben:

Az in dít vá nyo zó a bün te tõ ítél ke zé si gya kor la tot nem
lát ta egy sé ges nek az adó csa lás (Btk. 310.  §) és a csa lás
(Btk. 318.  §) bûn cse lek mé nyé nek az el ha tá ro lá sát il le tõ en, 
kü lö nö sen azok ban az ese tek ben, ami kor az ál ta lá nos for -
gal mi adó val kap cso lat ban fik tív szám lá kat hasz nál nak
fel.

Egy sé ges nek ta lál ta az ítél ke zé si gya kor la tot ab ban,
hogy az ál ta lá nos for gal mi adó nak va ló sá gos gaz da sá gi te -
vé keny sé get nem tük rö zõ, fik tív ok má nyok alap ján tör té -
nõ vissza igény lé se – mert a ki fi ze tés sel az adó ha tó ság va -
gyo na csök ken – nem az adó csa lás, ha nem a csa lás bûn -
cse lek mé nyét (vagy an nak kí sér le tét) va ló sít ja meg.
Ugyan így mi nõ sí tik a bí ró sá gok a fik tív ok mány alap ján
tör té nõ adó-vissza igény lést, ha az más ad ónem ben je lent -
ke zõ adó tar to zás ra át ve ze tés for má já ban va ló sul meg.

Nem egy sé ges vi szont az ítél ke zé si gya kor lat azok ban
az ese tek ben, ami kor a tény le ges gaz da sá gi te vé keny sé get
foly ta tó el kö ve tõ az ál ta lá nos for gal mi adó be fi ze té si kö te -
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le zett sé gé nek mér sék lé se ér de ké ben (be szá mí tás) hasz nál
fel fik tív ok má nyo kat.

Az ítél ke zé si gya kor lat el té ré sei az aláb bi ál lás fog la lá -
sok ban, il let ve ese ti dön té sek ben tük rö zõd nek:

A Ba ra nya Me gyei Bí ró ság, a Bács-Kis kun Me gyei Bí -
ró ság és a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Bí ró ság bün te tõ
kol lé gi u má nak elem zé se sze rint ezek a cse lek mé nyek csa -
lás bûn tet té nek, nem pe dig adó csa lás nak mi nõ sül nek (Ba -
ra nya Me gyei Bí ró ság bün te tõ kol lé gi u má nak 2002. má jus 
24-i ál lás fog la lá sa). Ab ban az eset ben ugyan is, ha az el kö -
ve tõk az ál ta lá nos for gal mi adó idõ sza ki be val lá sá val jog -
sze rû en nyi lat koz nak a fi ze ten dõ for gal mi adó össze gé rõl,
ugyan ak kor az ál ta lá nos for gal mi adó vissza igény lé sé re
úgy ke rül sor, hogy an nak tör vényi fel té te lei nem áll nak
fenn, mert gaz da sá gi ese mény a vissza igény lést nem elõz -
te meg, füg get le nül at tól, hogy a vissza igé nyelt összeg ki -
uta lás ra vagy be szá mí tás ra ke rült, az ál la mot kár éri. Ezért
a cse lek mény he lye sen csa lás nak mi nõ sül. En nek ér tel mé -
ben az, hogy a vád tár gyá vá tett ma ga tar tás sal össze füg gõ
va lót lan jog ügy le ten túl a ter helt foly tat-e va lós gaz da sá gi
te vé keny sé get nem ered mé nyez he ti ugyan an nak a cse lek -
mény nek el té rõ meg íté lé sét.

Et tõl el té rõ gya kor lat ról ta nús kod nak a kö vet ke zõ ha tá -
ro za tok:

A Zala Me gyei Bí ró ság a Bf. 666/2002/27. szá mú íté le -
té ben az el sõ fo kú bí ró ság ál tal al kal ma zott csa lás és adó -
csa lás mi nõ sí té se te kin te té ben az el ha tá ro lás nál a Btk.
137.  §-ának 5. pont já ban meg ha tá ro zott kár-fo ga lom ból
in dul ki. Az íté let sze rint a fik tív szám lák el szá mo lá sá val,
ami kor az ál la mi adó be vé tel bõl tény le ge sen ki fi ze tés tör -
té nik – ide ért ve a más ad ónem be át ve ze tést is – kár oko zás
is be kö vet ke zik, ezért eb ben a kör ben csa lás meg ál la pí tá -
sá nak van he lye.

El len ben a fik tív szám lák olyan el szá mo lá sa kor, ami kor 
az el kö ve tõ a fi ze ten dõ adó ját csök ken ti, de tény le ges ki -
uta lás ra nem ke rül sor, a már be folyt ál la mi adó be vé tel ben
ér ték csök ke nés nem kö vet ke zik be. Az el kö ve tõ nek a va -
lót lan adat köz lés sel meg va ló sí tott ez a meg té vesz tõ ma ga -
tar tá sa, az adó be vé tel ben nem ér ték csök ke nést, azaz kárt
okoz, ha nem az adó be vé tel el ma ra dá sát ered mé nye zi.

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság az 5.V.Bf.
681/2000/8. szá mú ha tá ro za tá ban lé nye gi leg ugyan csak
azt fej tet te ki, hogy az adó össze gé nek csök ken té se, azaz
az adó ha tó ság meg té vesz té sé vel kár oko zá sa he lye sen az
adó csa lás tör vényi tény ál lá sát me rí ti ki, míg a for gal mi
adó jog ta lan vissza igény lé se a csa lás bûn cse lek mé nyét va -
ló sít ja meg.

Az Egri Vá ro si Bí ró ság a 3.B.246/2001/12. szá mú íté le -
té ben, ille tõ leg a He ves Me gyei Bí ró ság a
Bf.447/2002/6. szá mú vég zé sé ben a ter hel tek ál tal adó be -
szá mí tás mel lett al kal ma zott adó csök ken tés re irá nyu ló
cse lek mé nyét adó csa lás bûn tet té nek, a for gal mi adó jo go -
su lat lan vissza igény lé sét pe dig, va gyis a ki fi ze tés re irá -
nyu ló cse lek ményt csa lás bûn tet té nek mi nõ sí tet te.

Az Egri Vá ro si Bí ró ság a 9.B.800/2000/2. szá mú, il let -
ve a He ves Me gyei Bí ró ság a Bf.23/2001/4. szá mú íté let tel 

el bí rált ügy ben ha son ló el kö ve té si ma ga tar tá sok mel lett
bûn hal ma za tot ál la pí tott meg, utal va arra a bí rói gya kor -
lat ra, hogy az, aki a be fi ze tett for gal mi adót az adó ha tó ság -
tól fik tív bi zony la tok fel hasz ná lá sá val vissza igény li, csa -
lást kö vet el, mert a meg té vesz tõ ma ga tar tás nem az adó -
kö te le zett ség mér té ké nek hely te len meg ál la pí tá sa és csök -
ken té se ér de ké ben tör tént, ha nem a már be fi ze tett adó
egész ben vagy rész be ni jog ta lan vissza igény lé sé re irá -
nyult. Az a ma ga tar tás vi szont, ami kor az el kö ve tõ az adó
be fi ze té si kö te le zett sé gét fik tív szám lák kal csök ken ti és
ez zel az ál la mi adó be vé telt meg rö vi dí ti, adó csa lás nak mi -
nõ sül.

Ugyan ezt a jogi ál lás pon tot fog lal ta el a Tol na Me gyei
Bí ró ság Bf.107/2003/4. szá mú íté le té ben és a Mis kol ci
Vá ro si Bí ró ság a 28.B.4359/2000/40. szá mú, il let ve má -
sod fo kon a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bí ró ság a
3.Bf.1084/2003/14. szá mú íté le té ben.

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bí ró ság a
3.Bf.813/2002/3. szá mú íté le té ben – egyet ért ve az el sõ fo kú
bí ró ság jogi ér té ke lé sé vel – rá mu ta tott arra, hogy a ter helt
4 rb. cse lek mé nyé bõl egy eset ben jog ta la nul igé nyelt vissza
for gal mi adót és ez zel a csa lás bûn cse lek mé nyét va ló sí tot ta
meg. Há rom eset ben azon ban va lót lan tar tal mú szám lák fel -
hasz ná lá sá val nyúj tott be adó be val lást és en nek ré vén az ál -
ta lá nos for gal mi adó fi ze té si kö te le zett sé gét csök ken tet te,
így e cse lek mé nyei 3 rb. adó csa lás vét sé gét va ló sít ják meg.
Ezt az elvi ál lás pon tot kép vi sel te a Sza bolcs-Szat már-Be reg
Me gyei Bí ró ság 1.Bf.820/2003/8. szá mú íté le te is.

Az in dít vá nyo zó az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to -
sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát tar tot -
ta szük sé ges nek. A jogi ál lás pont ját a kö vet ke zõk ben
össze gez te:

Az adó csa lást a Btk. 310.  §-ának (1) be kez dé se sze rint
az kö ve ti el, aki az adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sa szem -
pont já ból je len tõs tény re (adat ra) vo nat ko zó va lót lan tar -
tal mú nyi lat ko za tot tesz, vagy ilyen tényt, ada tot a ha tó ság
elõl el hall gat és ez zel, vagy más meg té vesz tõ ma ga tar tás -
sal az adó be vé telt csök ken ti. A csa lás bûn cse lek mé nyét
pe dig az va ló sít ja meg, aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett
mást té ve dés be ejt, vagy té ve dés ben tart és ez zel kárt okoz. 
A két bûn cse lek mény egy más hoz való vi szo nyát vizs gál va 
te hát meg ál la pít ha tó, hogy az adó csa lás a csa lás hoz ké pest 
spe ci á lis bûn cse lek mény: Az adó csa lást csak az kö vet he ti
el, akit adó fi ze té si kö te le zett ség ter hel, a csa lás el kö ve tõ je
pe dig bár ki le het.

A 2003. évi XCII. tör vény 6.  §-ából, va la mint az 1992.
évi LXXIV. tör vény 2.  § és 4.  §-ából meg ál la pít ha tó, hogy
az ÁFA ad ónem ben an nak a ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély nek ke let ke zik adó fi ze té si kö te le zett sé ge, aki (amely) 
sa ját ne vé ben gaz da sá gi te vé keny sé get vé gez.

Mind ezek bõl kö vet ke zõ en az adó csa lást ÁFA ad ónem -
ben az adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sa szem pont já ból je -
len tõs tény nek, adat nak a ha tó ság elõt ti va lót lan elõ adá sa
ré vén csak adó alany kö vet he ti el. Az adó alannyá vá lást pe -
dig a va ló sá gos gaz da sá gi te vé keny ség ered mé nye zi. Ami -
kor az ÁFA adó ala nya a va ló sá gos gaz da sá gi te vé keny sé -
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ge után fi ze ten dõ adó csök ken té se ér de ké ben, vagy azért,
hogy ne kell jen adót fi zet nie, az adó kö te le zett sé ge meg ál -
la pí tá sá hoz ha mis ada to kat kö zöl az adó ha tó ság gal, an nak
meg té vesz té se cél já ból, az adó csa lás bûn cse lek mé nyét kö -
ve ti el.

Az el kö ve tõ ezt a cse lek mé nyét a köz te és az adó ha tó -
ság kö zött lét re jött és fenn ál ló adó jog vi szony ke re té ben
va ló sít ja meg. Az el kö ve tõt ÁFA adó ala nya ként ter he li
kö te le zett ség, és eb bõl a mi nõ sé gé bõl szár maz nak a tör -
vény ben meg ha tá ro zott jo go sult sá gai. A két bûn cse lek -
mény el ha tá ro lá sá nál ilyen ese tek ben ez a meg ha tá ro zó.
Ha te hát az adó alany el kö ve tõ e mi nõ sé gé ben ta nú sít olyan 
meg té vesz tõ ma ga tar tást, amely az adó be vé tel csök ken té -
sét ered mé nyez he ti, ma ga tar tá sa a csa lás hoz (Btk. 318.  §)
ké pest spe ci á lis bûn cse lek mény nek, adó csa lás nak (Btk.
310.  §) mi nõ sül.

Az olyan ese tek ben vi szont, ami kor az adó alany el kö ve -
tõ a gaz da sá gi te vé keny ség nél kü li jo go su lat lan kö ve te lé -
se egy ré szé nek be szá mí tá sát kéri az adó ha tó ság tól, más
ré szé nek pe dig – amely a fi ze té si kö te le zett sé gét meg ha -
lad ja – a ki uta lá sát kéri, az elõ zõ ek ben rész le te zet tek re fi -
gye lem mel fel me rül het a csa lás és adó csa lás hal ma za tá nak 
meg ál la pí tá sa. Mi u tán ilyen eset ben az el kö ve tõ egya zon
cse lek mé nye két bûn cse lek mény tény ál lá sát is ki me rí ti,
ala ki hal ma zat ról le het szó. A spe ci a li tás el vét ér vé nye sít -
ve azon ban az egész cse lek mény adó csa lás ként tör té nõ ér -
té ke lé sé re ke rül het sor a hal ma zat mel lõ zé sé vel.

Más ese tek ben, kü lö nö sen, ami kor a gaz da sá gi te vé -
keny ség nél kü li szám lák fel hasz ná lá sa „tisz tán” el kü lö nít -
he tõ, te hát egye se ket a már be fi ze tett ÁFA jog ta lan vissza -
igény lé sé re, má so kat pe dig a fi ze té si kö te le zett ség csök -
ken té sé re hasz nál ják fel, az adó csa lás és a csa lás hal ma zat -
ban tör té nõ meg ál la pí tá sa nem ki zárt.

A ki fej tet tek nek meg fele lõen a Leg fel sõbb Bí ró ság el -
nök he lyet te se azt in dít vá nyoz ta, hogy a Leg fel sõbb Bí ró -
ság bün te tõ jog egy sé gi ta ná csa a jog egy sé gi el já rás alap -
ján ho zott ha tá ro za tá ban mond ja ki:

1. helyt ál ló az az ítél ke zé si gya kor lat, mely sze rint csa -
lás és nem adó csa lás bûn cse lek mé nyé nek mi nõ sül az ál ta -
lá nos for gal mi adó va ló sá gos gaz da sá gi te vé keny sé get
nem tük rö zõ fik tív ok má nyok alap ján vissza igény lé se;

2. ugyan így mi nõ sül az a cse lek mény is, ami kor a fik tív
ok má nyok alap ján tör té nõ vissza igény lés más ad ónem ben
je lent ke zõ adó tar to zás ra át ve ze tés for má já ban va ló sul meg;

3. az ál ta lá nos for gal mi adó ala nya a va ló sá gos gaz da -
sá gi te vé keny ség után fi ze ten dõ adó csök ken té se ér de ké -
ben, vagy hogy egy ál ta lán ne kell jen fi zet nie (be szá mí tás)
az adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sá hoz az adó ha tó ság gal
an nak meg té vesz té se cél já ból ha mis ada to kat kö zöl (fik tív
szám lá kat nyújt be), az adó csa lás bûn tet tét va ló sít ja meg;

4. csa lás és adó csa lás hal ma zat ban tör té nõ meg ál la pí -
tá sá ra ke rül het sor az olyan ese tek ben, ami kor az el kö ve tõ
a már be fi ze tett for gal mi adót igény li vissza fik tív bi zony -
lat alap ján, majd pe dig más cse lek mé nyé vel az adó ha tó sá -
got va lót lan ada tok köz lé sé vel meg té veszt ve az adó fi ze té -
si kö te le zett sé gét csök ken ti;

5. ala ki hal ma zat ese tén a spe ci a li tás elve ér vé nye sül.

A leg fõbb ügyész a jog egy sé gi in dít vány ra tett nyi lat ko -
za tá ban (BF.211/2006/3.) arra mu ta tott rá, hogy az adó -
csa lás és a csa lás el ha tá ro lá sa szem pont já ból a bûn cse lek -
mény ered mé nye ként be kö vet ke zett kár nak, il let ve adó be -
vé tel-csök ke nés nek van je len tõ sé ge. Min den olyan, az
adó val össze füg gõ meg té vesz tõ ma ga tar tás, amely az adó -
alany ál tal be fi ze ten dõ összeg csök ken té sé re irá nyul, adó -
csa lás nak mi nõ sül; amennyi ben vi szont a meg té vesz tés
kö vet kez té ben jo go su lat lan vissza igény lés re is sor ke rül,
azaz az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben kár oko zás is meg -
va ló sul, a cse lek mény csa lás nak is mi nõ sül. Mind ezek re
fi gye lem mel a leg fõbb ügyész egyet ér tett a jog egy sé gi in -
dít vány ja vas la tai kö zül a fen ti 1., 2., 3. és 4. pon tok ban ki -
fej tett ál lás pont tal.

A ja vas la tok 5. pont ját il le tõ en azon ban arra mu ta tott rá, 
hogy amennyi ben az el kö ve tõ egyet len adó be val lá sá ban
olyan össze gû fik tív szám lá kat hasz nál fel, amely nek
össze ge meg ha lad ja a tény le ges te vé keny sé gé bõl szár ma -
zó be fi ze té si kö te le zett sé gét, és a kü lön bö ze tet vissza -
igény li, az ez zel meg va ló sí tott adó csa lás és a csa lás bûn -
cse lek mé nyé nek az ala ki bûn hal ma za ta va lós.

II.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csa a jog egy sé gi
in dít vány nak az aláb bi ak sze rint adott helyt:

Az in dít vány ban fel ve tett elvi jog al kal ma zá si kér dé sek -
ben az ítél ke zé si gya kor lat egy sé gét és – rész ben – az ítél -
ke zé si gya kor lat to vább fej lesz té sét cé loz va jog egy sé gi ha -
tá ro zat ho za ta la szük sé ges. A he lyes jogi ál lás pont és a tör -
vényes ítél ke zés egy sé gét biz to sí tó irány mu ta tás ki ala kí tá -
sá hoz a csa lás és az adó csa lás bûn cse lek mé nyé nek a dog -
ma ti kai el ha tá ro lá sa, va la mint az ál ta lá nos for gal mi adó ra
vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás váz la tos át te kin té se mel lõz he -
tet len.

E két bûn cse lek mény el ha tá ro lá sá nak a lé nye ge a kö -
vet ke zõ:

A csa lás tet te se bár ki le het, az adó csa lást tet tes ként csak 
spe ci á lis alany, olyan sze mély kö vet he ti el, akit adó kö te le -
zett ség ter hel, még pe dig ez zel kap cso lat ban. Az adó csa lás
fo gal mi lag adó jog vi szony fenn ál lá sát fel té te le zi, az adó -
csa lás el kö ve tõ je te hát csak olyan sze mély le het, aki e jog -
vi szony ala nya.

Az adó csa lás a csa lás hoz ké pest annyi ban is el té rõ,
hogy az el kö ve té si ma ga tar tá sa, az adó ha tó ság meg té vesz -
té se az adó kö te le zett ség gel kap cso la tos, és az adó be vé tel
csök ke né sét ered mé nye zi. Ez a meg té vesz tõ ma ga tar tás a
csa lás hoz ha son ló an le het ak tív (va lót lan ada tok, té nyek
köz lé se), de le het mu lasz tás is (je len tõs té nyek el hall ga tá -
sa). Az adó kö te le zett ség pe dig – az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény (Art.) 9.  §-ának (1) be kez dé se sze -
rint – fel öle li az adó alany adó-meg ál la pí tá si, adó be val lá si,
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adó fi ze té si, a bi zony la tok ki ál lí tá sá ra és meg õr zé sé re vo -
nat ko zó, to váb bá a könyv ve ze té si, és adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gét is.

Az adó csa lás tet te sé nek a szán dé ka arra irá nyul, hogy az 
adó kö te le zett ség – pl. az adó összeg meg ál la pí tá sa, az adó -
fi ze tés – szem pont já ból je len tõs té nyek tu da tos el hall ga tá -
sá val, vagy va lót lan köz lé sé vel az adó ha tó sá got meg té -
vessze, s en nek a meg té vesz tés nek az ered mé nye ként adót
egy ál ta lán ne fi zes sen, vagy a jog sza bály ban elõ írt nál ke -
ve sebb adót fi zes sen, s ez ál tal az ál la mi adó be vé tel tény le -
ges csök ke né sét idéz ze elõ.

Mind ez nem je len ti azt, hogy az adó alany nak az adó zás -
sal kap cso la tos min den faj ta meg té vesz tõ ma ga tar tá sa ki -
zá ró lag adó csa lás ként le gyen ér té ke len dõ, és az adó jog vi -
szony ala nya te kin te té ben egy ál ta lán ne jö het ne szó ba va -
gyon el le ni bûn cse lek mény, csa lás meg ál la pí tá sa.
Amennyi ben ugyan is az adó alany ál tal meg va ló sí tott,
egyéb ként az adó csa lás tör vényi tény ál lá sá ba il lesz ke dõ
jog ta lan ha szon szer zést cél zó ma ga tar tás nem a köz pon ti,
vagy az ön kor mány za ti költ ség ve tést, ille tõ leg a tár sa da -
lom biz to sí tást vagy az ál la mi pénz ala po kat (a továb biak -
ban: költ ség ve tést) meg il le tõ be vé tel csök ke né sé hez ve -
zet, azaz költ ség ve té si ol da lon nem jö ve de lem-ki esést
ered mé nyez, ha nem eb ben a va gyon ban bün te tõ jo gi ér te -
lem ben vett kár ként (Btk. 137.  § 5. pont) je lent ke zõ ér ték -
csök ke nést idéz elõ, a cse lek mény csa lást va ló sít meg.

A csa lás és adó csa lás el ha tá ro lá sa szem pont já ból te hát
az adó a la nyi sá gon kí vül az el kö ve té si ma ga tar tás sal oko -
zott ered mény nek van ér de mi je len tõ sé ge. Amennyi ben a
sér tett adó ha tó ság, ezen ke resz tül a költ ség ve tés már hoz -
zá ju tott egy bi zo nyos adó be vé tel hez, és az el kö ve tõ – füg -
get le nül at tól, hogy adó alany, vagy sem – a meg té vesz tõ
ma ga tar tá sá val el éri a sér tett nél azt az in téz ke dést, amely -
nek ha tá sá ra az adó be vé tel ben, mint re á li san lé te zõ va -
gyon tö meg ben, pénz ben ki fe jez he tõ ér ték csök ke nés kö -
vet ke zik be, a cse lek mény ered mé nye ként a kár oko zást
kell meg ál la pí ta ni, eh hez ké pest (egyéb tény ál lá si ele mek
mel lett) a cse lek mény csa lás. Me rõ ben más a hely zet az
adó be vé tel csök ken té se ese té ben, amely fo gal mi lag az „el -
ma radt ha szon nak” fe lel meg. Ek kor a sér tett adó ha tó ság
(illet ve a költ ség ve tés) ép pen a meg té vesz tõ ma ga tar tás
kö vet kez mé nye ként ef fek tí ve nem jut hoz zá ah hoz a pénz -
ben ki fe jez he tõ va gyon rész hez, amely a tör vény sze rint
jog sze rû en meg il let né, s amely csak, mint kö ve te lés (vá ro -
mány) ré sze a va gyo ná nak. Nem el fo gad ha tó, és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság ítél ke zé si gya kor la tá val is el len té tes (pl.
BH.1998/416.; 1998/523.) len ne a kár nak az olyan ér tel -
me zé se, amely a va gyon ban be kö vet ke zett ér ték csök ke -
nés ként fog ná fel a meg té vesz tés foly tán meg nem fi ze tett
és be sem haj tott jog sze rû kö ve te lést.

Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló, több ször mó do sí tott
1992. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: ÁFA-tv.)
3.  §-a sze rint az adó alany ál tal bel föl dön tel je sí tett ter -
mék-ér té ke sí tés, szol gál ta tás-nyúj tás, va la mint ter mék-

im port után kell ál ta lá nos for gal mi adót (a továb biak ban:
ÁFA) fi zet ni (tár gyi ha tály). Az adó ala nya – az ÁFA-tv.
4.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint 5.  §-ának (1) be kez dé se
ér tel mé ben – az a ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, vagy
jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet, aki (amely) sa ját neve
alatt jo go kat sze rez het, kö te le zett sé ge ket vál lal hat, pe rel -
het és be vé tel el éré se ér de ké ben rend sze re sen vagy üz let -
sze rû en sa ját ne vé ben vé gez gaz da sá gi te vé keny sé get, te -
kin tet nél kül an nak cél já ra és ered mé nyé re (sze mé lyi ha -
tály).

Az ÁFA, köz gaz da sá gi tar tal mát te kint ve ún. hoz zá -
adott ér ték tí pu sú köz ve tett adó. A lé nye gét je len ti, hogy a
tár gyi ha tá lya kö ré be tar to zó te vé keny sé gek egy más ra kö -
vet ke zõ fá zi sa i ban az adó alanyt min dig csak az áru hoz,
vagy szol gál ta tás hoz hoz zá adott – a net tó ár nö vek mé nye
ál tal meg ha tá ro zott mér té kû – ér ték rész re jutó ÁFA ter he -
li. Más szó val az adó alany nak csak a be szer zé si és az el -
adá si ár kü lön bö ze té re esõ ÁFA-t kell meg fi zet nie. Mint -
hogy az adó alap ja ter mék-ér té ke sí tés nél és szol gál ta -
tás-nyúj tás nál a tel je sí tés el len ér té ke [ÁFA-tv. 22.  §
(1) bek.], ez a köz gaz da sá gi tar ta lom az adó alany adó le vo -
ná si jo gá nak gya kor lá sá val va ló sul hat meg. Az adó alany
az ál ta la tör tént ér té ke sí tés so rán fel szá mít ja és be sze di az
ÁFA-t. Az ÁFA-tv. 32. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben
az adó alanyt meg il le ti az a jog, hogy az ál ta la fi ze ten dõ
adó össze gé bõl le von ja azt az adó össze get, ame lyet a ré -
szé re tel je sí tett ter mék-ér té ke sí tés és szol gál ta tás-nyúj tás
so rán egy má sik adó alany rá át há rí tott (elõ ze tesen fel szá -
mí tott adó), fel té ve, hogy az adó alany adó fi ze tés re kö te le -
zett, s nyil ván tar tá sa it az egy sze res vagy ket tõs könyv vi tel
sza bá lyai sze rint ve ze ti. Az adó le vo ná si jog – az ÁFA-tv.
37.  §-a sze rint – ki zá ró lag az elõ ze tesen fel szá mí tott adó
össze gét hi te le sen iga zo ló do ku men tum (pl. szám la, egy -
sze rû sí tett szám la stb.) bir to ká ban gya ko rol ha tó.

Az adó le vo nás most is mer te tett in téz mé nye te szi el ke -
rül he tõ vé egy fe lõl az adó hal mo zó dást (a ter mék egyes ér -
ték ré sze i re esõ több szö ri adóz ta tást), más fe lõl azt ered mé -
nye zi, hogy az adó te her egé sze a vég sõ fel hasz ná ló ra – a
fo gyasz tó ra – há rul, még pe dig az ál tal, hogy a rá át há rí tott
ÁFA-t nem tud ja más ra át há rí ta ni. A vég sõ fel hasz ná ló eb -
ben a vi szony lat ban csak adó fi ze tõ, és nem adó alany, aki a
szám lá ban a net tó vé tel ár ra ve tít ve az elõ ze tesen fel szá mí -
tott va la mennyi ÁFA-t ki fi ze ti az adó alany ré szé re.

Az adó alany adó fi ze té si kö te le zett sé ge az adó le vo ná si
jog gya kor lá sá val az ÁFA-tv. 48.  §-a sze rint re a li zá ló dik.
E sze rint a fi ze ten dõ adó az adó-meg ál la pí tá si idõ szak ban
ke let ke zett adó fi ze té si kö te le zett ség össze sí tett össze ge;
az adó alany a fi ze ten dõ adót csök kent he ti az adó-meg ál la -
pí tá si idõ szak ban le von ha tó elõ ze tesen fel szá mí tott adó
össze sí tett össze gé vel; s az így meg ha tá ro zott kü lön bö zet
je len ti az el szá mo lan dó adót. Az adó alanyt ter he lõ adó fi -
ze té si kö te le zett ség, egy szers mind az adó ha tó sá got a tör -
vény sze rint meg il le tõ adó be vé tel ek ként az el szá mo lan dó
adó hoz iga zo dik. Ha az el szá mo lan dó adó elõ je le az elõ zõ
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szá mí tás ered mé nye ként po zi tív – te hát az adó-meg ál la pí -
tá si idõ szak ban ke let ke zett összes elõ ze tesen fel szá mí tott
adó össze ge na gyobb az ugyan ezen idõ szak ban le von ha tó
elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gé nél – a kü lön bö ze tet
kö te les az adó alany az adó ha tó ság nak meg fi zet ni
[ÁFA-tv. 48.  § (2) bek.]. Amennyi ben vi szont az el szá mo -
lan dó adó elõ je le a fen ti szá mí tás ered mé nye ként ne ga tív,
az adó alany az el szá mo lan dó adót – el sõ sor ban az el évü lé -
si idõn be lül gön gyö lí tet ten a so ron kö vet ke zõ adó-meg ál -
la pí tá si idõ szak ban, mint fi ze ten dõ adót csök ken tõ té telt –
be szá mít hat ja, il let ve ki vé te le sen a tör vény ben ap ró lé kos
rész le tes ség gel meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén
az adó be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû leg kér he ti az adó -
ha tó ság tól az adó vissza té rí té sét [adó-vissza igény lés;
ÁFA-tv. 48.  § (3) bek.].

Az elõ zõ váz la tos át te kin tést figye lembe véve az
ÁFA-val kap cso la tos bûn cse lek ményt meg va ló sí tó ma ga -
tar tá sok tör vényes mi nõ sí té se a kö vet ke zõk sze rint tör tén -
het:

1. He lyes az az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat
(BH.1993/218.; 1993/660.), amely a tet te si el kö ve tõ nek
adó ala nyi ság, azaz rend sze res vagy üz let sze rû gaz da sá gi
te vé keny ség foly ta tá sa nél kül, az adó ha tó ság erre vo nat -
ko zó meg té vesz té sé vel tör té nõ ÁFA-vissza igény lé sét nem 
adó csa lás ként, ha nem csa lás bûn cse lek mé nye ként bí rál ja
el. A jog ta lan ha szon szer zést cél zó tet te si ma ga tar tás
ugyan is eb ben az eset ben az ÁFA-ra vo nat ko zó adó-jog vi -
szo nyon kí vül esik, nem va ló sá gos for ga lom hoz kap cso ló -
dik, te hát ÁFA ad ónem ben adó kö te le zett sé get sem ered -
mé nyez het. Fo gal mi lag ki zárt ezért, hogy az adó kö te le -
zett ség gel kap cso lat ban tör tént meg té vesz tõ ma ga tar tás
oko za tos kö vet kez mé nye ként az adó be vé tel csök ken jék,
ez ál tal az adó csa lás tör vényi tény ál lá sa meg va ló sul jon. Az 
ÁFA vissza igény lé se eb ben az eset ben a csa lás bûn tet té -
nek kí sér le te. Ha vi szont az el kö ve tõ ré szé re az adó ha tó -
ság a vissza igé nyelt ÁFA-t ki utal ja, vagy azt az igény lõ -
nek a más ad ónem ben fenn ál ló, és az adó ha tó ság ál tal nyil -
ván tar tott adó tar to zá sá ra el szá mol ják, a költ ség ve tés ben a
bün te tõ jo gi ér te lem ben vett kár be kö vet ke zik, s a cse lek -
ményt a kár nagy sá gá hoz iga zo dó be fe je zett csa lás ként
kell mi nõ sí te ni.

2. Azok ban az ese tek ben, ami kor az adó alany a va lós
gaz da sá gi te vé keny sé gé vel össze füg gõ adó be vé telt az ál -
tal csök ken ti, hogy az el adá si ára i ban fel szá mí tott és be -
sze dett ÁFA-t va la mely ré szé ben az idõ sza kos adó be val -
lá sá ban el tit kol va, el hall gat va tesz ele get az adó fi ze té si
kö te le zett sé gé nek, ez zel a ma ga tar tá sá val adó csa lást kö -
vet el. Az el kö ve té si ér ték az el tit kolt és be nem fi ze tett
elõ ze tesen fel szá mí tott adó össze gé nek fe lel meg.

Adó csa lás – és nem csa lás – va ló sul meg ab ban az eset -
ben is, ha az ÁFA adó ala nya an nak ér de ké ben, hogy ne
kell jen eb ben az ad ónem ben adót fi zet nie, vagy a tör vény
sze rint fi ze ten dõ ÁFA-já nak csök ken té se vé gett az idõ sza -

kos adó be val lás ban az elõ ze tesen fel szá mí tott adó le vo ná -
sá val kap cso lat ban gaz da sá gi ese mény nél kül ki ál lí tott,
azaz tar tal mi lag ha mis bi zony la tok (pl. fik tív szám lák)
alap ján va lót la nul kö zöl az adó ha tó ság gal a bi zony la tok
va lós tar tal ma ese tén adó le vo nás ra le he tõ sé get nyúj tó ada -
to kat, s ez zel – az ön adó zás ré vén – el éri, hogy a be fi ze ten -
dõ ÁFA-ja a tör vény sze rint szá mí tott adó kö te le zett ség
össze gé nél ki sebb le gyen. En nek a meg té vesz tõ ma ga tar -
tás nak ugyan is az adó be vé tel ef fek tív csök ken té se az ered -
mé nye, amely ki zár ja a cse lek mény csa lás ként tör té nõ mi -
nõ sí té sét.

Az et tõl a meg ol dás tól el té rõ jog ér tel me zés (EBH.
2004/1108. sz., ille tõ leg BH. 2005/94. sz., és
LB.Bf.IV.1228/2000/5. sz. köz zé nem tett ha tá ro zat)
ab ból in dul ki, hogy az adó le vo ná si jog gya kor lá sa tu -
laj don kép pen az adó-vissza igény lés tech ni ka i lag egy -
sze rû sí tett for má ja, a fik tív szám lák alap ján való
adó-vissza igény lés ezért a költ ség ve tést ká ro sít ja, te hát
csa lás. Két ség te len, erre az ér ve lés re – lát szó lag – ala -
pot nyújt az a kö rül mény, hogy az adó-le vo ná si jo got
for má li san le he tõ vé tevõ fik tív szám lák ban fel tün te tett
elõ ze tesen fel szá mí tott adó összeg nek egy má sik adó -
alany ré szé rõl az adó ha tó ság szá má ra tör té nõ be fi ze té -
se, vagy el szá mo lá sa [ÁFA-tv. 32.  § (1) bek.] ilyen kor
nem tör tén he tett meg, te hát a fik tív szám lák alap ján le -
vont összeg elõ zõ leg nem vált a költ ség ve tés ré szé vé.
Ez azon ban a jog egy sé gi ta nács meg íté lé se sze rint nem
ele gen dõ ok arra, hogy a fik tív szám lá kon ala pu ló adó -
le vo nás sal el ké szí tett adó be val lás ese tén a le vo nás
össze gét a költ ség ve tés ben oko zott kár nak te kint hes -
sük. Az adó be vé tel tör vényes mér té ke ugyan is – az elõ -
zõekben ki fej tet tek sze rint – az „el szá mo lan dó adó”
 fogalmának fe lel meg, amely nem más, mint a fi ze ten dõ
adó és a le von ha tó adó kü lön bö ze te [ÁFA-tv. 48.  §
(1) bek.], s az adó alany az el szá mo lan dó adót kö te les az
adó ha tó ság nak meg fi zet ni [ÁFA-tv. 48.  § (2) bek.].
A fik tív szám lák alap ján való el szá mo lás nak pe dig az
a cél ja, az el kö ve tõ szán dé ka is arra irá nyul, hogy a tör -
vényes mér té kû adó be vé telt a fik tív szám lák ban valót -
lanul fel tün te tett adó tar ta lom nak meg fele lõen csök -
kent se.

A fik tív bi zony la tok út ján ÁFA ad ónem ben bûn cse lek -
ményt el kö ve tõ sze mély a fi ze ten dõ adó ja csök ken té se ér -
de ké ben rend sze rint a más adó ne mek ben (pl. tár sa sá gi
adó, sze mé lyi jö ve de lem adó) fenn ál ló adó kö te le zett sé gé -
nek meg ál la pí tá sá val kap cso lat ban is fel tün te ti a fik tív bi -
zony la tok ban net tó szám la-ér ték ként va lót la nul sze rep lõ
össze get, mint költ sé get nö ve lõ té telt. Szi lárd az ítél ke zé si
gya kor lat az e bûn cse lek mény adó csa lás ként való meg íté -
lé sét il le tõ en. Nincs elvi in dok már ezért sem a lé nye gi leg
ugyan ez zel a tech ni ká val, de ÁFA ad ónem ben meg va ló sí -
tott adó rö vi dí tés el té rõ, csa lás bûn cse lek mé nye ként tör té -
nõ meg íté lé sé re.

3. Ab ban az eset ben, ami kor az adó alany az adó jog vi -
szony fenn ál lá sa mel lett, fik tív bi zony la tok alap ján az
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adó ha tó sá got meg té veszt ve olyan mér té kû elõ ze te sen fel -
szá mí tott adó le vo ná si jo got ál lít szem be az ál ta la be sze dett 
fi ze ten dõ adó val, amely nek ered mé nye ként az ÁFA fi ze -
té si kö te le zett sé ge nem egy sze rû en meg szû nik, ha nem
vissza té rí té si igé nye, ille tõ leg ez zel egyen ér té kû en az
ÁFA-tv. 48.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti be szá mí tá si
igé nye tá mad, úgy a vissza igé nyelt adó összeg ere jé ig a
költ ség ve tés ben kár oko zás tör té nik. Ez a kár a vissza igé -
nyelt összeg ki uta lá sá val, ille tõ leg a so ron kö vet ke zõ
adó-meg ál la pí tá si idõ szak ban tör té nõ be szá mí tás sal kö -
vet ke zik be.

Az adó alany nak ez a cse lek mé nye te hát az 1. pont ban
ki fej tet tek sze rint va gyon el le ni bûn cse lek mény ként, csa -
lás ként ér té ke len dõ, amely ala ki hal ma zat ban áll az zal az
adó csa lás sal, amely az ÁFA fi ze té si kö te le zett ség meg szû -
né sét ered mé nye zõ cse lek mény  miatt – az elõ zõ 2. pont ban 
ír tak sze rint – ál la pí tan dó meg.

Az ala ki hal ma zat ban álló cse lek mé nyek el té rõ jogi tár -
gya kat (az adó be vé tel hez fû zõ dõ ér de ket, ille tõ leg a va -
gyo ni vi szo nyo kat) sér te nek, to váb bá az adó csa lás, va la -
mint csa lás tör vényi tény ál lá sát te kint ve – a tény ál lás sze rû
ered mény kü lön bö zõ sé ge foly tán – a spe ci á lis tör vényi
tény ál lás el sõbb sé gé nek elve sem ér vé nye sül het, az ala ki
hal ma zat ezért va ló sá gos. A tet tes az ÁFA ad ónem ben
fenn ál ló adó kö te le zett sé gé nek meg szû né se ere jé ig az el til -
tott adó összeg, mint el kö ve té si ér ték sze rint mi nõ sü lõ adó -
csa lást, to váb bá a fik tív bi zony la tok fel hasz ná lá sá val
vissza igé nyelt vagy be szá mí tott adó összeg re néz ve csa lást 
va ló sít meg.

4. Csa lás és az adó csa lás hal ma zat ban tör té nõ meg ál la -
pí tá sá ra ke rül sor ak kor is, ami kor az el kö ve tõ fik tív bi -
zony lat alap ján a már be fi ze tett for gal mi adót vissza igény -
li, majd pe dig más cse lek mé nyé vel az adó ha tó sá got va lót -
lan ada tok köz lé sé vel meg té veszt ve az adó fi ze té si kö te le -
zett sé gét csök ken ti. Eb ben az eset ben a cse lek mé nyek kö -
zött anya gi hal ma zat lé te sül.

Az elõ zõ ek ben ki fej tet tek alap ján a Leg fel sõbb Bí ró ság
bün te tõ jog egy sé gi ta ná csa a bí ró sá gi jog al kal ma zás egy -
sé gé nek biz to sí tá sa és to vább fej lesz té se ér de ké ben (Bszi.
27.  §) a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott, és
dön té sét a Bszi. 32.  §-ának (4) be kez dé se alap ján közzé -
teszi.

Bu da pest, 2006. már ci us 20.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Be le gi Jó zsef s. k., Dr. Akácz Jó zsef s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Édes Ta más s. k., Dr. Schä fer An na má ria s. k.,
bíró bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Hajléktalanokért Közalapítvány
Alapító Okirata*

(egy sé ges szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Egész ség ügyi,
Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továbbiak ban:
Ptk.) 74/G.  §-ának (3) be kez dé se alap ján köz fel adat ellá -
tásának fo lya ma tos biz to sí tá sa cél já ból ha tá ro zat lan idõ -
tar tam ra

közalapítványt

hoz lét re.

I. A Köz ala pít vány neve

Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány (a továb biak ban: Köz -
ala pít vány).

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1106 Bu da pest, Jász be ré nyi út 47/A

III. Ala pí tók

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 1055 Bu da pest, Kos -
suth La jos tér 1–3.,

va la mint
az Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um

(a továb biak ban: Mi nisz té ri um) 1051 Bu da pest, Arany
 János u. 6–8.

Az Ala pí tó kat meg il le tõ jo go sult sá go kat a Kor mány
(a továb biak ban: Ala pí tó) gya ko rol ja.

Az Ala pí tó kép vi se le tét az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á -
lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter) lát ja el, és e mi nõ sé gé ben gya ko rol ja – az Ala pí tó
 Okirat mó do sí tá sá nak ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ
jo go kat és kö te le zett sé ge ket, ide ért ve az éves be szá mo ló
és a köz hasz nú sá gi je len tés ér té ke lé sét is. A Ku ra tó ri um és 
a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it a mi nisz ter fel ké ré se és elõ -
ter jesz tése alap ján a Kor mány je lö li ki.

* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 16.Pk.67.954/1992/25. szá mú vég zé sé vel az Ala -
pí tó Ok irat ra  vonatkozó vál to zás be jegy zé sét el ren del te.
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IV. A Köz ala pít vány cél ja

A haj lék kal, lak ha tá si meg ol dás sal nem ren del ke zõ
 magyar ál lam pol gá rok szo ci á lis prob lé má i nak eny hí té se,
ille tõ leg élet vi te lük se gí té sét, szo ci á lis gon do zá sát vég zõ
szer ve ze tek tá mo ga tá sa.

A tá mo ga tás ad ha tó:
– a haj lék ta la no kat el lá tó, szál lást biz to sí tó in téz mé -

nyek (éj je li me ne dék hely, át me ne ti szál lás stb.) létesíté -
sére és fenn tar tá sá ra;

– a haj lék ta la nok tár sa dal mi be il lesz ke dé sét cél zó
szak mai prog ra mok, mo dell kí sér le tek, az egye di se gít ség -
nyúj tás meg va ló sí tá sá ra;

– a haj lék nél kü li ek élet hely ze té nek ja ví tá sát elõ se gí tõ
szol gá la tok (Szo ci á lis In for má ci ós Szol gá lat, Nép kony ha,
ut cai gon do zó há ló zat, egyéb lé te sít mény) megszervezé -
séhez és in téz mé nyek mû köd te té sé hez.

V. A Köz ala pít vány te vé keny sé ge

A köz ala pít vá nyi cé lok kal össze füg gõ en, azok  széles
körû meg va ló su lá sa ér de ké ben a Köz ala pít vány az aláb bi
te vé keny sé ge ket vég zi:

– a haj lék ta lan em be rek szo ci á lis és egész ség ügyi el lá -
tá sát vég zõ in téz mé nyek és szol gá la tok mû köd te té se, haj -
lék ta lan sze mé lyek kü lön bö zõ gon do zá si for mák ban tör -
ténõ el lá tá sa, te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség nél kü li há zi or -
vo si ren de lõ mû köd te té se;

– re ha bi li tá ci ós in téz mény mû köd te té se, az intéz -
ményes el lá tás ban nem ré sze sü lõk fog lal koz ta tá sá nak
szer ve zé se;

– ha zai és kül föl di szak mai ta nács ko zá sok, ta pasz ta lat -
cse rék tá mo ga tá sa és szer ve zé se, szak mai ki ad vá nyok
 készítése és ki adá sa. Kép zés, to vább kép zés szer ve zé se
a szo ci á lis te rü le ten in téz mé nyi el lá tás ban dol go zók
 részére;

– új tí pu sú mo del lek, prog ra mok szer ve zé se, in dí tá sa
és mû köd te té se a haj lék ta la nok tár sa dal mi in teg rá ci ó ja
 érdekében, kü lö nös te kin tet tel a lak ha tást biz to sí tó meg -
oldásokra;

– a haj lék ta lan-el lá tás fej lesz té sét cél zó pá lyá za tok,
szak mai prog ra mok elõ ké szí té sé ben, bo nyo lí tá sá ban,
 monitorozásában való rész vé tel;

– fog lal koz ta tá si prog ra mok szer ve zé se és bo nyo lí tá sa
a hát rá nyos hely ze tû sze mé lyek, kü lö nö sen a hajlékta -
lanok ré szé re;

– az eu ró pai uni ós for rá sok fel tá rá sa, ha zai és nem zet -
kö zi pá lyá za tok ké szí té se és ko or di ná ci ó ja, azok le bo nyo -
lí tá sa, il let ve a fel hasz ná lás el len õr zé se, mo ni to ro zá sa;

– a haj lék ta lan sze mé lyek el lá tá sá nak or szá gos mód -
szer ta ni fel ada tai el vég zé se, se gít ség nyúj tás a re gi o ná lis
ha tás kö rû mód szer ta ni in téz mé nyek ki ala kí tá sá ban és
szak mai fel ada ta ik el lá tá sá ban, ezek mód szer ta ni te vé -
keny sé gé nek ko or di ná lá sa, a haj lék ta lan sze mé lyek el lá tá -
sá hoz, a haj lék ta lan ság hely ze té hez kap cso ló dó or szá gos
fel mé ré sek és tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok ké szí té se;

– jog- és ér dek vé del mi fel ada tok el lá tá sa.

VI. A Köz ala pít vány jel le ge

1. A Köz ala pít vány jogi sze mély.

2. A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.) 5.  §-ában 
meg je lölt ki e mel ke dõ en köz hasz nú te vé keny sé get foly -
tató szer ve zet, mi vel – egye bek mel lett – az Al kot mány
17.  §-ában és 70/E.  §-ában, va la mint a szo ci á lis igaz ga tás -
ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Szt.) 2.  §-ában, 71/B.  §-ában,
74/A.  §-ában, 78.  §-ában, 84.  §-ában, va la mint
94/E.  §-ában meg ha tá ro zott köz fel ada tot lát el.

3. A Köz ala pít vány a Khtv. 26.  §-a c) pont já ban meg -
ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé gek kö zül az aláb bi a kat
foly tat ja:

„2. szo ci á lis te vé keny ség, csa lád se gí tés, idõs ko rú ak
gon do zá sa”,

„4. ne ve lés és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, ismeret -
terjesztés”,

„11. hát rá nyos hely ze tû tár sa dal mi cso por tok társa -
dalmi esély egyen lõ sé gé nek elõ se gí té se”,

„12. em be ri és ál lam pol gá ri jo gok vé del me”,
„17. re ha bi li tá ci ós fog lal koz ta tás”,
„18. mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek kép -

zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se és kap cso ló dó
szol gál ta tá sok”.

4.1. A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz bár mely bel föl di és
kül föl di ter mé sze tes és jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet pénz be li vagy ter mé szet -
be ni ado mánnyal, va gyon ren de lés sel csat la koz hat, ha
a Köz ala pít vány cél ját el fo gad ja és an nak meg va ló sí tá sát
kí ván ja elõ moz dí ta ni.

4.2. A csat la ko zás el fo ga dá sá ról 1 mil lió Ft ér ték ha tá rig 
a Ku ra tó ri um el nö ke, azt meg ha la dó an a Ku ra tó ri um dönt.

VII. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve és kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ke ze lõ je és leg fõbb
dön tés ho zó szer ve a Ku ra tó ri um, amely 5 fõ bõl áll. A
 Kuratórium tag ja it az Ala pí tó kéri fel írás ban, hét évre.

2. A Ku ra tó ri um el nö két az Ala pí tó kéri fel e tiszt ség
el lá tá sá ra a Ku ra tó ri um tag jai kö zül. A Ku ra tó ri um el nö -
ké ül nem je löl he tõ ki köz tiszt vi se lõ.

3.1. A Ku ra tó ri um el nö ke:
– Gyu ris Ta más
3.2. A Ku ra tó ri um tag jai:
– Ve csei Mik lós 
– Ulics ka Lász ló 
– Sze me ré dy Zsolt
– Lõ rincz Nor bert

4.1. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val,
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c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az Ala pí tó ál tal – a Ptk.
74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – tör té nõ
vissza vo ná sá val,

d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,

e) a VII/1. pont ban fog lalt idõ tar tam le jár tá val,

f) a tag meg bí za tá sá nak a VIII/8. pont ban fog lal tak
 szerinti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
11/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

4.2. A Ku ra tó ri um vissza hí vá sá ra az Ala pí tó jo go sult.

5.1. A Köz ala pít vány kép vi se le té re a Ku ra tó ri um el -
nöke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la ál ta lá nos helyette -
sítési jog kör rel meg bí zott ku ra tó ri u mi tag jo go sult. A kép -
vi se let re  szóló meg bí zás csak írá sos for má ban ad ha tó.

5.2. A Ku ra tó ri um – a kép vi se let mód já nak és ter je del -
mé nek egy ide jû, írás ban tör té nõ meg ha tá ro zá sá val – jo go -
sult a Köz ala pít vány al kal ma zott ját fel ha tal maz ni a Köz -
ala pít vány kép vi se le té re.

5.3. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zé si
jo got az el nök – aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta lá nos
 helyettesítési jog kör rel meg bí zott ku ra tó ri u mi tag – és a
Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma ál tal erre fel ha tal ma zott ku ra -
tó ri u mi tag együt te sen gya ko rol ja.

6.1. A Ku ra tó ri um tag jai ku ra tó ri u mi te vé keny sé gü kért
dí ja zás ban nem ré sze sül het nek.

6.2. A Ku ra tó ri um tag ja i nak a ku ra tó ri u mi ülé se ken
való rész vé te lük kel kap cso lat ban köz vet le nül fel me rü lõ,
szám lá val iga zolt költ sé ge it a Köz ala pít vány meg té rí ti.

6.3. A Ku ra tó ri um meg té rí ti tag ja i nak a Ku ra tó ri um
 által meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá val kap cso lat ban fel -
me rü lõ, szám lá val iga zolt és in do kolt do lo gi ki adá sa it.

VIII. A Ku ra tó ri um mû kö dé se és jog kö re

1. A Ku ra tó ri um mû kö dé sé nek sza bá lyai:

1.1. A Ku ra tó ri um szük ség sze rint, de éven te leg alább
két al ka lom mal – fél év vé gén és év vé gén – ülé se zik, a
 Kuratórium ülé sei nyil vá no sak.

1.2. A Ku ra tó ri um ülé se it az el nök hív ja össze.

1.3. A Ku ra tó ri um ülé se i nek idõ pont ját, he lyét és na pi -
rend jét a Ku ra tó ri um el nö ke ha tá roz za meg, er rõl a Ku ra -
tó ri um tag ja it a ki je lölt idõ pont elõtt leg alább 15 nap pal
írás ban ér te sí ti.

1.4. Rend kí vü li ku ra tó ri u mi ülést kell össze hív ni, ha
bár me lyik ku ra tó ri u mi tag azt írás ban a na pi rend meg je lö -
lé sé vel kez de mé nye zi.

A Ku ra tó ri um el nö ke kö te les a Ku ra tó ri um rend kí vü li
ülé sét – az elõ ter jesz tett in dít vány nak meg fele lõen – az
 indítvány be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lü li idõ pont -
ra össze hív ni.

1.5. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha a ta gok több mint
fele je len van. A Ku ra tó ri um dön té se it ál ta lá ban nyílt
 szavazással, egy sze rû szó több ség gel hoz za. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén a ja vas la tot el ve tett nek kell te kin te ni.

1.6. Mi nõ sí tett több ség – több sé gi és még egy sza va -
zat – szük sé ges

a) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek, Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tá nak (a továb biak ban: SZMSZ),

b) a Ku ra tó ri um fel adat- és mun ka ter vé nek,
c) az éves be szá mo ló, va la mint a köz hasz nú sá gi

 jelentés
el fo ga dá sá hoz.

Az SZMSZ egyéb kér dé sek el dön té sé hez is elõ ír hat ja
a mi nõ sí tett több sé get.

2.1. Az ülést az el nök, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az álta -
lános he lyet te sí té si jog kör rel meg bí zott ku ra tó ri u mi tag
ve ze ti.

2.2. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell fel ven -
ni, ame lyet a le ve ze tõ el nök és egy fel kért ku ra tó ri u mi tag
alá írá sá val hi te le sít.

2.3. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell a Ku ra tó ri um
dön té se it és leg fon to sabb meg ál la pí tá sa it.

3. Ha tá ro za tok és nyil vá nos ság:
3.1. A Ku ra tó ri um gon dos ko dik dön té se i nek a ha tá ro za -

tok tá rá ban tör té nõ nyil ván tar tá sá ról. Eb ben fel kell tün -
tetni a dön té sek tar tal mát, idõ pont ját, ha tá lyát, a támo -
gatók és el len zõk szám ará nyát, nyílt sza va zás ese tén sze -
mé lyét.

3.2. A Ku ra tó ri um el nö ke gon dos ko dik a Ku ra tó ri um
dön té se i nek az érin tet tek kel való köz lé sé rõl írás ban, iga -
zol ha tó mó don. A Ku ra tó ri um dön té se it a Köz ala pít vány
szék he lyén el he lye zett hir de tõ táb lán hoz za nyilvános -
ságra. A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso lat ban ke let -
ke zett ira tok ba bár ki be te kint het, a Köz ala pít vány szék -
helyén elõ re egyez te tett idõ pont ban.

3.3. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai
igény be vé te le i nek mód já ról, va la mint be szá mo lói köz -
lésérõl idõ sza ki ki ad vá nya i ban és in ter ne tes hon lap ján
 tájékoztatja a nyil vá nos sá got.

4. A Ku ra tó ri um min den év feb ru ár 28-áig kö te les az
Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ évi
mû kö dé sé rõl, jú ni us 30-áig pe dig va gyo ni hely ze té rõl és
gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról, mel lé kel ve a
köz hasz nú sá gi je len tést is.

5. A ha tá ro zat ho za tal ban nem ve het részt az a sze mély,
aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], 
élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat
alap ján:

– kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
– bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt.
Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut -

ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be
 vehetõ nem pénz be li szol gál ta tás.

6. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás- és jog kö re:
a) dön tés ho za tal a Köz ala pít vány hoz csat la ko zók

pénz be li és egyéb ado má nya i nak el fo ga dá sá ról, 1 mil -
lió Ft-os összeg ha tár fe lett;
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b) dön tés ho za tal a Köz ala pít vány éves te vé keny sé gi
és pénz ügyi ter vé rõl;

c) dön tés ho za tal az éves te vé keny ség rõl és gazdál -
kodásról ké szült be szá mo lók ról;

d) dön tés ho za tal vál lal ko zás ala pí tá sá ról, vagy ab ban
való tagi rész vé tel rõl;

e) a Köz ala pít vány SZMSZ-ének, va la mint Vagyo n -
kezelési és Be fek te té si Sza bály za tá nak el fo ga dá sa;

f) az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sá val egy ide jû leg köz -
hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sa, amely nek tar tal maz nia
kell a kö vet ke zõ ket:

– a szám vi te li be szá mo lót,
– a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
– a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
– a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
– a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az el kü lö ní tett ál la -

mi pénz alap tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi te le -
pü lé si ön kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár -
su lá sá tól és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér -
tékét,

– a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma el nö ké nek és tag já nak,
va la mint a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké nek és tag já nak
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, il let ve össze gét,

– a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi
 beszámolót.

7. A Ku ra tó ri um el nö ké nek ha tás- és jog kö re:
a) dön tést hoz a Köz ala pít vány hoz csat la ko zók pénz -

be li és egyéb ado má nya i nak el fo ga dá sá ról, 1 mil lió Ft-os
összeg ha tá rig,

b) gon dos ko dik a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak vég re haj -
tá sá ról, irá nyít ja és ve ze ti a Köz ala pít vány te vé keny sé gét
a Ku ra tó ri um ülé sei kö zött,

c) elõ ké szí ti, össze hív ja és ve ze ti a Ku ra tó ri um ülé se it,
d) egy sze mély ben kép vi se li a Ku ra tó ri u mot har ma dik

sze mé lyek elõtt.

8. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az Áht.
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

IX. A Köz ala pít vány va gyo na

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na az ala pí tás hoz fel -
aján lott Haj lék ta la no kért Ala pít vány tel jes va gyo na, mely -
nek rész le te zé sét és ér té két az Ala pí tó Ok irat mel lék le te
tar tal maz za.

Az in du ló va gyon ból a Köz ala pít vány törzs va gyo nát
ké pe zi az Ala pí tó Ok irat mel lék le té ben meg je lölt in gat lan. 
A törzs va gyon nem ide ge nít he tõ el és nem ter hel he tõ meg.

2. A Köz ala pít vány be vé te lei:
a) köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás,
b) ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek ön kén tes befize -

tései,

c) a sze mé lyi jö ve de lem adó ból a Köz ala pít vány ré szé -
re a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint fel aján lott rész,

d) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl be -
folyt összeg,

e) a köz ala pít vá nyi va gyon ho za dé ka,
f) pá lyá za ti be vé te lek,
g) az Egész ség biz to sí tá si Alap ból át vett pénz esz kö zök,
h) egyéb be vé te lek.

3. A va gyon fel hasz ná lás mód ja:
3.1. A Köz ala pít vány cél já val és köz hasz nú te vé keny -

sé gé vel össze füg gés ben va gyo nát kü lö nö sen az aláb bi
 módokon hasz nál ja fel:

– haj lék ta lan sze mé lyek egész ség ügyi és szo ci á lis el lá -
tá sát vég zõ in téz mé nye ket mû köd tet, ezek ben ké re lem re,
ille tõ leg sze mé lyes meg ke re sés alap ján szol gál ta tást
nyújt;

– kü lö nös mél tány lást ér dem lõ, a meg vál to zott élet -
körülményekbõl fa ka dó an azon na li in téz ke dést kö ve te lõ
ese tek ben ké re lem re, és a mû köd te tett in téz mény ve ze tõ -
jé nek dön té se alap ján ter mé szet be ni vagy pénz be li tá mo -
ga tást nyújt hat;

– pá lyá zat út ján tá mo gat ja a haj lék ta lan sze mé lyek
 ellátásának fej lesz té sé re irá nyu ló prog ra mo kat, kutatá -
sokat, fej lesz té se ket, ille tõ leg e kör ben maga is szer vez,
in dít és mû köd tet új tí pu sú mo del le ket, prog ra mo kat;

– a haj lék ta lan sze mé lyek ré szé re té rí tés men tes jog- és
ér dek vé del mi te vé keny sé get vé gez, il let ve vi se li az eb bõl
fa ka dó költ sé ge ket.

3.2. A va gyon fel hasz ná lás rész le tes sza bá lya it a Ku ra -
tó ri um ál tal el fo ga dott Va gyon ke ze lé si Sza bály zat tar tal -
maz za.

X. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

1. A köz ala pít vá nyi cé lok ra az in du ló va gyon – a törzs -
va gyon ki vé te lé vel –, to váb bá a köz ala pít vá nyi va gyon
ho za dé ka, va la mint a csat la ko zók va gyo ni hoz zá já ru lá sai
és azok ho za dé kai hasz nál ha tók fel.

2. A Köz ala pít vány éves pénz ügyi terv alap ján gaz dál -
ko dik, amely a Köz ala pít vány be vé te le it és ki adá sa it tar -
tal maz za azo nos fõ összeg gel. A Köz ala pít vány ke ze lõ
szer vé nek és fel ügye lõ szer vé nek költ sé ge, va la mint az
egyéb köz ve tett költ sé gek nem ha lad hat ják meg az éves
ter ve zett össz ki adás 8%-át.

3. A Köz ala pít vány a ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok
alap ján be szá mo lót ké szít, ame lyet az ok le ve les könyv -
vizs gá ló hi te le sít és a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez.

4.1. A Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá sá nak és te vé -
keny sé gé nek leg fon to sabb ada ta it két or szá gos ter jesz té sû
na pi lap – a Nép sza bad ság és a Ma gyar Nem zet – út ján,
 valamint in ter ne tes hon lap ján hoz za nyil vá nos ság ra.

4.2. A Köz ala pít vány éves köz hasz nú sá gi je len té se i be
bár ki be te kint het, illetõ leg ab ból, sa ját költ sé gé re máso -
latot ké szít het.
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5. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get köz -
hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem
 veszélyeztetve vé gez het. Gaz dál ko dá sa so rán el ért ered -
mé nyét nem oszt hat ja fel, ha nem vissza for gat ja az Ala pí tó
Ok irat ban írt cél jai meg va ló sí tá sá ra.

A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny ség re éves be vé -
te lé nek leg fel jebb 10%-át for dít hat ja, és a vál lal ko zá si
 tevékenységbõl szár ma zó ered ményt a Köz ala pít vány cél -
ja i ra kell for dí ta nia.

6. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get csak az
ál la mi ga ran cia vál la lás sal ki bo csá tott ér ték pa pí rok vo nat -
ko zá sá ban foly tat hat. A be fek te té si te vé keny ség rész le tes
sza bá lya it a Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza -
bály zat tar tal maz za.

7. A min den ko ri költ ség ve té si tör vény ben a Minisz -
térium fe je ze ti költ ség ve té sé ben a Köz ala pít vány cél ja i ra
for dít ha tó összeg fel hasz ná lá sá nak rész le tes fel té te le it a
Mi nisz té ri um és a Köz ala pít vány kö zött meg kö ten dõ és
éven te fe lül vizs gá lan dó szer zõ dés tar tal maz za.

8. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi 1 mil lió fo rin tot meg -
ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a Köz -
ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren det
 állapít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a nyug -
el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek ré szé re 
nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet be ni el lá -
tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug -
díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

9. A Köz ala pít vány a pá lyá za ti tá mo ga tás ban ré sze sü -
lõ vel szer zõ dést köt, mely tar tal maz za

– a tá mo ga tás cél ját,
– az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét,
– az el szá mo lás hoz szük sé ges bi zony la to kat,
– a pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos

el len õr zés mód ját,
– a szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye it.

10. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

XI. A Köz ala pít vány Tit kár sá ga

1. A Ku ra tó ri um mun ká já nak elõ ké szí té sé re, szer ve zé -
sé re és dön té sei vég re haj tá sá nak ad mi niszt ra tív és ope -
ratív se gí té sé re tit kár ság ve ze tõ irá nyí tá sa alatt mû kö dõ
 Titkárságot lé te sít het. Lé te sí té se ese tén a Tit kár ság mû kö -
dé si költ sé ge it a Köz ala pít vány fe de zi.

2. Lé te sí tés ese tén a Tit kár ság és a tit kár ság ve ze tõ
 további fel ada ta it az SZMSZ tar tal maz za.

3. Lé te sí tés ese tén a tit kár ság ve ze tõt a Ku ra tó ri um
dön té se alap ján a Ku ra tó ri um el nö ke ne ve zi ki. A tit kár -
ság ve ze tõ fe lett a mun kál ta tói jo go kat a Ku ra tó ri um el nö -
ke gya ko rol ja. Az egyéb al kal ma zot tak fe lett – a Kurató -
rium el nö ké nek el len jegy zé se mel lett – a tit kár ság ve ze tõ
gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat.

XII. A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. Az Ala pí tó a Köz ala pít vány el len õr zé sé re három -
tagú Fel ügye lõ Bi zott sá got hoz lét re.

2. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja az a sze mély,
aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül
– ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, és a tár sa dal mi szer ve zet ál tal
tag já nak a tag sá gi jog vi szony alap ján nyúj tott, lé te sí tõ
 okiratnak meg fe le lõ cél sze rin ti jut ta tást –, il let ve

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa ha tá -
ro zat lan idõ re szól.

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag já nak meg bí za tá sa meg -
szû nik:

– a tag ha lá lá val,
– fel ké ré sé nek vissza vo ná sá val,
– le mon dás sal,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it te vé keny sé gü kért tisz -
te let díj il le ti meg, amely nek havi össze ge a min den ko ri
mi ni mál bér 30%-a.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend jé nek, mû kö dé sé nek
sza bá lya it maga ha tá roz za meg az zal, hogy a Fel ügye lõ
Bi zott ság mû kö dé sé re a Ku ra tó ri um mû kö dé si sza bá lya it
kell meg fele lõen al kal maz nia.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság elsõ ülé sén tag jai kö zül el nö -
köt vá laszt.

7.1. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét, gaz dál ko dá sát. Vizs gá la ta it szük ség sze rint
tart ja, amely nek ke re té ben a Ku ra tó ri um el nö ké tõl, il let ve
a Köz ala pít vány bár mely al kal ma zott já tól fel vi lá go sí tást,
je len tést kér het, a Köz ala pít vány köny ve it, ira ta it, pénz -
ügye it, ér ték pa pír-ál lo má nyát, be fek te té se it, vállalkozá -
sait bár mi kor meg vizs gál hat ja, ille tõ leg in do kolt eset ben a 
Köz ala pít vány költ sé gén szak ér tõ vel meg vizs gál tat hat ja.
Tag jai ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek a Ku ra tó ri um
ülé se in.

7.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság – az ok le ve les könyvvizs -
gálói je len tés figye lembe véte lével – meg vizs gál ja a Köz -
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ala pít vány pénz ügyi ter vét, be szá mo ló ját, mér le gét és
 vagyonkimutatását. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les vizs gá -
la ta i ról a Ku ra tó ri u mot és az Ala pí tót írás ban tá jé koz tat ni,
in do kolt eset ben kez de mé nyez he ti a Ku ra tó ri um ülé sé nek
so ron kí vü li össze hí vá sát.

7.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re
 jogosult Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát
kez de mé nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

– a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés vagy a szer ve zet ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ
ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té se
vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se az
in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük -
ségessé;

– a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

7.4. Amennyi ben a Ku ra tó ri um ülé sé nek össze hí vá sa
a 7.3. pont alat ti kez de mé nye zés el le né re el ma rad, úgy a Fel -
ügye lõ Bi zott ság jo go sult an nak össze hí vá sá ra. A Kurató -
rium össze hí vá sá ra 30 na pon be lül kell sort kerí teni.

7.5. Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá -
sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a
Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a
Köz ala pít vány tör vényességi fel ügye le tét el lá tó szer vet
(ügyész ség).

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:

– Ka ro si György 
– dr. Ra do száv Mik lós 
– Gyõ ri-Da ni La jos

XIII. Egyéb ren del ke zé sek

1.1. Nem le het a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak és Fel -
ügye lõ Bi zott sá gá nak el nö ke és tag ja az a sze mély, aki

olyan más, két éven be lül meg szûnt köz hasz nú szer ve zet -
nél töl tött be – an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg -
alább egy évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend -
jérõl  szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sa it nem egyenlí -
tette ki.

1.2. A Ku ra tó ri um tag ja, il let ve az en nek je lölt sze mély
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

2. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak
anya gi tá mo ga tást nem nyújt, pár tok tól tá mo ga tást nem
kap, or szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tet
nem ál lít és nem tá mo gat.

3. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát hi va ta los lap ban
köz zé kell ten ni.

4. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén a Köz ala pít -
vány va gyo na a hi te le zõk ki elé gí té se után az Ala pí tót il le ti
meg és az Ala pí tó kö te les azt a meg szûnt Köz ala pít vány
cél já hoz ha son ló cél ra for dí ta ni, va la mint er rõl a nyil -
vánosságot meg fele lõen tá jé koz tat ni.

5. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben 
a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény,
va la mint a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény ren del ke zé sei az irány adó ak.

Bu da pest, 2005. de cem ber 7.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.1063 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


