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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi LXXI.
törvény
a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*
1. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kt.) 8. §-a (3) bekezdésének harmadik
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el.

„A bevezetõ és a kezdõ szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az alapozó szakasz kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozása idõkeretének
huszonöt-ötven százalékában nem szakrendszerû oktatás,
az alapozó szakasz fennmaradó idõkeretében és a fejlesztõ
szakaszban szakrendszerû oktatás folyik.”
2. § (1) A Kt. 9. §-ának (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az érettségi vizsga állami vizsga. Az érettségi vizsgát országosan egységes vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit
a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga vizsgakövetelményei alapján kell meghatározni. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit az iskola – a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint – a helyi tantervében meghatározottak alapján helyi vizsgakövetelményekkel egészítheti
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ki. A központi vizsgakövetelmények megállapítása és kihirdetése, az értékelés szabályozása az állam feladata. Ha
az érettségi vizsga vizsgaszabályzata másképp nem rendelkezik, a vizsgát az iskola szervezi meg. A szóbeli vizsgák nyilvánosak. A nyilvánosságot a vizsgabizottság elnöke korlátozhatja, illetve kizárhatja, ha azt a vizsga rendjének fenntartása indokolja. A vizsga az oktatás nyelvén
– magyarul, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, illetve
más idegen nyelven – folyik. A vizsgázó az írásbeli dolgozatát – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint –
megtekintheti, és csatolhatja az értékeléssel kapcsolatos
véleményét.
(2) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzata határozza meg
az érettségi vizsga megszervezésére, lebonyolítására, az
érettségi vizsga vizsgatantárgyaira, az érettségi vizsga
vizsgatantárgyainak követelményeire, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, a jelentkezésre és az ügyvitelre
vonatkozó rendelkezéseket. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát a Kormány rendeletben adja ki. Az érettségi
vizsga vizsgaszabályzatának a Kormány részére történõ
benyújtása elõtt be kell szerezni az Országos Köznevelési
Tanács és a Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, a
nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelést és oktatást
érintõ kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság
egyetértését.
(3) A tanuló – tanulói jogviszonyának fennállása alatt
abban az iskolában, amelyben a vizsgára történõ jelentkezéshez szükséges tanulmányait befejezte, ha az érettségi
vizsga vizsgaszabályzata másképp nem rendelkezik – a tizenkettedik, e törvényben meghatározott esetben a tizenharmadik évfolyam követelményeinek teljesítése után
érettségi vizsgát tehet.
(4) A tanulói jogviszony megszûnése után bármelyik, a
bizonyítvány kiállítására jogosult iskolában tehetõ – az
érettségi vizsga vizsgaszabályzata szerint – érettségi vizsga. Érettségi vizsga tehetõ a tanulói jogviszony fennállása
alatt és a tanulói jogviszony megszûnését követõen az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározott vizsgaközpontban is. Az érettségi vizsgát minden esetben a
vizsga idõpontjában érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni.”
(2) A Kt. 9. §-ának (7)–(10) bekezdései helyébe a következõ (7)–(10) bekezdés lép:
„(7) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményben mûvészeti alapvizsgát kell szervezni, illetve mûvészeti záróvizsga szervezhetõ. Az e bekezdésben szabályozott vizsgákon központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az
iskola helyi tantervében meghatározottak szerint, az iskola
által kidolgozott követelmények alapján kell vizsgát tenni.
(8) Az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget
tanúsít, és felsõoktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére,
tevékenység folytatására jogosít. A felsõoktatási intézmény határozza meg, hogy a felvételhez az érettségi vizsga
egyes vizsgatantárgyaiból milyen szintû követelményekre
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épülõ vizsgát és vizsgaeredményeket kell teljesíteni. Az
érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból letett vizsga
– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint – megismételhetõ. A felsõoktatási intézmény a
felvételi kérelem elbírálásakor a középiskolai tanulmányok során kapott osztályzatokat és a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeket – jogszabályban
meghatározottak szerint – figyelembe veheti, illetve figyelembe veszi.
(9) Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
szakképesítések megszerzésére szervezett szakmai vizsga
állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama követelményeinek teljesítése után – a (3)–(4) és a (6) bekezdésben meghatározottak szerint – szakmai vizsgát tehet. A
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározásáról és kiadásáról, a tanulói jogviszony megszûnése
után az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga letételének
lehetõségérõl, a szakmai vizsga megszervezésérõl, a szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiadásáról a szakképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.
(10) Az érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizottsága a Magyar Köztársaság címerét tartalmazó körbélyegzõt használ.”
3. § A Kt. 11. §-a (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A tanuló joga különösen, hogy]
„b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások
közül; a középiskolában – jogszabályban meghatározottak
szerint – az angol nyelv elsajátításához felkészülési lehetõséget kapjon;”
4. § A Kt. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az oktatási és kulturális miniszter a 20–22. §-ban
meghatározottakon kívül más közoktatási intézményt alapíthat, illetve alapítását engedélyezheti, ha az megfelel e
törvény, valamint a szakképzési törvény elõírásainak, továbbá engedélyezheti olyan sajátos pedagógiai program
alapján nevelõ és oktató általános iskola, középiskola alapítását, amelynek nem célja, hogy a tanulót felkészítse az
érettségi vizsgára. A kérelemhez mellékelni kell a közoktatási intézmény alapításához jogszabályban meghatározott dokumentumokat, tevékenységével, óvoda és iskola
esetén az átadni kívánt ismeretekkel kapcsolatos programot. Az engedéllyel kapcsolatos többletköltségeket a
fenntartónak kell viselnie.”
5. § (1) Kt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az általános iskolának nyolc évfolyama van.”
(2) A Kt. 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az alapító okirata szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola, másik nyolc
évfolyammal mûködõ általános iskola vagy legalább hat
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évfolyammal mûködõ gimnázium tagiskolájaként látja el
feladatait. E rendelkezések alkalmazásában nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskolának kell tekinteni azt az iskolát is, amelyikben – az alapító
okiratban meghatározottak ellenére – egymást követõ két
tanítási évben nem indult osztály a hetedik és a nyolcadik
évfolyamon.”
6. § A Kt. 28. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki
és egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:
„(7) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok
számának figyelembevételével meg kell szervezni a gimnáziumban – a (4) bekezdésben meghatározott – nyelvi
elõkészítõ évfolyamot, illetve a nyelvi elõkészítõ évfolyam további osztályát, ha a jelentkezõk létszáma alapján
ez indokolt. A nyelvi elõkészítõ évfolyam, illetve a nyelvi
elõkészítõ évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból
is megszervezhetõ egy gimnázium keretei között.”
7. § A Kt. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Az adott évfolyamban indítható osztály, osztályok
számának figyelembevételével meg kell szervezni a szakközépiskolában – a (2) bekezdésben meghatározott – nyelvi elõkészítõ évfolyamot, illetve a nyelvi elõkészítõ évfolyam további osztályát, ha a jelentkezõk létszáma alapján
ez indokolt. A nyelvi elõkészítõ évfolyam, illetve a nyelvi
elõkészítõ évfolyam osztálya több középiskola tanulóiból
is megszervezhetõ egy szakközépiskola keretei között.”
8. § (1) A Kt. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A többcélú intézmény lehet
a) egységes iskola vagy összetett iskola,
b) közös igazgatású közoktatási intézmény,
c) általános mûvelõdési központ (a továbbiakban:
ÁMK),
d) egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai
módszertani intézmény,
e) egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény.”
(2) A Kt. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény. Az egységes iskola a különbözõ típusú iskolák
feladatait egységes közös és ehhez kapcsolódó, iskolatípus
szerint elkülönülõ tananyag és követelményrendszer alkalmazásával látja el. Az összetett iskola a különbözõ típusú iskolák feladatait az egyes feladatoknak megfelelõ külön tananyag és követelményrendszer alkalmazásával valósítja meg. Tizenkettõ – e törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén – tizenhárom évfolyammal mûködhet az általános iskola és a gimnázium, az általános iskola és a szakközépiskola, illetve az általános iskola és
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gimnázium, valamint szakközépiskola feladatait is ellátó
egységes középiskola. Az egységes középiskola az alapozó szakaszon folyó oktatást nem szakrendszerû oktatásként is megszervezheti. A nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola az egységes középiskola tagintézményeként is mûködhet.”
(3) A Kt. 33. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény több különbözõ pedagógiai szakszolgálatot szervezetileg egységes intézményként lát el. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény – a szakértõi és
rehabilitációs bizottsági feladatok kivételével – részt vehet
a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az utazó szakember-hálózat mûködtetésében, a többi gyermekkel, tanulóval együtt azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban
nevelésben-oktatásban részt vevõ gyermekek, tanulók ellátásában. Az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény elláthatja a gyógytestnevelés feladatait is.”
9. § A Kt. 40. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Az intézményi minõségirányítási program határozza meg az intézmény mûködésének hosszú távra szóló
elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minõségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mûködésének folyamatát, ennek keretei
között a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési
feladatok végrehajtását. Az intézményi minõségirányítási
programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetõi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és
az értékelés rendjét. A minõségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körû intézményi önértékelés periódusát,
módszereit és a fenntartói minõségirányítási rendszerrel
való kapcsolatát. A minõségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelõtestület a szülõi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minõségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a
tanulók egyéni fejlõdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitûzései és az intézmény mûködése
folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelõtestület
és a szülõi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt
intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt
intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.”
10. § A Kt. 48. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(10) Ha az egységes iskola az általános iskola feladatai
mellett a gimnázium, a szakközépiskola és a szakiskola
feladatai közül legalább egyet ellát, biztosítania kell a tanuló részére a folyamatos továbbhaladás feltételeit, ennek
tartalmi és szervezeti követelményeit pedagógiai programjában rögzítenie kell. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell
akkor is, ha a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal
mûködõ általános iskola az – általános iskola és a középiskola feladatait ellátó – egységes iskola tagintézményeként
mûködik.”
11. § A Kt. 66. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, a § (4) bekezdéssel egészül ki, és egyidejûleg a jelenlegi (4)–(7) bekezdés jelölése (5)–(8) bekezdésre módosul:
„(3) A kötelezõ felvételt biztosító iskola a jelentkezõ
felvételét, átvételét – feltéve, hogy lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye a körzetében található – nem
kötheti felvételi követelmény teljesítéséhez. Az e bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha a többcélú
közoktatási intézmény az általános iskola feladatait is ellátja.
(4) Ha a többcélú közoktatási intézmény az általános iskolai feladatok mellett gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai feladatok közül bármelyiket ellátja, nem tarthat
felvételi vizsgát azoknak a tanulóknak, akik a többcélú intézmény keretében fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat. A tanulók a pedagógiai programban meghatározottak alapján folytatják tanulmányaikat a megfelelõ iskolatípus szerinti oktatásban. Ha az egységes iskola az általános iskolai feladatok mellett gimnázium, szakközépiskola és a szakiskola feladatai közül legalább kettõt ellát, a
pedagógiai programjában kell meghatározni, hogy a közös
követelmények teljesítése után milyen feltételek teljesítésével milyen kiegészítõ tanulmányokat kell folytatni. A
felvételi kérelmek elbírálásánál a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulókat elõnyben kell részesíteni. Az elõnyben
részesítés feltételeit a pedagógiai programban kell meghatározni.”
12. § A Kt. 67. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakképzésre vonatkozó jogszabály határozza
meg a szakképzésben való részvétel iskolai, szakmai elõképzettség szerinti feltételeit. A munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátításában
részt vehet az is, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, attól a tanévtõl kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.”
13. § A Kt. 75. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a többcélú közoktatási intézmény több iskolatípus feladatait is ellátja, a tankötelezettség ideje alatt a tanulói jogviszony nem szüntethetõ meg, amíg a tanulmányok folytatására bármelyik iskolai feladatot ellátó intéz-
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ményegységben lehetõség van. A tankötelezettség megszûnése után a tanulói jogviszony megszüntetésére az egységes iskolában a középiskolára, az összetett iskolában, továbbá a közös igazgatású közoktatási intézmény és az általános mûvelõdési központ iskolai feladatot ellátó intézményegységeiben az ellátott feladatoknak megfelelõ iskolatípusra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
14. § A Kt. 81. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat, illetve nem állami szerv tartja fenn]
„c) nem kell alkalmazni az angol nyelv felkészülésének
biztosítására vonatkozó rendelkezéseket [11. § (1) bekezdés b) pont], az iskolaalapításnál és -fenntartásnál a középtávú beiskolázási tervre [26. § (3) bekezdés, 28. § (2) bekezdés] vonatkozó rendelkezéseket, a nyelvi elõkészítõ
évfolyam indítására vonatkozó rendelkezések közül a
28. § (7) bekezdését és 29. § (3) bekezdését, a gyermekek,
tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a
46. §-t, a 65. § (2) bekezdésének elsõ, valamint harmadik–
hatodik mondatát, a 66. § (2) bekezdését, valamint a 68. §
(3) bekezdését, továbbá a (4) bekezdésének elsõ mondatát;
a gyermekek napközbeni felügyeletének ellátására vonatkozó rendelkezéseket [24. § (4) bekezdés és 53. §
(3)–(4) bekezdés]; a vezetõi kiválasztásra vonatkozó rendelkezések közül a 18. § (8) bekezdését; az osztály-,
csoportlétszámokat meghatározó 3. számú mellékletet, a
maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével.”
15. § A Kt. 85. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai
megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elõkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati
intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a fõvárosi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelezõ
feladatait milyen módon látja el, illetõleg milyen nem kötelezõ feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével
összefüggõ elképzeléseket. Az önkormányzati intézkedési
tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv
elkészítésekor be kell szerezni – a nemzeti, etnikai kisebbséget érintõ kérdésekben – a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez
ki kell kérni a településen mûködõ közoktatási intézmények vezetõinek, továbbá a szülõi és diákszervezetek, a
nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a
települési szintû szakszervezetek, – ha nem mûködik települési kisebbségi önkormányzat – az érdekelt országos ki-
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sebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az e törvény 103. §-a (2) bekezdésének
a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési
tervben foglaltaknak. Nem kell a helyi önkormányzatnak
intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi
társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve – települések szerinti bontásban –
tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési
tervnek tartalmaznia kell.”
16. § (1) A Kt. 99. §-a a következõ (5)–(6) bekezdései
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlõdésének vizsgálatára. A szakiskola tizedik évfolyamán folytatott mérésnek az olvasás és szövegértés alapkészség
vizsgálatára is ki kell terjednie.
(6) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintû adatokat – a további
feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetõvé kell tenni.”
(2) A Kt. 99. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont minden fenntartónak megküldi az országos mérés, értékelés eredményeit és köteles felhívni a fenntartó figyelmét, amennyiben az eredmények alapján indokolt valamelyik iskolában az intézkedése. Ha az adott iskolában folyó
pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott
minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, hogy készítsen intézkedési tervet. Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak. Az intézkedési terv a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézkedési terv
elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek a
pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek. Az intézkedési tervben kell meghatározni a feltárt
okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve
az ennek végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési
programot. Az intézkedési tervnek tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési terv végrehajtásáig a megfelelõ színvonalú oktatást. Ha a következõ évi országos mérés, értékelés eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont felhívja a fenntartót, hogy három hónapon belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához – jogszabályban meghatározottak
szerint – pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, szak-
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értõ vagy más szakmai szervezet közremûködését köteles
igénybe venni. Az intézkedési terv az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont jóváhagyásával válik érvényessé. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.”
17. § (1) A Kt. 114. § (1) bekezdés b) pont hetedik gondolatjelének helyébe a következõ rendelkezés lép:
[b) az általános iskolában, illetve az általános mûveltséget megalapozó évfolyamokon minden esetben, továbbá
– a 115–116. §-ban meghatározott kivétellel – a szakiskolában és a középiskolában]
„– a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett
vizsga esetén a pótlóvizsga és elsõ alkalommal a javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt – az érettségi
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – az érettségi vizsga, az elsõ szakmai vizsga;”
(2) A Kt. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos
helyzetû tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való
részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az elsõ alapfokú
mûvészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi
fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú mûvészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés
megszerzése.”
18. § A Kt. a következõ 133. §-sal egészül ki:
„133. § (1) A 2006. évi LXXI. törvény 1. §-ával megállapított Kt. 8. § (3) bekezdésének harmadik mondata alapján az ötödik évfolyamon elsõ ízben a 2008/2009. tanévben kell megszervezni az oktatást. Ehhez az általános iskoláknak a helyi tantervüket 2007. szeptember 30-ig szükség
szerint át kell dolgozni és megküldeni jóváhagyás céljából
a fenntartónak. A helyi tanterv jóváhagyásához szakértõ
igénybevételére nincs szükség.
(2) A 2006. évi LXXI. törvény 3. §-ával megállapított
Kt. 11. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az iskolának
elõször a 2010/2011-es tanévtõl kell lehetõvé tenni a felkészülést az angol nyelv elsajátítása céljából.
(3) A 2006. évi LXXI. törvény 5. §-ával megállapított
Kt. 26. §-ának (3) bekezdése alapján a fenntartónak 2008.
augusztus 31-ig gondoskodnia kell a nyolc évfolyamnál
kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskolájának tagintézménnyé történõ átalakításáról vagy az általános iskolai feladatok – e törvényben meghatározottak szerinti –
iskolafenntartás nélkül történõ megoldásáról. A
2006/2007. tanévtõl kezdõdõen kell vizsgálni azt a kérdést, hogy indult-e hetedik és nyolcadik évfolyam az általános iskolában. A hetedik és a nyolcadik évfolyamon indított osztályokat akkor lehet figyelembe venni, ha az
egyes osztályok tanulói létszáma eléri a maximális osztálylétszám ötven százalékát. Ennél a számításnál a tényleges tanulói létszámot kell figyelembe venni. A tagintéz-
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ménnyé történõ átalakítás a költségvetési évhez igazodva
is végrehajtható. A nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola megszüntetése esetén
nincs szükség az aránytalan teher vizsgálatára, abban az
esetben, ha a helyi önkormányzat az általános iskolai feladatellátásról kistérségi társulás által fenntartott iskola
igénybevételével gondoskodik és a tanulók szállítása iskolabusszal megoldott. Amennyiben a helyi önkormányzat
az e bekezdésben meghatározottak szerint nem tud gondoskodni a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola tagintézménnyé történõ átalakításáról, vagy az általános iskolai feladatok ellátásáról, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont engedélyével tovább mûködtetheti az iskolát. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont az általános iskola
székhelye szerint illetékes többcélú kistérségi társulás és a
megyei közigazgatási hivatal bevonásával dönt. A továbbmûködési engedély iránti kérelmet 2007. január 31-ig lehet benyújtani.
(4) A 2006. évi LXXI. törvény 6. §-ával megállapított
Kt. 28. §-a (7) bekezdése alapján az iskolának elõször a
2010/2011-es tanévtõl kötelezõ a nyelvi elõkészítõ évfolyam megszervezése.
(5) A 2006. évi LXXI. törvény 9. §-ával megállapított
Kt. 40. §-ának (11) bekezdése alapján elsõ ízben a
2008/2009. évet kell értékelnie a közoktatási intézményeknek, az iskolák 2007. március 31-ig küldik meg a
fenntartónak a minõségirányítási programjukat, jóváhagyás céljából. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
2008/2009. tanév értékelésének hozzáférhetõvé tételérõl
köteles elsõ ízben gondoskodni. Ettõl az idõponttól kezdõdõen kötelezõ a 2006. évi LXXI. törvény 16. §-ával megállapított Kt. 99. §-ának (5) bekezdésében meghatározottak
szerint végezni a tizedik évfolyamon a mérést. A 2006. évi
LXXI. törvény 16. §-ával megállapított Kt. 99. §-ának
(7) bekezdésében foglaltak szerint a 2006/2007. tanévben
végzett országos mérés, értékelés alapján lehet elsõ ízben
felhívni a fenntartó figyelmét arra, hogy intézkedés megtételére van szükség.
(6) A 2006. évi LXXI. törvény 10. §-ával megállapított
Kt. 48. §-ának (10) bekezdése alapján az egységes iskola
átdolgozza pedagógiai programját oly módon, hogy a továbbhaladás feltételeit a 2007/2008-as tanévtõl kezdve
biztosítani tudja.
(7) A 2006. évi LXXI. törvény 17. §-ával megállapított
Kt. 114. § (2) bekezdését a 2007/2008-as tanévtõl kezdve
kell alkalmazni azoknál a tanulóknál, akik abban a tanévben kezdik meg a tanulmányaikat az adott iskolatípus legalacsonyabb évfolyamán, ezt követõen felmenõ rendszerben.
(8) A 2006/2007-es tanévben a munkáltató elrendelheti,
hogy a pedagógus – a rendes munkaidõn belül, munkaköri
feladatként, külön díjazás nélkül a munkakörére, beosztására megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson, ha
erre egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán
kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. Az
így elrendelt órák száma egy héten a két órát nem haladhat-
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ja meg. Egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett
akkor rendelhetõ el a pedagógus számára, ha elõtte az érintett hétre a díjazás nélküli két óra megtartását elrendelték.”
19. § A Kt. 1. számú melléklet Második rész „A
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehetõ gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1. b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. A normatív hozzájárulás meghatározásakor]
„b) a nappali rendszerû iskolai oktatásban azt a tanulót
lehet egy tanulóként figyelembe venni, aki az iskolával tanulói jogviszonyban áll; azoknak a tanulóknak a létszámát, akik saját döntésük alapján magántanulók, vagy saját
döntésük alapján vendégtanulók – kivéve, ha e törvény
alapján közösen szervezik meg több iskola részére a nyelvi
elõkészítõ osztályt – a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem lehet figyelembe venni;”
20. § (1) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész
„A VEZETÕK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK
KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA” fõcím „B) PEDAGÓGUS ÉS
SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRÖK”
alcímet követõ felsorolás – a II. jelölésig – helyébe a következõ rendelkezés lép:
[B) PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT
PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRÖK]
„– óvodapedagógus
– óvodapedagógus gyakorló óvodában
– óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek óvodájában
– óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek gyakorló óvodájában
– nem szaktanítást végzõ tanító általános iskolában
– nem szaktanítást végzõ tanító gyakorló általános
iskolában
– szaktanítást végzõ tanító, tanár általános iskolában
– szaktanítást végzõ tanító, tanár gyakorló általános iskolában
– nem szaktanítást végzõ osztálytanító általános iskola egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
– nem szaktanítást végzõ osztálytanító gyakorló általános iskola egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
– nem szaktanítást végzõ osztálytanító fogyatékos
tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos) osztályában
– tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos
tanulók általános iskolájában
– tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos
tanulók gyakorló általános iskolájában
– tanár középiskolában, szakiskolában
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– tanár alapfokú mûvészetoktatási intézményben 22
– tanár gyakorló középiskolában, szakiskolában,
alapfokú mûvészetoktatási intézményben
12
– tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos
tanulók középiskolájában, szakiskolájában
21
– napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást
tartó tanító, tanár általános iskolában, középiskolában, szakiskolában
23
– napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást
tartó tanító, tanár gyakorló általános iskolában,
középiskolában, szakiskolában
20
– napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást
tartó tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta)
fogyatékos tanulók általános iskolájában, középiskolájában, szakiskolájában
22
– szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató, szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában
mûhelyoktató
25
– kollégiumi nevelõ
24
– kollégiumi nevelõ gyakorló kollégiumban
22
– kollégiumi nevelõ fogyatékos tanulók kollégiumában
22
– fejlesztõ pedagógus iskolában
24
– fejlesztõ pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók iskolájában
22
– pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási intézményben
26
– pszichológus, szociálpedagógus gyakorló nevelési-oktatási intézményben
20
– konduktor, logopédus nevelési-oktatási intézményben
21
– konduktor, logopédus gyakorló nevelési-oktatási
intézményben
12
– könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben
22
– könyvtárostanár (tanító) a gyakorló nevelési-oktatási intézményben
14
– könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók gyakorló nevelési-oktatási intézményében
21
– pszichológus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelõ a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményben.
21”
(2) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pont
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A pedagógus kötelezõ óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és
a kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra
(kötelezõ és nem kötelezõ tanórai foglalkozás, egyéni foglalkozás), kollégiumi foglalkozásra, napközis és tanulószobai foglalkozásra kell fordítani. A gyakorlati oktatásvezetõ és a gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes a kötelezõ
órája keretében ellátja a tanulók gyakorlati és elméleti képzését. A tanulókkal való közvetlen foglalkozás körébe tartozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal
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való egyéni törõdés feladatainak [52. § (7) bekezdés] megtartása, azoknak a szakköröknek, érdeklõdési köröknek,
önképzõ köröknek, tanulmányi, szakmai és kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak, iskolák közötti versenyeknek, továbbá más tanórán kívüli foglalkozásoknak
[53. § (2) bekezdés b)–d) pontja] megtartása, amelyeket az
iskolai nem kötelezõ tanórai foglalkozás idõkeretének terhére szerveznek, kollégiumban a szabadidõ eltöltését szolgáló és az egyéni törõdést biztosító foglalkozások [53. §
(7) bekezdés] megtartása. A pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak munkáját – a munkaidõkeretre vonatkozó rendelkezések [Mt. 118/A. §] alapul vételével – oly módon kell megszervezni, hogy a pedagógus a heti kötelezõ
óraszáma egy tanítási évre jutó idõkeretét teljesíteni tudja.
Ehhez a munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási idõkeret kialakításával
szervezi meg. A tanítási idõkeretet a következõk szerint
kell megállapítani: a két hónapra jutó tanítási napok számát meg kell szorozni a pedagógus-munkakörre megállapított heti kötelezõ óraszám egy ötödével. A tanítási idõkeretet a munkakörre megállapított heti kötelezõ óraszám
egy ötödével csökkenteni kell minden olyan kiesõ tanítási
nap után, amely az Mt. 151. §-nak (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira vagy a keresõképtelenség idõtartamára esik. A tanítási idõkeret teljesítésénél a ténylegesen
megtartott, továbbá a pedagógus heti kötelezõ órájának
teljesítésébe beszámítható órák vehetõk figyelembe. A tanítási idõkeret teljesítésébe a II/18. pont alapján egyéni
foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartására elrendelt többlettanításból be kell számítani az egy tanítási héten a két órát meghaladó többlettanítási órát. A rendes munkaidõn belül végzett tanításért
óradíj a tanítási idõkereten felül teljesített többlet tanításért állapítható meg.”
(3) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/9. pont
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következõ tanóra elõkészítésével összefüggõ feladatokat látja el. A teljes rendes munkaidõ tanítási
órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként – a
munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató
utasítása alapján – ellátja a nevelõ és oktató munkával
összefüggõ egyéb feladatokat, így különösen: felkészül a
foglalkozásokra, tanítási órákra, elõkészíti azokat, értékeli
a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai
tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet,
részt vesz a nevelõtestület munkájában, a hátrányos helyzetû tanulók és a tehetséges tanulók felkészülésének segítésében, az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidõ
hasznos eltöltésének megszervezésében, az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg
nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozások [53. §
(2) bekezdés e) pontja] megtartásában, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ feladatok végre-
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hajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A
gyakorlati oktatásvezetõ és a gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes ellátja a gyakorlati képzést szervezõk ellenõrzését.
A pedagógus e bekezdés alapján végzett munkája kiemelt
munkavégzésért járó keresetkiegészítéssel is elismerhetõ.”
(4) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. A munkáltató elrendeli, hogy a pedagógus – a rendes munkaidõn belül, a munkakörére, beosztására megállapított kötelezõ órájánál, munkaköri feladatként, külön
díjazás nélkül – többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás
megtartása érdekében szükség van. Az így elrendelt órák
száma egy héten a két órát nem haladhatja meg. A munkáltató, ha szükséges, óradíj fizetése mellett is elrendelhet további tanítást. Egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése
mellett akkor rendelhetõ el, ha elõtte a díjazás nélküli foglalkozást elrendelték. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidõben
végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó
rendelkezései alapján számítható óradíj összegénél. A
Kormány rendeletben állapítja meg a további tanítás elrendelésének feltételeit, valamint az óradíj megállapításának
szabályait. Az elrendelés adott tanévre szólhat.”
(5) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II. pontja a
következõ 21. ponttal egészül ki:
„21. A nevelési-oktatási intézmény vezetõje – a fenntartó által meghatározott idõpontig – elkészíti a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak kötelezõóra-beosztását és megküldi a fenntartónak. A fenntartó és az intézményvezetõk közösen áttekintik az órabeosztást, és a kirendelés keretében történõ foglalkoztatás [Mt. 106. §] szabályainak alkalmazásával biztosítják az ellátatlanul maradt feladatok végrehajtását. A kirendelés ideje egy tanítási évben nem haladhatja meg a százkilencven tanítási
órát.”
21. § A Kt. 3. számú melléklet „Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások
szervezésének rendje” II. rész 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át
lehet lépni a nevelési év, illetõleg a tanítási év indításánál,
ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetõleg az
iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.”
22. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.
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(2) Az e törvény 11. §-a 2007. január 5-én lép hatályba,
az e törvény 20. §-ával megállapított Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész „A VEZETÕK ÉS A BEOSZTOTT
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA” fõcím
„B) PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRÖK” alcíme és az alcímet követõ felsorolás, továbbá az 1. számú melléklet Harmadik rész
II/18. pontja 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Kt. 25. §-a (1) bekezdésében az „alapmûveltségi
vizsgára,”, (2) bekezdésében az „alapmûveltségi vizsgára,
illetve” szövegrész, (4) bekezdésének harmadik mondata;
a Kt. 27. §-ának (4) bekezdése, (12) bekezdésének „az
alapmûveltségi vizsga letételére, továbbá” szövegrésze; a
Kt. 29. §-a (5) bekezdésének „befejezi az alapmûveltségi
vizsgára való felkészülést, továbbá” szövegrésze; a Kt.
30. §-a (9) bekezdés negyedik mondatának „alapmûveltségi vizsgán és az”, ötödik mondatának „alapmûveltségi
vizsgán, illetve az” szövegrésze; a Kt. 31. §-a (1) bekezdésének „ , illetve a tanuló nem készülhet fel az alapmûveltségi vizsga letételére” szövegrésze; a Kt. 48. §-a (1) bekezdés b) pontja hatodik gondolatjeles bekezdésének „az
alapmûveltségi vizsga követelményeit és témaköreit, ha
ennek megszervezését a középiskolai és szakiskolai pedagógiai program elõírja, továbbá” szövegrésze; a Kt. 51. §-a
(2) bekezdésének „alapmûveltségi vizsgára, illetve” szövegrésze; a Kt. 52. §-a (1)–(2) bekezdésének „az alapmûveltségi vizsga,” szövegrésze; a Kt. 71. §-a (1) bekezdésének „az alapmûveltségi vizsga vagy” és „az alapmûveltségi vizsgabizonyítványt, illetve” szövegrésze; a Kt. 72. §-a
(1) bekezdésének „az alapmûveltségi vizsga,” szövegrésze; a Kt. 84. §-a (5) bekezdésének „az alapmûveltségi
vizsga,” szövegrésze; a Kt. 91. §-a (4) bekezdésének
c) pontja; a Kt. 93. §-a (1) bekezdés c) pontjának „az alapmûveltségi vizsga és” szövegrésze; a Kt. 95. §-a (7) bekezdése a) pontjának „az alapmûveltségi vizsga, illetve” szövegrésze; a Kt. 95. §-a (9) bekezdésének „az alapmûveltségi vizsga,” szövegrésze, a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdés
c) pontjának „az alapmûveltségi vizsga és” szövegrésze; a
Kt. 99. §-a (1) bekezdésének „az alapmûveltségi vizsga
és” szövegrésze; a Kt. 101. §-a (2) bekezdésének az „alapmûveltségi vizsga vagy” szövegrésze; a Kt. 104. §-a
(4) bekezdés a) pontjának „az alapmûveltségi vizsga és”
szövegrésze; a Kt. 116. §-a (1) bekezdés e) pontjának
„alapmûveltségi vizsga,” szövegrésze; a Kt. 121. §-a
(1) bekezdés 32. pont b) alpontjának „az alapmûveltségi
vizsga,” szövegrésze; a Kt. 124. §-ának (1) bekezdése; a
Kt. 33. §-ának (4) bekezdésének az „– e törvény
34. §-ának a), e), g) pontjában meghatározott feladatok ellátására –” szövegrész;
b) a Kt. 30. §-a (11) bekezdésének a) pontjából a „vagy
a 17. § (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség és egyetemi, fõiskolai szakirányú továbbképzés keretében szerzett – a tevékenység folytatására jogosító –” szöveg;
c) a Kt. 9. §-ának (11) bekezdése.
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(4) E törvény hatálybalépésének napján a Kt. 10. §
(3) bekezdésének g) pontjában, a Kt. 14. §-a (1) bekezdésének i) pontjában és a Kt. 19. § (1) bekezdésének k) pontjában a „jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon” szöveg helyébe
„az oktatási jogok biztosához forduljon” szöveg, a Kt.
93. §-a (1) bekezdésének i) pontjában az „oktatási jogok
miniszteri biztosának hivatalát” szöveg helyébe az „oktatási jogok biztosának hivatalát” szöveg, a Kt. 94. §-a
(1) bekezdésének g) pontjában „az oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának” szöveg helyébe „az oktatási jogok biztosa hivatalának” szöveg, a Kt. 94. §-ának (6) bekezdésében az „oktatási jogok miniszteri biztosát, továbbá
az Országos Köznevelési Tanács javaslatára jóváhagyja az
oktatási jogok miniszteri biztosa hivatalának költségvetését” szöveg helyébe az „oktatási jogok biztosát” szöveg
lép; a Kt. 57. §-ának (4) bekezdésében a „foglalkozás”
szöveg helyébe a „nevelési program” szöveg, a Kt.
72. §-ának (2) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium”
szöveg helyébe az „Oktatási és Kulturális Minisztérium,
szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium” szöveg, a Kt. 78. §-a (7) bekezdésének d) pontjában „az illetékes szakorvos” szöveg helyébe „a jogszabályban meghatározott szakértõ” szöveg, a
Kt. 108. §-ának (5) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium” szöveg helyébe az „Oktatási és Kulturális Minisztérium, szakiskolát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium”,
továbbá ahol a Kt. oktatási miniszterrõl rendelkezik, annak
helyébe oktatási és kulturális miniszter szöveg lép.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi LXXII.
törvény
a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról
szóló törvények módosításáról*
1. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. § (1) bekezdés
felvezetõ szövege, valamint a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha
a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a közigazgatási szerv
vezetõje, illetve a helyi önkormányzati képviselõ-testület
döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köztisztviselõ további foglalkoztatására nincs lehetõség;”
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Ktv. 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„c) a vezetõi megbízás visszavonását követõen a köztisztviselõ más köztisztviselõi munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetõség vagy a munkáltató által
felajánlott másik köztisztviselõi munkakört a köztisztviselõ visszautasítja [31. § (9) bekezdés];”
(3) A Ktv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ
részletekben jogosult.”
(4) A Ktv. 19. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell
kifizetni.”
(5) A Ktv. 19. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”
(6) A Ktv. a következõ új 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A köztisztviselõt soron kívül minõsíteni kell,
ha a 34. § (4) bekezdése szerinti teljesítményértékelés
alapján megállapítható, hogy a köztisztviselõ a teljesítménykövetelményeket nem vagy nagyon csekély mértékben, illetve nagyon alacsony színvonalon teljesítette.”
(7) A Ktv . 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél – a Központi
Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételével –, a Területpolitikai Kormányzati Hivatalnál, az Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál – a területi szervei kivételével –, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, a Magyar Államkincstárnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egysé-
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gei kivételével –, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá
jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított,
a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél,
valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke
a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az
alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”
(8) A Ktv. 45. §-a a következõ új (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A központi hivatal vezetõjének és helyettesének,
testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és
tagjainak, valamint a közigazgatási hivatal vezetõjének és
helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója
állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnyolcszorosát nem haladhatja meg.”
(9) A Ktv. 45. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára fõigazgatója és fõigazgató-helyettese fõosztályvezetõi illetményre jogosult azzal, hogy a fõigazgató alapilletménye az illetményalap 11-szerese, a fõigazgató-helyettesé 9,5-szerese, s egyéb juttatásaikat az Országgyûlés elnöke állapítja a meg.”
2. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés
felvezetõ szövege, valamint b)–c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a (4) bekezdésben foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha”
„b) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a központi költségvetési
szerv vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület
munkáltatót érintõ döntése – különösen a feladatok változásából adódó átszervezés vagy a költségvetési támogatás
csökkentése – következtében a közalkalmazott további
foglalkoztatására nincs lehetõség;
c) a magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátásával történõ megbízás visszavonását, határozott idõre szóló
megbízás esetén a határozott idõ leteltét követõen a közalkalmazott eredeti vagy más munkakörben való továbbfoglalkoztatására nincs lehetõség;”
(2) A Kjt. 37. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési
szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,
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a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”
(3) A Kjt. 37/A. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés
jelölést kapja:
„(2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletekben jogosult.”
3. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 56. § (1) bekezdés felvezetõ szövege, valamint a) és c) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya
– az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével – felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha
a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az országos parancsnok
vagy – a Kormány által meghatározott létszámhatárig – az
önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a fegyveres szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani, és
emiatt további szolgálatára nincs lehetõség;”
„c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot;”
(2) A Hszt. 56. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„c) a vezetõi kinevezés visszavonását követõen a 245/D. §
(2) bekezdése szerinti beosztás nem biztosítható.”
(3) A Hszt. 56. § (5) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmatlanság egészségi, pszichikai vagy fizikai ok következménye, a hivatásos állomány tagját akkor lehet felmenteni, ha
a) állapotának megfelelõ betöltetlen beosztás a fegyveres szervnél nincs,
b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást
a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy
c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett.”
(4) A Hszt. 63. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta
egyenlõ részletekben jogosult, részére a végkielégítést a
felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni.”
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(5) A Hszt. 63. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi
befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(4) A Hjt. 67. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül
ki:
„(8) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi
befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében távolléti díjra nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(6) A Hszt. 245/H. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E szervek országos parancsnokai és helyettesei illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illetményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg.
(3) E szervek területi szerveinek vezetõje – ha törvény
vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – fõosztályvezetõi, a szervezeti egységek vezetõje fõosztályvezetõ-helyettesi vagy osztályvezetõi, a helyi szervek vezetõje fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi vagy
osztályvezetõi, a szervezeti egységek vezetõje osztályvezetõi beosztási illetményre jogosult.”

(5) A Hjt. a következõ új 109/A. §-sal egészül ki:
„109/A. § A Honvéd Vezérkar fõnöke és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói, valamint helyetteseik illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró
határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illetményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg.”

4. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény (a továbbiakban: Hjt.) 59. § (1) bekezdés felvezetõ
szövege, valamint c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az állomány tagjának szolgálati viszonya – az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével – felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha”
„c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot;”
(2) A Hjt. 59. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmatlanság egészségi, pszichikai ok következménye, az
állomány tagja akkor menthetõ fel, ha
a) állapotának megfelelõ más betölthetõ beosztás a
Honvédségnél számára nem biztosítható,
b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást
a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy
c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett.”
(3) A Hjt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta
egyenlõ részletekben jogosult.”

5. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény 193/T. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (4)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az e fejezet alapján foglalkoztatott munkavállalók
esetében alkalmazni kell a Ktv. 14/A. §-ában foglaltakat.
(4) A munkáltató mûködésével összefüggõ okból történõ felmondás esetén a munkavállaló a 97. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen:
a) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletben jogosult,
b) a végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell
kifizetni.
(5) Ha a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,
b) a felmondási idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlagkeresetre nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítása során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”
6. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény 18. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A fõtitkár illetménye nyelvpótlék nélkül a köztisztviselõi illetményalap 25,8-szorosa, a fõtitkárhelyettes illetménye nyelvpótlék nélkül a köztisztviselõi illetményalap 19,35-szöröse. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes illet-
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ményét az Akadémia elnöke legfeljebb 30%-kal megemelheti. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes egyéb juttatásait az
Akadémia elnöke állapítja meg.”
7. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény 1. § (1)–(6) bekezdése, 2. §-a, 3. §
(1)–(5) bekezdése, 4. § (1)–(4) bekezdése és 5. §-a 2007.
január 1-jén lép hatályba.
(3) A Ktv. e törvény 1. § (3) bekezdésével megállapított
18. § (4) bekezdésének, 1. § (4) bekezdésével megállapított 19. § (7) bekezdésének, 1. § (5) bekezdésével megállapított 19. § (9) bekezdésének, a Kjt. e törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 37. § (12) bekezdésének, 2. §
(3) bekezdésével megállapított 37/A. § (2) bekezdésének,
a Hszt. e törvény 3. § (4) bekezdésével megállapított 63. §
(5) bekezdésének, 3. § (5) bekezdésével megállapított
63. § (7) bekezdésének, a Hjt. e törvény 4. § (3) bekezdésével megállapított 60. § (2) bekezdésének, 4. § (4) bekezdésével megállapított 67. § (8) bekezdésének, valamint az
Mt. e törvény 5. §-ával megállapított 193/T. § (4)–(5) bekezdésének rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követõen
közölt felmentésekre, illetve felmondásokra kell alkalmazni.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Ktv. 34. § (8)–(9) bekezdése, 61. § (2) bekezdése
és 64. § (4) bekezdése.
(5) 2007. január 1-jén hatályát veszti a Ktv. 17. § (4) bekezdése, 20/A. § (1) bekezdésében a „– feltéve, hogy a
17. § (4) bekezdése szerinti munkakör-felajánlás nem vezet eredményre –” szövegrész, 20/A. § (5) bekezdés
b) pontja, 31. § (6) és (8) bekezdésében a „végzettségének,
képzettségének megfelelõ másik vezetõi vagy ennek hiányában” szövegrészek, a Kjt. 30. § (3) bekezdése, 37. §
(10) bekezdésében az „– eltérõ megállapodás hiányában –”
szövegrész, a Hszt. 56. § (3) bekezdése, 245/D. § (2) bekezdésében a „végzettségének, képzettségének és” szövegrész, valamint a Hjt. 59. § (3) bekezdése.
(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Ktv.
11/A. § (4) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a
„nyolc” szöveg, 11/A. § (5) bekezdés a) pontjában az
„a miniszterelnök kabinetfõnöke” szövegrész helyébe az
„a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg,
30/A. § (1) bekezdésében a „15%-át” szövegrész helyébe a
„20%-át” szöveg, 30/A. § (2) bekezdésében a „legalább
három éves közigazgatási” szövegrész helyébe a „szakmai” szöveg, valamint a „legalább 10 éves közigazgatási”
szövegrész helyébe a „szakmai” szöveg, 43. § (4) bekezdésében az „a 34. § (1) bekezdésben meghatározott teljesítmény értékeléstõl függõen” szövegrész helyébe a „szakmai munkája értékelése alapján” szöveg lép.
(7) 2007. január 1-jén a Ktv. 19. § (6) bekezdésében a
„17. § (4)–(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „17. §
(5) bekezdése” szöveg, a Kjt. 23. § (5) és (7) bekezdései-
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ben, valamint 30. § (6) bekezdésében az „a végzettségének, illetve képesítésének megfelelõ” szövegrészek helyébe a „más” szövegek, a Hszt. 63. § (4) bekezdésében a „(3)
vagy (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés
b) pontja” szöveg lép.
(8) E törvény hatálybalépésétõl számított egy évig a
Ktv. 30/A. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy szakmai tanácsadói és szakmai fõtanácsadói
cím közigazgatási vagy jogi szakvizsgával nem rendelkezõ köztisztviselõnek is adományozható, azzal a feltétellel,
hogy a szakvizsgát az adományozástól számított egy éven
belül le kell tennie. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a szakmai tanácsadói vagy fõtanácsadói cím
a törvény erejénél fogva megszûnik. A határidõbe nem
számíthatók be a Ktv. 25. § (4) bekezdésében meghatározott idõtartamok.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány tagjainak
rendeletei
A honvédelmi miniszter
20/2006. (VIII. 2.) HM
rendelete
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja magyarországi végrehajtási
rendjérõl és szabályairól szóló
31/2000. (X. 27.) HM rendelet módosításáról
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja (NATO Security Investment Programme –
NSIP) magyarországi végrehajtási rendjérõl és szabályairól szóló 31/2000. (X. 27.) HM rendeletet (a továbbiakban:
R.) a következõk szerint módosítom:

1. §
(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A NATO Stratégiai Parancsnokságok által kezdeményezett és a honvédelmi miniszter által elfogadott képességcsomag, önálló feladat vagy kis munka tervezete
képezi a HM fejezet NSIP költségvetési tervének az alapját. A terv kidolgozását a HM BBBH a programfelelõssel
együttmûködve, a HM Védelmi Tervezési Fõosztály
(a továbbiakban: HM VTF) és a HM HVK Katonai Terve-
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zõ Fõcsoportfõnökség (a továbbiakban: HM HVK
KTFCSF) bevonásával végzi.”
(2) Az R. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A HM BBBH a képességcsomag, önálló feladat
vagy kis munka (1)–(4) bekezdések szerinti jóváhagyási
folyamatáról, valamint azok végrehajtásának helyzetérõl a
HM VTF, a HM HVK KTFCSF, a HM HFF, valamint a
HM KPSZH részére adatszolgáltatást biztosít.”

2. §
Az R. 6. §-ának (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[6. § (2) A PMT alapján a következõ feladatok kerülnek
végrehajtásra:]
„i) az átvételi szemle dokumentum NIB általi jóváhagyását követõen a program keretében közös finanszírozással megvalósult létesítmény és beszerzett eszközök képességét a NATO nyilvántartásba veszi;”
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„(11) A HM KPSZH a lebonyolítási számla forgalmáról
a NATO elszámolási rendjéhez igazodó, programonkénti
és összesített analitikus nyilvántartást vezet. A programfelelõs és a Nemzetközi Programiroda pénzügyi ellátója a
NAK – mint az államháztartás központi költségvetése
részét képezõ keretének – teljesített kiadásairól és bevételeirõl az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól
szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
vezeti a fõkönyvi könyvelését és számol be.”
(4) Az R. 7. §-ának (15) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(15) Az NSIP lebonyolítási számla analitikus nyilvántartással egyeztetett év végi záró egyenlegét a fejezet fõkönyvi könyvelésében idegen pénzeszközként kell kimutatni. Az idegen pénzeszköz fõkönyvi könyvelési rendjét,
az analitikus nyilvántartással történõ (legalább havonkénti) egyeztetés, illetve az év végi értékelés szabályait a
fejezet belsõ rendelkezései szabályozzák.”

4. §
3. §
(1) Az R. 7. §-ának (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A NATO tagállamok programokhoz történõ éves
hozzájárulása folyósításának (esetleges) késedelme esetén
– amennyiben más programok terhére az egyes programok
aktuális kifizetései nem teljesíthetõek – a lebonyolítási
számla likviditásának biztosítása érdekében – a honvédelmi miniszter egyedi döntése alapján – a HM fejezet kiadási
és költségvetési támogatási elõirányzatai visszapótlási kötelezettséggel ideiglenesen igénybe vehetõk.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogcím éves költségvetési
elõirányzata a NIB által programokra lebontott, Magyarországot érintõ (hazai hozzájárulások) költségvetési támogatási elõirányzata, a képességcsomaghoz, önálló feladathoz
vagy kis munkához kapcsolódó – a HM költségvetését terhelõ – nemzeti felelõsség keretében megvalósítandó programok, valamint az infrastrukturális feltételek megteremtéséhez szükséges elõirányzatok, továbbá a Magyar Köztársaság más nemzetek programjaihoz történõ hozzájárulásának elõirányzata alapján kerül összeállításra.”
(2) Az R. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A jóváhagyott elemi és éves költségvetés programokkal kapcsolatos pénzforgalmának kezelése a Magyar
Államkincstár által a HM költségvetési fejezet részére
megnyitott – költségvetési körön kívüli – lebonyolítási
számláról történik. A HM KPSZH a lebonyolítási számla
pénzforgalmának vezetését végzi.”
(3) Az R. 7. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Közös beruházás esetén a NAK a HM által a
NATO források terhére megvalósítandó programok tényleges kiadásaihoz kapcsolódó, %-os arányban megállapított, a NIB által a NATO költségvetésébõl biztosított pénzügyi keret, mely a következõ kiadásokra használható fel:
a) szabványadaptálás, valamint olyan helyszíni szemlék költségeinek fedezetére, amelyek szükségesek a program általános nagyságrendjének, fõ alkotóelemeinek és az
elõzetes nagybani költségbecslés megállapításához;
b) a HM azon fizetési kötelezettségeire, melyek az átvételi ellenõrzés, a program végsõ átvétele kapcsán merülnek fel;
c) az összes kapcsolódó szolgáltatás biztosításának
(pl. a finanszírozás, a könyvvitel, az auditálás, a fordítások
és kommunikációs szolgáltatások a programfelelõs és
Nemzetközi Programiroda felállítása és mûködtetése)
költségeire;
d) a programmal kapcsolatos szolgálati utak és szakmai
utazások (a NATO Katonai Parancsnokságához, illetve az
egyéb NATO testületekhez) költségeire, továbbá a program megvalósítási folyamatába épített NATO ellenõrzések, helyszíni szemlék utazási és étkezési kiadásaira;
e) az éves költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig
az NSIP megvalósításában részt vevõ hivatásos állományú
katonák és közalkalmazottak személyi járandóságaira és
azok járulékaira;
f) a Nemzetközi Programirodánál foglalkoztatottak devizaellátmányára és annak járulékaira;
g) a programfelelõs és a Nemzetközi Programiroda mûködéséhez szükséges épületek, helyiségek vásárlási,
amortizálódási vagy bérleti költségeire, valamint az üzemeltetési és közüzemi költségekre;
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h) jármûvek vásárlásának, fenntartásának és üzemeltetésének költségeire;
i) felszerelések, irodai készletek és bútorok beszerzési
költségeire;
j) szakértõk díjazására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti NAK összege a program
tényleges kiadásának 3%-a.
(3) Közös – NATO források terhére megvalósuló – beruházás esetén, amennyiben a programhoz kapcsolódó kiadások fedezetére az (1) bekezdés szerinti NAK és a 9. §
(1) bekezdése szerint létrehozott NAK tartalékának egyenlege nem nyújt fedezetet, a NAK kiegészíthetõ a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához” fejezeti kezelésû elõirányzat terhére.
(4) A HM költségvetési elõirányzatai terhére – a közös
beruházás érdekében – megvalósuló programok esetén a
NAK a „Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához” fejezeti kezelésû elõirányzat terhére az
elemi költségvetésben jóváhagyott elõirányzat, mely a
programmal kapcsolatos, a NATO Katonai Parancsnokságaihoz, illetve más NATO testületekhez történõ szolgálati
utak és szakmai utazások, valamint a programokhoz kapcsolódó, Magyarországon lebonyolításra kerülõ rendezvények költségeinek kiegyenlítésére használható fel.
(5) A programfelelõsnek a (3)–(4) bekezdések szerinti
NAK, illetve NAK kiegészítés igénylését a 9. § (2) bekezdése szerint összeállításra kerülõ költségvetési tervben
szöveges indoklással kell alátámasztani.
(6) A NAK terhére, a programokkal kapcsolatos, a honvédelmi szervezetek állományát érintõ szolgálati utazások, a rendezvények, konferenciák megszervezése, a nemzeti és nemzetközi programirodák berendezése, felszerelése és ellátása az érvényben lévõ belsõ rendelkezések,
valamint a NATO elõírásainak és szabályainak figyelembevételével külön utasításban meghatározott normák
és normatívák alapján, a HM fejezetben meghatározott eljárási rend szerint – a (7) bekezdés szerinti eltéréssel – kerül végrehajtásra.
(7) A NAK terhére történõ kiutazási engedélyeket legkésõbb a kiutazás megkezdése elõtt két nappal a HM illetékes szakállamtitkárához kell jóváhagyásra felterjeszteni.
(8) Amennyiben a HM biztosítja a mérnök tanácsadói
szervezetet és nem támaszt igényt a tanácsadó szervezet
díjának NSIP terhére történõ megtérítésére, úgy a NAK a
(2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a program tényleges
kiadásainak 5%-a, melynek terhére az (1) bekezdésben felsoroltakon túl elszámolható:
a) a NSIP követelmények meghatározása, szabványok
felállítása, helyszíni szemle, a vázlatos tervek elkészítésének és az összes, az elõzetes költségbecslés megállapításához szükséges egyéb elõkészítõ munka költségei;
b) a részletes építészeti dokumentációk és azok alapján
a költségbecslés elkészítésének kiadásai;
c) a mérnök-tanácsadói szervezettel megkötendõ szerzõdés elõkészítésének, megkötésének és a szerzõdés alap-
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ján esedékes összes kifizetés, valamint a program során
(esetlegesen felmerülõ) polgári per költségei;
d) a mérnök-tanácsadói díjak.
(9) A program 5%-os NAK-kal történõ bonyolítását
csak a NIB által jóváhagyott kérelem alapján lehet végezni.”

5. §
(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A HM BBBH a program költségbecslésében a 8. §
(1) bekezdése szerinti NAK-ra jóváhagyott összegbõl tartalékot képez, mely biztosítja a program megvalósítása
során a NAK terhére teljesített személyi kiadások HM
fejezetet terhelõ járulékainak, valamint a felmerülõ egyéb
rendkívüli kiadásoknak a fedezetét. A tartalék összege
nem lehet kevesebb a NAK keret 5%-ánál, melynek felhasználását az éves költségvetések jóváhagyása során a
honvédelmi miniszter, a költségvetési év során pedig
– rendkívüli esetekben – a HM illetékes szakállamtitkára
engedélyezi. A tartalékkal csökkentett (felhasználható)
NAK összegérõl a HM BBBH a programfelelõst a program elsõ éves költségvetési tervének összeállítása idõszakában értesíti.”
(2) Az R. 9. §-ának (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A programfelelõs jóváhagyott éves költségvetési
terve alapján a pénzügyi ellátóként kijelölt honvédelmi
szervezet részére programonként negyedéves elõleg kerül
kiutalásra, a korábbi elõleg elszámolását követõen. A kiutalt elõleggel az ellátó szervezet negyedévente, a negyedévet követõ hónap 15-éig – a 3. § (1) bekezdése szerinti
együttmûködési megállapodásban rögzített módon és formában – a HM BBBH részére elszámol. A IV. negyedévi
elõleg elsõ két hónapjáról szóló elszámolást december
10-ig, a december havi elszámolást pedig a tárgyévet
követõ év január 15-éig kell megküldeni.
(6) A HM BBBH az (5) bekezdés szerinti elszámolások
ellenõrzését követõen, azokat elõirányzat-módosítás céljából megküldi a HM KPSZH részére. Az elszámolások
alapján a HM KPSZH államháztartáson kívülrõl átvett
pénzeszközként – az általános szabályok szerint – elõirányzat-módosítást kezdeményez a Magyar Államkincstárnál és terheli a Program NAK elõirányzatát. Az elõirányzat-módosítást a HM KPSZH tájékoztatási kötelezettség mellett, saját hatáskörben hajtja végre.”
(3) Az R. 9. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (7)–(13) bekezdések számozása
(8)–(14) bekezdésekre változik:
„(7) A programfelelõst ellátó szervezet a NAK terhére
történõ december havi pénzügyi teljesítéseket (kifizetéseket) átfutó tételként kezeli, és azokat csak a tárgyévet kö-
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vetõ évben, az elõirányzat tárgyévet követõ jóváhagyása
után könyveli végleges kiadásként.”

6. §
(1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A programhoz kapcsolódó szerzõdések ellenjegyzését – az 5. § (2) bekezdés szerinti – a HM BBBH által benyújtott Elõtervezési Alap kérelem és a NIB visszaigazoló
okmánya, valamint a jóváhagyott költségbecslés és elemi
költségvetés alapján a HM KPSZH végzi. A NAK felhasználásához kapcsolódó szerzõdések ellenjegyzése a közbeszerzések, a központosított közbeszerzések és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések ellenjegyzésének eljárási szabályairól szóló belsõ rendelkezésekben foglaltak
szerint történik.”
(2) Az R. 10. §-ának (3)–(5) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A programokkal kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeket – folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi
ellenõrzés keretében – a HM BBBH külön jogszabály és
belsõ rendelkezés szerint ellenõrzi, és a programfelelõs által kiállított teljesítési igazolások, illetve átadás-átvételi
jegyzõkönyvek alapján, a számlák jogszabályban elõírt érvényesítésével és utalványozásával igazolja.
(4) A programokhoz kapcsolódó folyamatba épített ellenõrzést a HM KPSZH, a programfelelõs és a Nemzetközi
Programiroda vonatkozásában a pénzügyi ellátó végzi.
(5) A programhoz kapcsolódó nemzeti feladatok megvalósításának fejezetszintû államháztartási belsõ ellenõrzést – a 8. §-ban részletezett feladatokra kiterjedõen is – a
HM Központi Ellenõrzési és Hatósági Hivatal a vonatkozó
jogszabályok és belsõ rendelkezés elõírásai szerint végzi.”

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az NSIP keretében teljesített, a HM által igazolt
termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a külön jogszabályoknak megfelelõen mentesek az adó alól, a vámfizetés alól, és az azokra kivetett környezetvédelmi termékdíj visszaigényelhetõ.
(2) Az NSIP keretében teljesített termékértékesítés és
szolgáltatás ÁFA mentes körbe tartozására vonatkozó igazolás kiadására – az APEH illetékes Fõosztálya egyidejû
értesítésével – a HM illetékes szakállamtitkár által kijelölt
honvédelmi szervezetek jogosultak.”
(2) Az R. 14. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) A NAK-ot terhelõ hazai személyi kiadások és azok
járulékai pénzforgalmi rendezésére a programfelelõs
pénzügyi ellátója az elõirányzat-módosítást követõ 5 munkanapon belül a fedezetet átutalja a (3) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet részére – a személyi juttatások és azok járulékai visszatérüléseként –, és egyidejûleg írásban értesíti azt az átutalás jogcímérõl és összetevõirõl.”

8. §
Az R. a következõ alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:
„A beruházások hazai átvételének rendje
16/A. § (1) A programokhoz kapcsolódó önálló beruházások (a továbbiakban: beruházások) befejezését megelõzõen a programfelelõs tájékoztatja az érintett honvédelmi
szervezeteket a befejezés várható idejérõl. A tájékoztatás
alapján az érintett honvédelmi szervezet vezetõje elõkészíti ingatlan esetén az üzembe helyezési és használatbavételi, ingó vagyon esetén – a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok rendszerbe (szervezetbe) állításáról
szóló HM utasítás szerint – a rendszeresítési eljárást.
(2) A programfelelõs a befejezett beruházások üzemeltetéséhez és/vagy fenntartásához szükséges költségvetési
elõirányzatok biztosítása érdekében a tárgyévet megelõzõ
év június 30-ig tájékoztatja a HM Ingatlankezelési Hivatalt (a továbbiakban: HM IKH), az MH Összhaderõnemi
Logisztikai és Támogató Parancsnokságot (a továbbiakban: MH ÖLTP), valamint a HM HVK KTFCSF-et. A HM
IKH, az MH ÖLTP és a HM HVK KTFCSF saját felelõsségi körében megtervezi a tárgyévben várhatóan átvételre
kerülõ, új beruházások becsült üzemeltetési és/vagy fenntartási erõforrás-, költség- és kiadási fedezetigényét, és arról a HM VTF-et tájékoztatja.
(3) Az egyes beruházások befejezését és azok programfelelõs általi mûszaki átvételét követõen a HM BBBH a
programfelelõssel együttmûködve a szükséges mûszakitechnikai dokumentációk, üzembe helyezési és pénzügyi
bizonylatok (hitelesített bizonylatmásolatok) megküldésével – ingatlan-beruházás és elhelyezési ingó eszközök beszerzése esetén a HM IKH-nál, az egyéb ingó eszközök
beszerzése esetén az MH ÖLTP-nél – kezdeményezi az ingatlanok, illetve ingó eszközök üzemeltetési és fenntartási
feladatainak megkezdését.
(4) A HM BBBH ingatlanok esetén a használatbavételi
engedély, ingó eszközök esetén a rendszeresítési vagy
használatbavételi határozat megküldésével a HM illetékes
szakállamtitkáránál kezdeményezi a kincstári vagyonba
vételre történõ intézkedést. Ezzel egyidejûleg a (3) bekezdés szerinti honvédelmi szervezeteknél kezdeményezi a
beruházás államháztartáson kívülrõl történõ térítés nélküli
használatba adását a kijelölt honvédelmi szervezet részére.
(5) A HM IKH, illetve az MH ÖLTP a (3) bekezdés szerint megküldött dokumentációk alapján haladéktalanul in-
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tézkedik az üzemeltetésbe adásra úgy, hogy annak idõbeni
végrehajtása biztosítsa a mûszakilag átvett, üzembe helyezett ingatlanok és/vagy ingó eszközök fenntartását és üzemeltetését. Az üzemeltetési feladatok költségviselésének
kezdete a sikeres mûszaki átadás-átvétel idõpontja.
(6) A HM IKH, illetve az MH ÖLTP a használatbavételi
engedély, illetve tárgyi eszközök esetén a rendszeresítési
vagy alkalmazásbavételi határozat megérkezését követõen
intézkedik a kijelölt honvédelmi szervezet részére történõ
használatba adásra, és egyidejûleg tájékoztatja a HM
Védelemgazdasági Fõosztályt a kincstári vagyonkörbe
kerülõ ingó eszközökrõl.
(7) Az államháztartáson kívülrõl átvett tárgyi eszközök
fenntartásához, illetve mûködtetéséhez szükséges tárgyévi
költségvetési pótelõirányzati igényt az üzemeltetésre kijelölt honvédelmi szervezet – szolgálati úton – az MH ÖLTP
részére felterjeszti. Az MH ÖLTP a 10 éves Erõforrás- és
Költségtervvel történõ egyezõség érdekében a tárgyévet
követõ évek költségigényérõl tájékoztatja a HM VTF-et és
a HM HVK KTFCSF-et.
(8) Az egyes programok NATO általi mûszaki átvételérõl (átvételi szemlérõl) szóló dokumentumokat és a pénzügyi átvételrõl szóló záró igazolásokat a HM BBBH tartja
nyilván.
(9) A használatra átadott objektumok õrzés-védelmi feladatait a HM HVK KTFCSF tervezi. Az õrzés-védelmi
szolgáltatást úgy kell tervezni és megrendelni, hogy a mûszaki átadás idõpontjára az objektum õrzés-védelme biztosított legyen. Ennek érdekében a programfelelõs három
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hónappal a mûszaki átadás várható ideje elõtt értesíti a HM
HVK KTFCSF-et.”

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 7. §-ának (13) és (14) bekezdései, valamint a 12. §-a hatályát veszti.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
2. §-ában, a 4. § (1) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdésének
a) és e) pontjaiban, a 7. § (10) bekezdésében és a (16) bekezdés a) pontjában a „HM védelemgazdasági helyettes
államtitkára” szövegrész helyébe a „HM illetékes szakállamtitkára” szövegrész, a 4. § (1) bekezdésében a „HM
Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzési Fõosztály” szövegrész helyébe a „HM Hadfelszerelés Fejlesztési Fõosztály (a továbbiakban: HM HFF)” szövegrész, a 7. §
(16) bekezdésének b) pontjában a „NAU-ban” szövegrész
helyébe az „EUR-ban” szövegrész, a 9. § (13) bekezdésében a „(10)–(11) bekezdések” szövegrész helyébe
„(11)–(12) bekezdések” szövegrész, a 10. § (6) bekezdésében a „(forint-NAU)” szövegrész helyébe a „(forintEUR)” szövegrész, valamint a 17. § (1) bekezdésében a
„9. § (9) bekezdése” szövegrész helyébe „9. § (10) bekezdése” szövegrész lép.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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