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Törvények

2009. évi CXXXI. törvény
az Európa Tanács közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésrõl szóló
Egyezményének kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Európa Tanácsnak a közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való
hozzáférésrõl szóló, 2009. június 18-án Tromso-ban
elfogadott Egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ
/
hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés az Egyezményt és a 4. §-ban meghatározott nyilatkozatot e törvénnyel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege, illetve hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Council of Europe Convention on Access to Official Documents
Preamble
The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members for the purpose of
safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;
Bearing in mind, in particular, Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, Articles 6, 8 and 10 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the United Nations Convention on
Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus,
25 June 1998) and the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal
Data of 28 January 1981 (ETS No. 108);
Bearing in mind also the Declaration of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the freedom of
expression and information, adopted on 29 April 1982, as well as recommendations of the Committee of Ministers to
member States No. R (81) 19 on the access to information held by public authorities, No. R (91) 10 on the
communication to third parties of personal data held by public bodies, No. R (97) 18 concerning the protection of
personal data collected and processed for statistical purposes, No. R (2000) 13 on a European policy on access to
archives and Rec(2002)2 on access to official documents;
Considering the importance in a pluralistic, democratic society of transparency of public authorities;
Considering that exercise of a right to access to official documents:
i)
provides a source of information for the public;
ii)
helps the public to form an opinion on the state of society and on public authorities;
iii)
fosters the integrity, efficiency, effectiveness and accountability of public authorities, so helping affirm their
legitimacy;
Considering, therefore, that all official documents are in principle public and can be withheld subject only to the
protection of other rights and legitimate interests,
Have agreed as follows:

Section I
Article 1
General provisions
1. The principles set out hereafter should be understood without prejudice to those domestic laws and regulations and
to international treaties which recognise a wider right of access to official documents.

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 30-i ülésnapján fogadta el.
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2. For the purposes of this Convention:
a)
i)
„public authorities” means:
1.
government and administration at national, regional and local level;
2.
legislative bodies and judicial authorities insofar as they perform administrative functions according
to national law;
3.
natural or legal persons insofar as they exercise administrative authority.
ii)
Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare
that the definition of „public authorities” also includes one or more of the following:
1.
legislative bodies as regards their other activities;
2.
judicial authorities as regards their other activities;
3.
natural or legal persons insofar as they perform public functions or operate with public funds,
according to national law.
b) „official documents” means all information recorded in any form, drawn up or received and held by public
authorities.

Article 2
Right of access to official documents
1. Each Party shall guarantee the right of everyone, without discrimination on any ground, to have access, on request, to
official documents held by public authorities.
2. Each Party shall take the necessary measures in its domestic law to give effect to the provisions for access to official
documents set out in this Convention.
3. These measures shall be taken at the latest at the time of entry into force of this Convention in respect of that Party.

Article 3
Possible limitations to access to official documents
1. Each Party may limit the right of access to official documents. Limitations shall be set down precisely in law, be
necessary in a democratic society and be proportionate to the aim of protecting:
a) national security, defence and international relations;
b) public safety;
c) the prevention, investigation and prosecution of criminal activities;
d) disciplinary investigations;
e) inspection, control and supervision by public authorities;
f) privacy and other legitimate private interests;
g) commercial and other economic interests;
h) the economic, monetary and exchange rate policies of the State;
i) the equality of parties in court proceedings and the effective administration of justice;
j) environment; or
k) the deliberations within or between public authorities concerning the examination of a matter.
Concerned States may, at the time of signature or when depositing their instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that
communication with the reigning Family and its Household or the Head of State shall also be included among the
possible limitations.
2. Access to information contained in an official document may be refused if its disclosure would or would be likely to
harm any of the interests mentioned in paragraph 1, unless there is an overriding public interest in disclosure.
3. The Parties shall consider setting time limits beyond which the limitations mentioned in paragraph 1 would no longer
apply.
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Article 4
Requests for access to official documents
1. An applicant for an official document shall not be obliged to give reasons for having access to the official document.
2. Parties may give applicants the right to remain anonymous except when disclosure of identity is essential in order to
process the request.
3. Formalities for requests shall not exceed what is essential in order to process the request.

Article 5
Processing of requests for access to official documents
1. The public authority shall help the applicant, as far as reasonably possible, to identify the requested official document.
2. A request for access to an official document shall be dealt with by any public authority holding the document. If the
public authority does not hold the requested official document or if it is not authorised to process that request, it shall,
wherever possible, refer the application or the applicant to the competent public authority.
3. Requests for access to official documents shall be dealt with on an equal basis.
4. A request for access to an official document shall be dealt with promptly. The decision shall be reached,
communicated and executed as soon as possible or within a reasonable time limit which has been specified
beforehand.
5. A request for access to an official document may be refused:
i)
if, despite the assistance from the public authority, the request remains too vague to allow the official
document to be identified; or
ii)
if the request is manifestly unreasonable.
6. A public authority refusing access to an official document wholly or in part shall give the reasons for the refusal. The
applicant has the right to receive on request a written justification from this public authority for the refusal.

Article 6
Forms of access to official documents
1. When access to an official document is granted, the applicant has the right to choose whether to inspect the original or
a copy, or to receive a copy of it in any available form or format of his or her choice unless the preference expressed is
unreasonable.
2. If a limitation applies to some of the information in an official document, the public authority should nevertheless
grant access to the remainder of the information it contains. Any omissions should be clearly indicated. However, if the
partial version of the document is misleading or meaningless, or if it poses a manifestly unreasonable burden for the
authority to release the remainder of the document, such access may be refused.
3. The public authority may give access to an official document by referring the applicant to easily accessible alternative
sources.

Article 7
Charges for access to official documents
1. Inspection of official documents on the premises of a public authority shall be free of charge. This does not prevent
Parties from laying down charges for services in this respect provided by archives and museums.
2. A fee may be charged to the applicant for a copy of the official document, which should be reasonable and not exceed
the actual costs of reproduction and delivery of the document. Tariffs of charges shall be published.

Article 8
Review procedure
1. An applicant whose request for an official document has been denied, expressly or impliedly, whether in part or in full,
shall have access to a review procedure before a court or another independent and impartial body established by law.
2. An applicant shall always have access to an expeditious and inexpensive review procedure, involving either
reconsideration by a public authority or review in accordance with paragraph 1.
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Article 9
Complementary measures
The Parties shall inform the public about its right of access to official documents and how that right may be exercised.
They shall also take appropriate measures to:
a) educate public authorities in their duties and obligations with respect to the implementation of this right;
b) provide information on the matters or activities for which they are responsible;
c) manage their documents efficiently so that they are easily accessible; and
d) apply clear and established rules for the preservation and destruction of their documents.

Article 10
Documents made public at the initiative of the public authorities
At its own initiative and where appropriate, a public authority shall take the necessary measures to make public official
documents which it holds in the interest of promoting the transparency and efficiency of public administration and to
encourage informed participation by the public in matters of general interest.

Section II
Article 11
Group of Specialists on Access to Official Documents
1. A Group of Specialists on Access to Official Documents shall meet at least once a year with a view to monitoring the
implementation of this Convention by the Parties, notably:
a) reporting on the adequacy of the measures in law and practice taken by the Parties to give effect to the provisions
set out in this Convention;
b)
i)
expressing opinions on any question concerning the application of this Convention;
ii)
making proposals to facilitate or improve the effective use and implementation of this Convention,
including the identification of any problems;
iii)
exchanging information and reporting on significant legal, policy or technological developments;
iv)
making proposals to the Consultation of Parties for the amendment of this Convention;
v)
formulating its opinion on any proposal for the amendment of this Convention made in accordance with
Article 19.
2. The Group of Specialists may request information and opinions from civil society.
3. The Group of Specialists shall consist of a minimum of 10 and a maximum of 15 members. The members are elected by
the Consultation of Parties for a period of four years, renewable once, from a list of experts, each Party proposing two
experts. They shall be chosen from among persons of the highest integrity recognised for their competence in the field
of access to official documents. A maximum of one member may be elected from the list proposed by each Party.
4. The members of the Group of Specialists shall sit in their individual capacity, be independent and impartial in the
exercise of their functions and shall not receive any instructions from governments.
5. The election procedure of the members of the Group of Specialists shall be determined by the Committee of Ministers,
after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties to the Convention, within a period of one
year following the entry into force of this Convention. The Group of Specialists shall adopt its own rules of procedure.

Article 12
Consultation of the Parties
1. The Consultation of the Parties shall be composed of one representative per Party.
2. The Consultation of the Parties shall take place with a view to:
a) considering the reports, opinions and proposals of the Group of Specialists;
b) making proposals and recommendations to the Parties;
c) making proposals for the amendment of this Convention in accordance with Article 19;
d) formulating its opinion on any proposal for the amendment of this Convention made in accordance with
Article 19.
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3. The Consultation of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe within one year
after the entry into force of this Convention in order to elect the members of the Group of Specialists. It shall
subsequently meet at least once every 4 years and in any case, when the majority of the Parties, the Committee of
Ministers or the Secretary General of the Council of Europe requests its convocation. The Consultation of the Parties
shall adopt its own rules of procedure.
4. After each meeting, the Consultation of the Parties shall submit to the Committee of Ministers an activity report.

Article 13
Secretariat
The Consultation of the Parties and the Group of Specialists shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe
in carrying out their functions pursuant to this Section.

Article 14
Reporting
1. Within a period of one year following the entry into force of this Convention in respect of a Contracting Party, the latter
shall transmit to the Group of Specialists a report containing full information on the legislative and other measures
taken to give effect to the provisions of this Convention.
2. Thereafter, each Party shall transmit to the Group of Specialists before each meeting of the Consultation of the Parties
an update of the information mentioned in paragraph 1.
3. Each Party shall also transmit to the Group of Specialists any information that it requests to fulfil its tasks.

Article 15
Publication
The reports submitted by Parties to the Group of Specialists, the reports, proposals and opinions of the Group of
Specialists and the activity reports of the Consultation of the Parties shall be made public.

Section III
Article 16
Signature and entry into force of the Convention
1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date on which 10 member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the
Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.
4. In respect of any Signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall
enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the
expression of its consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.

Article 17
Accession to the Convention
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consulting
the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any State which is not a member of the
Council of Europe or any international organisation to accede to this Convention. The decision shall be taken by the
majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by unanimous vote of the
representatives of the Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.
2. In respect of any State or international organisation acceding to the Convention under paragraph 1 above, the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
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Article 18
Territorial application
1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend
the application of this Convention to any other territory specified in the declaration for whose international relations it
is responsible. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following
the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such
declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective
on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such
notification by the Secretary General.

Article 19
Amendments to the Convention
1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party, the Committee of Ministers of the Council of Europe,
the Group of Specialists or the Consultation of the Parties.
2. Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties.
3. Any amendment shall be communicated to the Consultation of the Parties, which, after having consulted the Group of
Specialists, shall submit to the Committee of Ministers its opinion on the proposed amendment.
4. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the Consultation
of the Parties and may approve the amendment.
5. The text of any amendment approved by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 4 shall be
forwarded to the Parties for acceptance.
6. Any amendment approved in accordance with paragraph 4 shall come into force on the first day of the month
following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary
General that they have accepted it.

Article 20
Declarations
Any Party may, at the time of the signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, make one or more of the declarations provided for in Articles 1.2, 3.1 and 18. It shall notify any changes to
this information to the Secretary General of the Council of Europe.

Article 21
Denunciation
1. Any Party may at any time denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of
the Council of Europe.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six
months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 22
Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State
and international organisation which has acceded or been invited to accede to this Convention of:
a) any signature;
b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 16 and 17;
d) any declaration made under Articles 1.2, 3.1 and 18;
e) any other act, notification or communication relating to this Convention.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
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Done at Tromso,
/ this 18th day of June 2009, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy
which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall
transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State and international
organisation invited to accede to this Convention.”

„Az Európa Tanács Egyezménye
a közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésrõl
Preambulum
Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezmény más aláírói
figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti minél nagyobb egyetértés elérése a közös örökségüket
képezõ eszmények és alapelvek megõrzése és megvalósítása érdekében;
emlékezetében tartva különösen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkét, az Emberi Jogok és Alapvetõ
Szabadságok Védelmérõl szóló Egyezmény 6., 8. és 10. cikkét, az Egyesült Nemzetek Egyezményét az Információkhoz történõ
hozzáférésrõl; a Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ
részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Egyezményt (Aarhus, 1998. június 25.) és az Európa
Tanács 1981. január 28-i Egyezményét (ETS 108. sz.) az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során;
emlékezetében tartva továbbá az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1982. április 29-én elfogadott,
a véleménynyilvánítás és az információ szabadságáról szóló Nyilatkozatot, valamint az Európa Tanács Miniszteri
Bizottsága R (81) 19. sz. a közhivatalok által tárolt információkhoz történõ hozzáférésrõl, az R (91) 10. sz. a köztestületek
által tárolt személyes adatok harmadik felek részére történõ továbbításáról, az R (97) 18. sz. a statisztikai célból gyûjtött
és kezelt személyes adatok védelmérõl, az R (2000) 13. sz. a levéltárakhoz történõ hozzáférésre vonatkozó Európai
politikáról és az R (2002) 2. sz. a hivatalos dokumentumokhoz történõ hozzáférésrõl szóló Ajánlásait;
figyelembe véve a közhatalmi szervek átláthatóságának fontosságát egy plurális, demokratikus társadalomban;
figyelembe véve, hogy a közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés jogának gyakorlása
i)
információforrásként szolgál a nyilvánosság számára,
ii)
segíti a közvélemény formálását a társadalom állapotával és a közhatalmi szervekkel kapcsolatban,
iii)
elõsegíti a közhatalmi szervek sértetlenségét, hatékonyságát, eredményességét és felelõsségre
vonhatóságát, így segítve legitimációjuk erõsítését;
mindezek következtében úgy véli, hogy minden közérdekû adatot tartalmazó irat fõ szabályként nyilvános és
közölhetõ, és ezt csak más jogok és jogos érdekek védelme érdekében lehet korlátozni,
az alábbiak szerint állapodtak meg:

I. Fejezet
1. Cikk
Általános rendelkezések
1. Az alábbiakban megállapított elvek nem érintik azokat a nemzeti törvényeket, rendeleteket és nemzetközi
egyezményeket, amelyek a közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés jogát szélesebb körben ismerik el.
2. A jelen Egyezmény alkalmazása tekintetében:
a)
i)
„közhatalmi szerv”:
1.
a kormányzati és a közigazgatási szervek nemzeti, regionális és helyi szinten,
2.
a jogalkotó és az igazságügyi szervek, ha a nemzeti jog szerint hatósági vagy igazgatási feladatot
látnak el,
3.
a természetes vagy jogi személyek, ha hatósági vagy igazgatási jogkört gyakorolnak.
ii)
Az aláírás idõpontjában vagy a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe
helyezésekor az Európa Tanács Fõtitkárához címzett nyilatkozatával bármely Fél vállalhatja, hogy
a „közhatalmi szerv” fogalma az alábbi egy vagy több elemet is magában foglalja:
1.
a jogalkotó szervek egyéb tevékenységeik tekintetében,
2.
az igazságügyi szervek egyéb tevékenységeik tekintetében,
3.
természetes vagy jogi személyek, ha a nemzeti jog szerint közfeladatot látnak el, vagy közpénzeket
használnak fel.
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„közérdekû adatot tartalmazó irat”: bármely formában rögzített minden olyan információ, amelyet közhatalmi
szervnél keletkezett vagy hozzá érkezett, és amely a szerv kezelésében van.

2. Cikk
A közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés joga
1. A Feleknek megkülönböztetés nélkül, bárki számára biztosítaniuk kell a jogot, hogy adatigénylés alapján
hozzáférhessenek a közhatalmi szerv kezelésében lévõ, közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz.
2. A Feleknek meg kell tenniük a szükséges belsõ jogi intézkedéseket annak érdekében, hogy a közérdekû adatot
tartalmazó iratokhoz való hozzáférés a jelen Egyezményben foglalt rendelkezések szerint érvényesülhessen.
3. Ezeket az intézkedéseket legkésõbb akkor kell meghozni, amikor ez az Egyezmény az érintett Fél tekintetében
hatályba lép.

3. Cikk
A közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés lehetséges korlátozásai
1. A Felek korlátozhatják a közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés jogát. A korlátozásokat törvényben
pontosan meg kell határozni, és e korlátozásoknak a demokratikus jogállamban szükségesnek és az alábbi célok
megóvása érdekében arányosnak kell lenniük:
a) nemzetbiztonság, honvédelem és nemzetközi kapcsolatok,
b) közbiztonság,
c) bûncselekmények megelõzése, felderítése és üldözése,
d) fegyelmi eljárások,
e) közhatalmi szerv által folytatott vizsgálat, felügyelet és ellenõrzés,
f) magánélet és egyéb jogos magánérdek,
g) üzleti és egyéb gazdasági érdek,
h) az állam gazdasági, monetáris és árfolyampolitikája,
i) a felek egyenlõsége a bírósági eljárásokban és az igazságszolgáltatás megfelelõ mûködése,
j) környezetvédelem vagy
k) a közhatalmi szerven belüli vagy a közhatalmi szervek közötti egyeztetések egy tárgykör vizsgálata során.
Az érintett Államok az aláírás idõpontjában vagy a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe
helyezésekor az Európa Tanács Fõtitkárához címzett nyilatkozattal kijelenthetik, hogy a királyi családdal és udvarral
vagy az államfõvel való kapcsolattartás is a lehetséges korlátozások közé tartozik.
2. A közérdekû adatot tartalmazó iratokban szereplõ információhoz való hozzáférés megtagadható, ha az információ
közlése sértené, vagy alkalmas arra, hogy megsértse az 1. bekezdésben említett érdekek valamelyikét, kivéve, ha
az információ közléséhez a korlátozás indokául szolgáló érdeknél súlyosabb közérdek fûzõdik.
3. A Felek megfontolhatják egy olyan határidõ megállapítását, amelyen túl az 1. bekezdésben említett korlátozások nem
alkalmazhatók.

4. cikk
A közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés iránti igények
1. A közérdekû adatot tartalmazó iratot igényelõ személy nem köteles arra, hogy adatigénylését megindokolja.
2. A Felek biztosíthatják az igénylõnek a jogot, hogy személyazonosságát ne közölje, kivéve, ha a személyazonosság
megadása elengedhetetlen az adatigénylés teljesítéséhez.
3. Az adatigényléssel kapcsolatos formai követelmények nem terjedhetnek túl azon, ami elengedhetetlen annak
teljesítéséhez.

5. cikk
A közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés iránti igényekkel kapcsolatos eljárás
1. A közhatalmi szervnek – amennyire ez ésszerûen lehetséges – segítenie kell az igénylõt az igényelt közérdekû adatot
tartalmazó irat azonosításában.
2. A közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igénnyel minden olyan közhatalmi szervnek foglalkoznia
kell, amelynek az irat a kezelésében van. Ha a közhatalmi szerv nem rendelkezik az igényelt közérdekû adatot
tartalmazó irattal, vagy nincs hatásköre arra, hogy az adatigénylést teljesítse, akkor – ha ez lehetséges –
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az adatigénylést meg kell küldenie a hatáskörrel rendelkezõ közhatalmi szervhez, vagy az igénylõt tájékoztatnia kell
arról, hogy mely hatáskörrel rendelkezõ közhatalmi szervhez fordulhat.
A közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igények elintézése során az egyenlõ bánásmód
követelményét meg kell tartani.
A közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igényekkel haladéktalanul foglalkozni kell. Az ezzel
kapcsolatos döntést a lehetõ leggyorsabban vagy egy elõre meghatározott, ésszerû határidõn belül kell meghozni,
közölni és végrehajtani.
A közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igényt akkor lehet elutasítani, ha
i)
a közhatalmi szerv segítsége ellenére az adatigénylés túl bizonytalan marad ahhoz, hogy az igényelt
közérdekû adatot tartalmazó irat azonosítását lehetõvé tegye, vagy
ii)
az adatigénylés nyilvánvalóan ésszerûtlen.
Ha a közhatalmi szerv egészben vagy részben elutasítja a közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti
igényt, akkor az elutasítás alapjául szolgáló indokot közölni kell. Az igénylõnek joga van arra, hogy kérésére
az elutasítás írásbeli indokolását megkapja a közhatalmi szervtõl.

6. Cikk
A közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés módjai
1. Ha egy közérdekû adatot tartalmazó iratot hozzáférhetõvé tettek, az igénylõnek joga van választani, hogy az eredeti
példányt vagy annak egy másolatát megtekinti, vagy arról másolatot kér a választása szerinti – a szervnél elérhetõ –
formában vagy formátumban, kivéve, ha az erre vonatkozó kívánsága ésszerûtlen.
2. Ha az iratban foglalt adatok egy része korlátozás alá esik, a közhatalmi szervnek a többi adatot ettõl függetlenül
hozzáférhetõvé kell tennie. Minden felismerhetetlenné tételt egyértelmûen jelezni kell. Ugyanakkor abban
az esetben, ha az irat kivonatos változata félrevezetõ vagy érthetetlen, vagy ha az irat megmaradó részének
hozzáférhetõvé tétele nyilvánvalóan ésszerûtlen terhet jelent a közhatalmi szerv számára, az adatigénylés teljesítése
megtagadható.
3. A közhatalmi szerv a közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférést úgy is biztosíthatja, hogy az igénylõnek
könnyen hozzáférhetõ alternatív forrásokat ajánl.

7. Cikk
A közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés költségei
1. A közérdekû adatot tartalmazó iratnak a közhatalmi szerv helyiségében történõ megtekintését ingyenesen kell
biztosítani. Ez nem akadályozza meg a Feleket abban, hogy ebben a vonatkozásban, a levéltárakban és múzeumokban
biztosított szolgáltatásokért díjat állapítsanak meg.
2. A közérdekû adatot tartalmazó irat másolatáért az igénylõtõl díj kérhetõ, amelynek ésszerûnek kell lennie, és amely
nem haladhatja meg a másolás és a kézbesítés tényleges költségét. A díjak mértékét közzé kell tenni.

8. Cikk
Jogorvoslati jog
1. Annak az igénylõnek, akinek a közérdekû adatot tartalmazó irathoz való hozzáférés iránti igényét a közhatalmi szerv
kifejezetten vagy mulasztással, akár részleteiben vagy egészében elutasította, jogorvoslathoz van joga bíróság vagy
más független és pártatlan, törvény által létrehozott testület elõtt.
2. Az igénylõnek minden esetben joga van a gyors és kevéssé költséges jogorvoslati eljáráshoz, akár egy közhatalmi szerv
által lefolytatott felülvizsgálati eljárás, akár az 1. bekezdés szerinti jogorvoslat formájában.

9. Cikk
Kiegészítõ intézkedések
A Feleknek tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot a közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáféréshez való
jogról és arról, hogy e jogot hogyan gyakorolhatják. Megfelelõ intézkedéseket kell tenniük annak érdekében, hogy
a) a közhatalmi szerveket az e jog végrehajtásával kapcsolatos feladataikról és kötelezettségeikrõl tájékoztassák,
b) információt szolgáltassanak a hatáskörükbe tartozó ügyekrõl és tevékenységekrõl,
c) az iratok kezelését hatékonnyá tegyék úgy, hogy azok könnyen hozzáférhetõk legyenek, és
d) világos és elõre rögzített szabályokat alkalmazzanak irataik megõrzésére és megsemmisítésére.
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10. Cikk
Az iratok nyilvánosságra hozatala a közhatalmi szerv kezdeményezése alapján
A közhatalmi szervnek – arra alkalmas esetben – saját kezdeményezésére meg kell tennie a rendelkezésére álló
közérdekû adatot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
elõsegítse a közigazgatás átláthatóságát és hatékonyságát, valamint ösztönözze a nyilvánosság tájékozott részvételét
a közügyek vitelében.

II. Fejezet
11. Cikk
A közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos szakértõi csoport
1. A közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáféréssel foglalkozó szakértõi csoport évente legalább egyszer
összeül abból a célból, hogy figyelemmel kísérje az Egyezmény Felek által történõ végrehajtását, így különösen
a) jelentést készítsen azoknak a Felek által tett jogi és gyakorlati intézkedéseknek a megfelelõségérõl, amelyek jelen
Egyezmény rendelkezéseinek érvényesítését szolgálják;
b)
i)
véleményt nyilvánítson minden olyan kérdésben, ami az Egyezmény alkalmazását érinti,
ii)
javaslatokat készítsen az Egyezmény hatékony alkalmazásának és végrehajtásának egyszerûsítésére vagy
fejlesztésére, beleértve bármely probléma azonosítását,
iii)
információt cseréljen és beszámoljon a jelentõs jogi, politikai vagy technológiai fejleményekrõl,
iv)
javaslatokat készítsen a Felek Konzultatív Tanácsa részére az Egyezmény módosítására,
v)
véleményt formáljon a 19. cikk szerint benyújtott, az Egyezményt érintõ valamennyi módosító javaslatról.
2. A szakértõi csoport információt és véleményt kérhet a civil szervezetektõl.
3. A szakértõi csoport legalább tíz és legfeljebb tizenöt tagból áll. A tagokat a Felek Konzultatív Tanácsa választja
négyéves idõszakra, amely megbízatás egyszer megújítható, egy olyan szakértõi listáról, amelyre minden Fél két
szakértõt javasolhat. A javasolt személyeket a közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférés területén
elismert kiemelkedõ szaktekintélyek közül kell kiválasztani. A listáról az egy adott Fél által javasolt személyek közül
legfeljebb egy választható meg.
4. A szakértõi csoport tagjai saját jogon vesznek részt az üléseken, feladataik ellátásában függetlennek és pártatlannak
kell lenniük, és nem fogadhatnak el semmilyen utasítást a kormányoktól.
5. A szakértõi csoport tagjainak választására vonatkozó eljárást a Miniszteri Bizottság határozza meg, az Egyezmény
Feleivel folytatott konzultációt és egybehangzó hozzájárulásuk megszerzését követõen, az Egyezmény
hatálybalépését követõ egy éven belül. A szakértõi csoport elfogadja saját eljárási szabályzatát.

12. Cikk
A Felek Konzultatív Tanácsa
1. A Felek Konzultatív Tanácsa a Felek egy-egy képviselõjébõl áll.
2. A Felek Konzultatív Tanácsa abból a célból jön létre, hogy
a) megvizsgálja a szakértõi csoport jelentéseit, véleményeit és javaslatait,
b) javaslatokat és ajánlásokat készítsen a Felek részére,
c) javaslatokat tegyen az Egyezmény módosítására a 19. cikk alapján,
d) véleményt formáljon a 19. cikk szerint benyújtott, az Egyezményt érintõ valamennyi módosító javaslatról.
3. A Felek Konzultatív Tanácsát az Európa Tanács Fõtitkára hívja össze az Egyezmény hatálybalépését követõ egy éven
belül annak érdekében, hogy megválassza a szakértõi csoport tagjait. Ezt követõen a Tanács legalább négyévenként
egy alkalommal összeül, valamint minden esetben, ha a Felek többsége, a Miniszterek Bizottsága vagy az Európa
Tanács Fõtitkára kezdeményezi az összehívást. A Felek Konzultatív Tanácsa elfogadja saját eljárási szabályzatát.
4. A Felek Konzultatív Tanácsa minden ülés után jelentést tesz tevékenységérõl a Miniszterek Bizottságának.

13. Cikk
Titkárság
A Felek Konzultatív Tanácsát és a szakértõi csoportot az e Fejezetben meghatározott feladataik ellátása során
az Európa Tanács Titkársága segíti.
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14. Cikk
Jelentéstétel
1. Az Egyezménynek az érintett Szerzõdõ Fél tekintetében történõ hatálybalépését követõ egy éven belül a Fél átfogó
jelentést készít a szakértõi csoportnak azokról a jogalkotási és egyéb intézkedésekrõl, amelyeket az Egyezmény
rendelkezéseinek végrehajtása érdekében tett.
2. Ezt követõen a Felek a Konzultatív Tanács valamennyi ülését megelõzõen jelentést küldenek a szakértõi csoportnak
az 1. bekezdés szerinti információk idõszerûsítésérõl.
3. A Felek a szakértõi csoport részére minden információt megküldenek, amelyet a feladatai teljesítése érdekében kér.

15. Cikk
Nyilvánosság
A Felek által a szakértõi csoportnak küldött jelentéseket, a szakértõi csoport jelentéseit, javaslatait és véleményeit,
valamint a Felek Konzultatív Tanácsának tevékenyégérõl szóló jelentéseket nyilvánosságra kell hozni.

III. Fejezet
16. cikk
Az Egyezmény aláírása és hatálybalépése
1. Az Egyezmény az Európa Tanács tagállamai részére aláírásra nyitva áll.
2. Az Egyezményt meg kell erõsíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni. A megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó
okiratot az Európa Tanács Fõtitkáránál kell letétbe helyezni.
3. Az Egyezmény az azt követõ harmadik hónap eltelte utáni hónap elsõ napján lép hatályba, amikor az Európa Tanács tíz
tagállama a 2. bekezdés rendelkezéseinek megfelelõen elismeri az Egyezmény kötelezõ hatályát.
4. Annak az Aláíró Államnak a tekintetében, amely az Egyezmény hatálybalépése után fejezi ki az Egyezmény kötelezõ
hatályának elismerésére vonatkozó szándékát, az Egyezmény a 2. bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ kötelezõ
hatály elismerését követõ három hónapos idõszakot követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

17. cikk
Csatlakozás az Egyezményhez
1. Az Egyezmény hatálybalépését követõen az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az Egyezmény Feleivel való
konzultáció után és egybehangzó hozzájárulásuk megszerezésével bármely államot, amely nem tagja az Európa
Tanácsnak vagy bármely nemzetközi szervezetet felkérhet az Egyezményhez történõ csatlakozásra. A döntést
az Európa Tanács Alapító Okiratának 20. cikk d. pontja szerinti többségi döntéssel, valamint a Miniszterek
Bizottságában a Felek döntési jogosultsággal felhatalmazott képviselõinek egybehangzó támogató szavazatával kell
meghozni.
2. Annak az államnak vagy nemzetközi szervezetnek a tekintetében, amely az Egyezményhez az 1. bekezdés alapján
csatlakozik, az Egyezmény a csatlakozási okiratnak az Európa Tanács Fõtitkáránál való letétbe helyezését követõ
három hónap elteltét követõ hónap elsõ napján lép hatályba.

18. Cikk
Területi alkalmazás
1. Az aláírás idõpontjában vagy a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor minden
Állam kijelölheti azt a területet vagy területeket, ahol az Egyezmény alkalmazandó.
2. Az Európa Tanács Fõtitkárához címzett nyilatkozattal valamennyi Állam bármely késõbbi idõpontban kiterjesztheti
ennek az Egyezménynek az alkalmazását a nyilatkozatban meghatározott minden olyan területre, amelynek
nemzetközi kapcsolataiért felelõs. E terület tekintetében az Egyezmény a nyilatkozatnak az Európa Tanács Fõtitkára
általi kézhezvételét követõ három hónap eltelte utáni hónap elsõ napján lép hatályba.
3. A két elõzõ bekezdés alapján tett valamennyi nyilatkozat visszavonható a nyilatkozatban meghatározott bármely
terület tekintetében a Fõtitkárhoz címzett bejelentéssel. A visszavonás a nyilatkozatnak az Európa Tanács Fõtitkára
általi kézhezvételét követõ három hónap eltelte utáni hónap elsõ napjától hatályos.
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19. Cikk
Az Egyezmény módosítása
1. Az Egyezmény módosítására javaslatot tehet bármely Fél, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, a szakértõi csoport
és a Felek Konzultatív Tanácsa.
2. Az Európa Tanács Fõtitkára minden módosító javaslatot továbbít a Feleknek.
3. Minden módosítást meg kell küldeni a Felek Konzultatív Tanácsa részére, amely a szakértõi csoporttal történõ
konzultációt követõen megküldi a módosító javaslattal kapcsolatos véleményét a Miniszteri Bizottságnak.
4. A Miniszterek Bizottsága megvizsgálja a módosító javaslatot és valamennyi, a Felek Konzultatív Tanácsa által kiadott
véleményt, és jóváhagyhatja a módosítást.
5. A Miniszterek Bizottsága által a 4. bekezdésnek megfelelõen jóváhagyott módosítás szövegét elfogadás céljából
továbbítani kell a Feleknek.
6. A 4. bekezdés szerint jóváhagyott módosítás az azt követõ hónap eltelte utáni hónap elsõ napján lép hatályba, hogy
minden Fél jelezte a Fõtitkárnak, hogy a módosítást elfogadta.

20. Cikk
Nyilatkozatok
Az aláírás idõpontjában, vagy a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a Felek
az 1. cikk 2. bekezdésének, a 3. cikk 1. bekezdésének és a 18. cikknek megfelelõen egy vagy több nyilatkozatot
tehetnek. Ezekkel az információkkal kapcsolatban minden változást be kell jelenteni az Európa Tanács Fõtitkárának.

21. Cikk
Felmondás
1. Minden Fél bármikor felmondhatja az Egyezményt az Európa Tanács Fõtitkárához címzett értesítéssel.
2. A felmondás az értesítésnek a Fõtitkár által történõ kézhezvételétõl számított hat hónap elteltét követõ hónap elsõ
napján lép hatályba.

22. Cikk
Értesítések
Az Európa Tanács Fõtitkára az Európa Tanács minden tagállamát és minden, a jelen Egyezményhez csatlakozó vagy
csatlakozásra felkért államot és nemzetközi szervezetet értesít
a) minden aláírásról,
b) minden megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésérõl,
c) ezen Egyezmény 16. és 17. cikke szerinti hatálybalépés idõpontjairól,
d) minden, az 1. cikk 2. bekezdése, 3. cikk 1. bekezdése és 18. cikk szerint tett nyilatkozatról,
e) minden, az Egyezményt érintõ cselekményrõl, értesítésrõl vagy tájékoztatásról.
A fentiek hiteléül az alulírott, erre kellõképpen meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták.
Készült Tromso-ban,
2009. június 18-án, angol és francia nyelven, mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles; egy eredeti
/
példányban, amelyet az Európa Tanács irattárában kell letétbe helyezni. Az Európa Tanács Fõtitkára megküldi
az Egyezmény hiteles másolatát az Európa Tanács valamennyi tagállamának és az Egyezményhez való csatlakozásra
meghívott valamennyi államnak és nemzetközi szervezetnek.”
4. §

Az Országgyûlés felhatalmazást ad arra, hogy a Magyar Köztársaság az Egyezményhez a következõ nyilatkozatot
tegye. A nyilatkozat magyar nyelvû szövege és annak hivatalos angol nyelvû fordítása a következõ:
„Az 1. cikkhez
Az Európa Tanács közérdekû adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésrõl szóló Egyezménye 1. cikk 2. bekezdés
a) ii) pontja értelmében a Magyar Köztársaság tájékoztatja az Európa Tanács Fõtitkárát, hogy a Magyar Köztársaság
nemzeti joga alapján a „közhatalmi szerv” fogalma tartalmazza az alábbiakat:
1. a jogalkotó szervek egyéb tevékenységeik tekintetében,
2. az igazságügyi szervek egyéb tevékenységeik tekintetében,
3. természetes vagy jogi személyek, amennyiben a nemzeti jog szerint közfeladatot látnak el, vagy közpénzeket
használnak fel.”
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„To Article 1
In accordance with Article 1, paragraph 2, point a) ii) of the Council of Europe Convention on Access to Official
Dicuments, the Republic of Hungary informs the Secretary General of the Council of Europe, that for the of Republic of
Hungary the definition of “public authorities” includes the following:
1. legislative bodies as regards their other activities,
2. judicial authorities as regards their other activities,
3. natural or legal persons insofar as they perform public functions or operate with public funds, according to national
law.”
5. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2. és 3. § az Egyezmény 16. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve a 2. és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az igazságügyért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXXXII. tör vény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelezõ
kõolaj- és kõolajtermék-készletek tárolása terén való együttmûködésrõl szóló Megállapodás
kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya
között a kötelezõ kõolaj- és kõolajtermék-készletek tárolása terén való együttmûködésrõl szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE RECIPROCAL STORAGE OF
COMPULSORY STOCKS OF CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS
The Government of the Republic of Hungary and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as
„Contracting Parties” and each, individually, as the „Contracting Party”,
Having regard to the Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006 imposing an obligation on Members States of the
EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or oil products (EEL 217 of 8.8.2006 p.8–15);

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el.
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Having regard to Article 7 (1) of the Directive which provides for the establishment of stocks within the territory of
a Member State for the account of companies, or bodies/entities, established in another Member State, under
intergovernmental agreements;
Having regard to the laws on petroleum stockholding in force in the Republic of Hungary and in the Italian Republic;
Have agreed as follows:

Article 1
DEFINITIONS
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:
„Directive” means the Council Directive 2006/67/EC of 24 July 2006;
„Commission” means the Commission of European Union;
„compulsory oil stocks” means stocks of crude oil and petroleum products covered by the Directive;
„national legislation”:
a) the laws on petroleum stockholding in force in Hungary;
b) the laws on petroleum stockholding in force in Italy;
„Competent Authorities” means the Ministry or Governmental authority of each State responsible for supervising the
fulfillment of compulsory stocks obligation;
„Depository State” means state within whose territory the compulsory reserves stocks are being held;
„Beneficiary State” means state on whose behalf the stocks are being held;
„monthly report” means the report prepared according to the provisions of Article 6 of this agreement;
„statistical summary” means the report that is submitted to the Commission by the member states according to Article
4 of the Directive;
„territory” means the area over which the Contracting Parties exercise their jurisdiction;
„party under obligation” refers to a party under the obligation to establish and maintain compulsory reserve stocks
according to the respective national legislation;
„supply crisis” means a supply crisis as declared by an institution of the European Union or the International Energy
Agency;
„contract” means the agreement between companies or bodies or entities to establish storage of compulsory stocks.

Article 2
Party under obligation to maintain compulsory stocks reserves in Hungary shall be permitted to locate a portion of
these stocks in Italy provided they are held in facilities specially suited for that purpose.
Party under obligation to maintain compulsory stocks reserves in Italy shall be permitted to locate a portion of these
stocks in Hungary provided they are held in facilities specially suited for that purpose.

Article 3
Application for permission to proceed with reference to Article 2 must be made by the party to the Competent
Authority in accordance with the procedure set out below.
1. The applications shall contain the following information:
a) Name and address of the party under obligation which is applying for authorization;
b) Type and quantity of products;
c) Name of owner of the compulsory reserve stocks in case this is not the same as the party under obligation;
d) Name and address of the owner of the storage facilities in case this is not the same as the party under obligation
where compulsory reserve stocks are to be held, precise geographic location of the oil and oil products storage
facilities;
e) Period for which authorization has been requested which in any case shall start from the first day of any calendar
months and have a minimum duration of three months.
2. The actual availability of the stocks for the party under obligation shall be guaranteed, at all times throughout the
period of the contract between the companies, bodies or entities, by the party holding the stocks at the disposal of
party under obligation.
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3. Once the application made by the party under obligation has been approved by the Competent Authority, the same
Authority shall then communicate all the information required in point 1 to the Depository State’s Competent
Authority no later than twenty business days before the beginning of the period for which the authorization has been
requested.
4. The Competent Authority of the Depository State shall communicate her decision to the Competent Authority of the
Beneficiary State no later than five business days before the beginning of the period for which the authorization has
been requested. In the event that no such notification is received it shall be deemed not to have accepted the stocks in
question as stocks to which this Agreement applies.
5. Any substantial change in information data mentioned in point 1 of this Article shall give rise to new application.
6. Any acceptance under this Article may be withdrawn by either Competent Authority if a significant error or inaccuracy
is found in the matters to which the application relates. Before withdrawing an acceptance the Competent Authority
concerned shall inform the Competent Authority of the other State and allow the party under obligation a reasonable
opportunity to make representations.

Article 4
Pursuant to terms of the present Agreement the Government of the Depository State may under no circumstances
oppose the free transfer of compulsory reserve stocks to the Beneficiary State as referred to in the preceding articles.

Article 5
The compulsory reserve stocks indicated in Article 2 shall not be counted towards meeting the obligations of party in
the Depository State, rather they will count towards meeting the quotas for the Beneficiary State.

Article 6

1.
2.
3.
4.

Under the terms of this Agreement any party holding compulsory reserve stocks for the other contracting party, shall
send a monthly report to the competent authority of the State whose territory the stocks are being held.
The report shall include:
Name and address of the party under obligation towards the Beneficiary State;
Type and quantity of product;
The name of owner of the compulsory reserve stocks in case this is not the same as the party under obligation;
Name and address of the owner of the storage facilities in case this is not the same as the Party under obligation where
compulsory reserve stocks are to be held, precise geographic location of the said facilities;
After their inspections, checks, or other verifications of the quality and quantity of the stocks, the Competent Authority
of the Depository State shall inform the Competent Authority of the Beneficiary State within the first twenty calendar
days of the following month.

Article 7
With regard to the statistical summary required by Article 4 of the Directive, each of the Contracting Parties shall send
a report to the Commission regarding the presence of minimum reserve stocks being held on its territory on behalf of
the other State, in accordance with the requirements set out in Article 6 of the Directive.

Article 8
Under the terms of the present Agreement, whenever a party maintains compulsory reserve stocks which are not in its
own property, the said stocks shall be deemed the property of the party under obligation to the Beneficiary State.
The contract which ensures that the compulsory quotas are met shall be submitted at any time at the request of to the
Competent Authority and shall include an explicit clause for a preferential purchase option and a method for
determining the price.

Article 9
Each Competent Authority shall from time to time undertake inspections, check or other verification measures which it
considers appropriate of the stocks accepted as being stocks to which this Agreement applies, in particular, whenever
so requested by the Competent Authority of the other State. The Competent Authority shall notify the other State
immediately of any significant errors or inaccuracies revealed by those measures.
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Article 10
If any non-fulfilment of the present Agreement is determined by the Depository State, this shall be communicated to
the Beneficiary State as quickly as possible.

Article 11
Non-fulfilment of the terms of present Agreement by any party under obligation to establish and maintain compulsory
oil stocks shall be cause for the Competent Authority of Beneficiary State to initiate immediately appropriate sanctions
in accordance with its own legislation.

Article 12
Upon the request of either of the Contracting Parties any question regarding the interpretation or implementation of
the present Agreement shall be subject to consultations. The consultations shall begin within 60 days from the date of
request. In the case of a crisis in supply these consultations shall take place with no delay.

Article 13
The Agreement may be amended by mutual consent by the Contracting Parties. If either Contracting Party wishes to
make a change to a provision of the present Agreement it may request the other Contracting Party to initiate a process
of consultations. The consultations shall begin within 60 days.
The amendments shall enter into force in accordance with the procedures agreed upon by the Contracting Parties.

Article 14
The Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the receipt of the last written notice by
which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that their respective internal procedures
for the entry into force have been complied with.

Article 15
The Agreement shall be in force for an unlimited time period.
The Agreement may be terminated by either Contracting Party by giving notice in writing through the diplomatic
channel to the other Contracting Party. The Agreement shall cease its effects six months after the above mentioned
notification.
Termination is not exercisable during a supply crisis.
If a Contracting Party exercises the right of termination it shall notify the Commission in writing before the Agreement
ceases its effects.
In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed
the present Agreement.
Done at Rome, on 22 October 2009, in two originals, each in English language only.”

„MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA KÖZÖTT A KÖTELEZÕ KÕOLAJ- ÉS KÕOLAJTERMÉK-KÉSZLETEK KÖLCSÖNÖS
TÁROLÁSA TÁRGYÁBAN
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya, a továbbiakban, mint „a Szerzõdõ Felek” és
külön-külön, egyenként, mint „a Szerzõdõ Fél”,
Tekintettel a Tanács 2006/67/EK sz. 2006. július 24-i Irányelvére, amely az EGK tagállamai számára megszabja minimális
kõolaj- és/vagy kõolajtermék-készletezési kötelezettséget (8.8. EEL 217.2006 p.8–15);
tekintettel az irányelv 7. Cikk (1) bekezdésére, amely rendelkezik a tagállam területén olyan készletek létrehozásáról,
amelyeket egy kormányközi megállapodás értelmében egy másik tagállamban alapított társaságok, szervezetek vagy
testületek számára hoznak létre;
valamint tekintettel a Magyar Köztársaságban és az Olasz Köztársaságban érvényben lévõ kõolaj- és
kõolajtermék-készletezésrõl szóló jogszabályokra;
az alábbiakban állapodnak meg:
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1. Cikk
FOGALMAK
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hacsak a szövegösszefüggés másként nem kívánja, a jelen Megállapodás alkalmazásában:
az „Irányelv” a Tanács 2006. július 24-i 2006/67/EK Irányelvét jelenti;
a „Bizottság” az Európai Unió Bizottságát jelenti;
a „kötelezõ készletek” az irányelv által szabályozott kõolaj- és kõolajtermék-készleteket jelenti;
„nemzeti jogszabály”:
a) a kõolaj-készletezésrõl szóló hatályos jogszabályok Magyarországon;
b) a kõolaj-készletezésrõl szóló hatályos jogszabályok Olaszországban.
az „Illetékes hatóság” az egyes államok azon minisztériumát vagy kormányzati szervét jelenti, amelynek feladata
a készletezési kötelezettség teljesítésének felügyelete;
a „Tárolást végzõ állam” azt az államot jelenti, melynek területén a kötelezõ kõolaj- és kõolajtermék készletek tárolásra
kerülnek;
a „Kedvezményezett állam” azt az államot jelenti, amely számára a készletet tárolják;
a „havi jelentés” a jelen Megállapodás 6. Cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen készült jelentést jelenti;
a „statisztikai összesítõ” a tagállamok részérõl a Bizottság számára az Irányelv 4. Cikkének megfelelõen benyújtott
jelentést jelenti;
a „terület” azt a területet jelenti, amelyre nézve a Szerzõdõ Felek joghatóságukat gyakorolják;
a „kötelezett fél” azt a felet jelenti, amely a vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében kötelezett a kötelezõ
készletek létrehozására és fenntartására;
az „ellátási válság” az Európai Unió intézménye vagy a Nemzetközi Energia Ügynökség által bejelentett ellátási
válságot jelenti;
a „szerzõdés” azt a vállalatok, vagy testületek, vagy szervezetek közötti egyezményt jelenti, melynek célja a kötelezõ
készletek tárolásának létesítése.

2. Cikk
A kötelezõ készletek fenntartására kötelezett magyarországi fél jogosult a készletek egy részét Olaszországban tárolni
és fenntartani, feltéve, hogy ezeket olyan létesítményekben tárolják, amelyek külön erre a célra alkalmasak.
A kötelezõ készletek fenntartására kötelezett olaszországi fél jogosult a készletek egy részét Magyarországon tárolni és
fenntartani, feltéve, hogy ezeket olyan létesítményekben tárolják, amelyek külön erre a célra alkalmasak.

3. Cikk

1.

2.
3.

4.

A kötelezett félnek a 2. Cikkben hivatkozott eljárás iránti kérelmét az Illetékes hatóság részére kell eljuttatnia
az alábbiakban meghatározott eljárás szerint.
A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:
a) az engedélyezést kérelmezõ kötelezett fél neve és címe;
b) a termékek típusa és mennyisége;
c) a kötelezõ készletek tulajdonosának neve abban az esetben, ha az nem azonos a kötelezett féllel;
d) a kötelezõ készleteket tároló létesítmények tulajdonosának neve abban az esetben, ha az nem azonos a kötelezett
féllel, továbbá a kõolaj- és kõolajtermék-készleteket tároló létesítmények földrajzi helyének pontos
meghatározása;
e) az az idõtartam, amelyre az engedélyezést kérik, amelynek mindenképpen valamely naptári hónap elsõ napján
kell megkezdõdnie és minimum három hónapra kell szólnia.
A tárolást végzõ félnek, mely a készleteket tartja a kötelezett fél részére, garantálnia kell a készletek tényleges
rendelkezésre állását a vállalatok, testületek vagy szervezetek közötti szerzõdés teljes érvényességi ideje alatt.
Amennyiben a kötelezett fél által benyújtott kérelmet az Illetékes hatóság jóváhagyta, akkor e hatóság a jelen Cikk
1. pontja szerinti valamennyi információt köteles legkésõbb húsz munkanappal a kérelemben megjelölt idõszak
kezdetét megelõzõen elküldeni a kedvezményezett állam Illetékes hatósága részére.
A Tárolást végzõ állam hatáskörrel bíró hatósága köteles legkésõbb öt munkanappal a kérelemben megjelölt idõszak
kezdetét megelõzõen döntésérõl tájékoztatni a Kedvezményezett állam hatáskörrel bíró hatóságát. Abban az esetben,
ha nem érkezik meg ez az értesítés, azt úgy kell tekinteni, hogy a szóban forgó készletek nem tekinthetõk olyan
készleteknek, amelyekre a jelen Megállapodásban foglaltakat lehet alkalmazni.
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5. A jelen Cikk 1. pontjában hivatkozott tájékoztatás, adatok bármely lényeges változása esetén új kérelem
benyújtásának van helye.
6. Bármelyik Illetékes hatóság jogosult a jelen Cikk alapján megadott jóváhagyását visszavonni abban az esetben, ha
a kérelem tárgyául szolgáló eljárásokban valamely lényeges tévedés, hiba vagy pontatlanság szerepel. A jóváhagyás
visszavonását megelõzõen az érintett Illetékes hatóság köteles értesíteni a másik állam Illetékes hatóságát és ésszerû
lehetõséget biztosítani a kötelezett fél számára a panasztételére.

4. Cikk
A jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelõen a Tárolást végzõ állam kormánya, semmilyen körülmények
esetén sem ellenezheti a kötelezõ készleteknek a Kedvezményezett államba történõ szabad átvitelét, ahogyan ez
az elõzõ cikkekben szerepel.

5. Cikk
A 2. Cikkben jelzett kötelezõ készletek nem számíthatók be a Tárolást végzõ állam kötelezettségeibe, ezeket
a készleteket a Kedvezményezett állam kvótájába kell beszámítani.

6. Cikk

1.
2.
3.
4.

A jelen Megállapodás alapján bármely fél, amely a másik Szerzõdõ Fél részére kötelezõ készleteket tart fenn, köteles
havi jelentést küldeni annak az államnak a hatáskörrel bíró hatósága részére, amelynek területén ezeket a készleteket
tárolják.
Ennek a jelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a Kedvezményezett állam felé kötelezett fél neve és címe;
a termékek típusa és mennyisége;
a kötelezõ készletek tulajdonosának neve abban az esetben, ha az nem azonos a kötelezett féllel;
a kötelezõ készleteket tároló létesítmények tulajdonosának neve abban az esetben, ha az nem azonos a kötelezett
féllel, továbbá a szóban forgó készleteket tároló létesítmények földrajzi helyének pontos meghatározása.
A készletek minõségének és mennyiségének ellenõrzése, felülvizsgálata vagy egyéb tanúsítása után a Tárolást végzõ
állam Illetékes hatósága köteles a következõ hónap elsõ húsz naptári napjáig bezárólag jelentést küldeni
a Kedvezményezett állam hatáskörrel bíró hatósága részére.

7. Cikk
Az Irányelv 4. Cikkében elõírt statisztikai összefoglalóra vonatkozóan a Szerzõdõ Felek mindegyike köteles jelentést
küldeni a Bizottság részére a saját területén a másik állam nevében és részére tárolt minimális készletek meglétére
vonatkozóan, az Irányelv 6. Cikkében foglalt elõírásoknak megfelelõen.

8. Cikk
A jelen Megállapodás feltételeinek megfelelõen, amikor valamelyik fél olyan kötelezõ készleteket tart fenn, amely nem
áll saját tulajdonában, akkor ezeket a készleteket azon állam felé kötelezett félnek a tulajdonában lévõnek kell
tekinteni, amely a Kedvezményezett állam felé kötelezettséggel bír.
A kötelezõ készlet-kvóták meglétét biztosító szerzõdést az Illetékes hatóság kérésére bármikor be kell nyújtani, és
abban szerepelnie kell egy egyértelmû rendelkezésnek az elõvásárlási jogról és az árképzés módszerének
meghatározásáról.

9. Cikk
Mindkét Illetékes hatóság idõnként, választásától függõen, ellenõrzéseket vagy vizsgálatokat tart vagy más módon
bizonyosodik meg azoknak a készleteknek a meglétérõl, amelyekre a jelen Megállapodás vonatkozik, különösen
abban az esetben, ha a másik állam Illetékes hatósága ezt kéri. Az Illetékes hatóság köteles a másik államot
haladéktalanul tájékoztatni az említett ellenõrzések révén megállapított lényeges tévedés, hiba vagy pontatlanság
esetén.
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10. Cikk
Ha a Tárolást végzõ állam azt állapítja meg, hogy a jelen Megállapodás nem teljesült, errõl a lehetõ leggyorsabban
tájékoztatni kell a Kedvezményezett államot.

11. Cikk
Ha a kötelezõ készletek létrehozására és fenntartására kötelezett bármelyik fél nem teljesíti a jelen Megállapodás
rendelkezéseit, ez kellõ indok a Kedvezményezett állam Illetékes hatósága számára, hogy azonnal kezdeményezze
a megfelelõ szankciókat saját törvényeinek megfelelõen.

12. Cikk
A Szerzõdõ Felek bármelyik Szerzõdõ Fél kérésére konzultációt folytatnak a Megállapodás értelmezését vagy
alkalmazását érintõ bármely felmerülõ kérdésrõl. A konzultációkat az erre irányuló kérés beterjesztésének idõpontjától
számított hatvan napon belül meg kell kezdeni. Ellátási válság esetén ezeket a konzultációkat késedelem nélkül meg
kell tartani.

13. Cikk
A Szerzõdõ Felek kölcsönös egyetértésével a jelen Megállapodás módosítható. Ha bármelyik Szerzõdõ Fél módosítani
kívánja a jelen Megállapodás valamelyik rendelkezését, akkor kéréssel fordulhat a másik Szerzõdõ Fél felé konzultációs
eljárás kezdeményezésére. A konzultációknak hatvan napon belül meg kell kezdõdniük. A módosítások a Szerzõdõ
Felek megállapodása szerinti eljárásnak megfelelõen lépnek majd életbe.

14. Cikk
A Megállapodás az utolsó írásbeli értesítés megérkezését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba. Az utolsó
írásbeli értesítés az, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatják egymást arról, hogy
végrehajtották a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárásokat.

15. Cikk
Jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek határozatlan idõre kötik.
A Megállapodást bármelyik Szerzõdõ Fél jogosult felmondani, melyet diplomáciai úton a másik Szerzõdõ Félhez
eljuttatott írásba foglalt felmondási értesítéssel lehet megtenni. Az említett értesítéstõl számított hat hónap múlva
a Megállapodás hatályát veszti. A Megállapodás felmondása nem érvényesíthetõ ellátási válság idején.
Ha bármelyik Szerzõdõ Fél él a felmondási jogával, köteles arról írásban értesíteni a Bizottságot még mielõtt
a Megállapodás érvényét veszítené.
Fentiek bizonyságául az alulírott képviselõk, kormányaik megfelelõ felhatalmazásának birtokában aláírták a jelen
Megállapodást.
Készült Rómában, 2009. október 22-én, két eredeti példányban, mindkettõ angol nyelven.”
4. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2–3. §-a a Megállapodás 14. Cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak
ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az energiaügyekért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2009. évi CXXXIII. tör vény
a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl*
1. §

Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, továbbá az Európai Unió kötelezõ jogi aktusának
végrehajtása vagy nemzetközi szerzõdésben foglalt kötelezettség teljesítése céljából jogszabály részben vagy
egészben kizárhatja, vagy azoktól eltérõ rendelkezéseket állapíthat meg.

Értelmezõ rendelkezések
2. §

E törvény alkalmazásában
a) bejelentett szervezet: az a megfelelõségértékelõ szervezet, amelyet az Európai Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) az e célra kialakított honlapon a kijelölt megfelelõségértékelési területhez tartozó termékek és
megfelelõségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával közzétett,
b) gazdasági szereplõ: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK rendelet) 2. cikk 7. pontjában meghatározott
személy,
c) gyártó: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott személy,
d) harmonizációs uniós jogi aktus: az Európai Unió termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló, kötelezõ jogi
aktusa,
e) kijelölés: a megfelelõségértékelési tevékenységek végzésének engedélyezése,
f) kijelölt megfelelõségértékelési terület: a megfelelõségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedélyben
meghatározott megfelelõségértékelési tevékenységek, termékek és megfelelõségértékelési eljárások,
g) megfelelõségértékelési ellenõrzés: a termék tervének, a terméknek, a gyártási folyamatnak – ideértve
a létesítményt, technológiát és a folyamatban részt vevõ személyeket is –, valamint a termék beszerelésének
vizsgálata és a jogszabályban, illetve az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában
elõírt követelményeknek való megfelelés megállapítása a megfelelõségértékelési tanúsítás alapjaként vagy azt
követõen,
h) megfelelõségértékelési tanúsítás: a megfelelõségértékelési vizsgálat, illetve megfelelõségértékelési ellenõrzés
alapján annak megállapítása és igazolása, hogy a termék terve, a termék, a gyártási folyamat – ideértve
a létesítményt, technológiát és a folyamatban részt vevõ személyeket is – és a termék beszerelése megfelel
a termékre vonatkozóan forgalmazási követelményeket elõíró jogszabályban, illetve az Európai Unió általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában elõírt követelményeknek,
i) megfelelõségértékelési tevékenység: a megfelelõségértékelési vizsgálat, a megfelelõségértékelési tanúsítás és
a megfelelõségértékelési ellenõrzés,
j) megfelelõségértékelõ szervezet: a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 13. pontja szerinti szervezet,
k) megfelelõségértékelési vizsgálat: a megfelelõségértékelési tanúsítás tárgya egy vagy több jellemzõjének
meghatározása elõírt eljárás szerint,
l) termék: minden olyan termék, amelyre vonatkozóan jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa forgalmazási követelményeket és megfelelõségértékelési eljárásokat ír elõ.

A megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölése
3. §

(1) Ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa megfelelõségértékelési tevékenység
bejelentett szervezettel, vagy jogszabály kijelölt szervezettel való elvégeztetését írja elõ, a megfelelõségértékelési
tevékenységet csak bejelentett szervezet, illetve olyan megfelelõségértékelõ szervezet végezheti, amely erre
a Kormány rendeletében meghatározott hatóság (a továbbiakban: kijelölõ hatóság) engedélyével rendelkezik
(a továbbiakban: kijelölt szervezet).

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Megfelelõségértékelési tevékenységre engedélyt (a továbbiakban: engedély) az a megfelelõségértékelõ szervezet
kaphat, amely
a) jogi személy,
b) a 4. §-ban foglaltak szerint független a megfelelõségértékelési tevékenység tárgyát képezõ (a továbbiakban:
értékelt) gazdasági szereplõtõl és terméktõl,
c) a tevékenysége körében – ideértve a megfelelõségértékelési tevékenységet végzõ személyzet tevékenységét is –
a megrendelõ gazdasági szereplõnek vagy más személynek okozott károkért való felelõsségébõl eredõ
követelések fedezésére a Magyar Köztársaságban vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más államban (a továbbiakban: EGT-államok) letelepedett biztosítóval érvényes, e törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelõ felelõsségbiztosítási szerzõdéssel rendelkezik és
d) megfelel az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott további követelményeknek.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában elõírt felelõsségbiztosítási szerzõdésnek – annak hatálya alatt, megfelelõségértékelési
tanúsítást végzõ szervezet esetében a kiadott tanúsítványok hatálya lejártáig – folyamatosan megfelelõ fedezetet kell
biztosítania az okozott károkért való felelõsségébõl eredõ követelésekre.

Függetlenségi követelmények
4. §

(1) A kijelölt szervezet, annak vezetõ tisztségviselõje, megfelelõségértékelési tevékenységet végzõ munkavállalója és
a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelõségértékelési tevékenységet
végzõ személy és annak – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott – közeli hozzátartozója nem lehet az értékelt
termékek tervezõje, gyártója, forgalmazója, üzembe helyezõje, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy
karbantartója, továbbá a felsoroltak képviselõje. Ez a rendelkezés nem zárja ki a kijelölt szervezet mûködéséhez
szükséges termékek felhasználását és az értékelt termékek személyes célra történõ használatát.
(2) A kijelölt szervezet, annak vezetõ tisztségviselõje, megfelelõségértékelési tevékenységet végzõ munkavállalója és
a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelõségértékelési tevékenységet
végzõ személy és annak – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott – közeli hozzátartozója nem vehet részt
közvetlenül az értékelt termékek tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, forgalmazásában, üzembe
helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti a felsorolt tevékenységekben résztvevõket.
(3) A kijelölt szervezet nem folytathat olyan tevékenységet, amely veszélyeztetné a megfelelõségértékelési
tevékenységekkel kapcsolatos függetlenségét, így különösen nem nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást a kijelölt
megfelelõségértékelési területen.
(4) A kijelölt szervezet, annak vezetõ tisztségviselõje, megfelelõségértékelési tevékenységet végzõ munkavállalója és
a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelõségértékelési tevékenységet
végzõ személy nem fogadhat el vagyoni elõnyt a megfelelõségértékelési tevékenység eredményében érdekelt
személytõl vagy szervezettõl.
(5) A kijelölt szervezet vezetõ tisztségviselõjének, megfelelõségértékelési tevékenységet végzõ munkavállalójának és
a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelõségértékelési tevékenységet
végzõ személynek a díjazása nem függhet az elvégzett megfelelõségértékelések számától vagy
a megfelelõségértékelések eredményétõl.

Eljárás összeférhetetlenség esetén
5. §

(1) A 4. §-ban foglalt követelmények megsértését bárki bejelentheti a kijelölõ hatóságnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a kijelölõ hatóság kivizsgálja. Ha a bejelentés megalapozott, továbbá ha
az összeférhetetlenséget saját hatáskörben maga észleli, a kijelölõ hatóság haladéktalanul értesíti a kijelölt szervezetet,
amely az értesítés kézhezvételét követõen haladéktalanul köteles felfüggeszteni az összeférhetetlenséggel érintett
tevékenységet.
(3) A kijelölt szervezet az észlelést követõen haladéktalanul köteles bejelenteni a kijelölõ hatóságnak a 4. §-ban foglalt
követelmények megsértését és felfüggeszteni az összeférhetetlenséggel érintett tevékenységet.
(4) A kijelölt szervezet köteles tájékoztatni a kijelölõ hatóságot a függetlenség helyreállítására tett vagy tervezett
intézkedéseirõl a (2) bekezdés szerinti esetben a hatóság értesítésének kézhezvételétõl számított, a (3) bekezdés
szerinti esetben pedig a saját bejelentésétõl számított tizenöt munkanapon belül.
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(5) A kijelölõ hatóság a függetlenség helyreállítására tett intézkedésekrõl szóló tájékoztatás kézhezvételétõl számított öt
munkanapon belül dönt az intézkedések kielégítõ voltáról. Ha a függetlenség helyreállítása biztosított, a kijelölt
szervezet a hatóság döntése alapján a tevékenységet folytathatja, ellenkezõ esetben a kijelölõ hatóság
megszüntethetõ összeférhetetlenség esetén az engedélyt a megszüntetésig felfüggeszti, a meg nem szüntethetõ
összeférhetetlenség esetén visszavonja.
(6) A kijelölõ hatóság a 4. §-ban foglalt követelmények megsértésével végzett megfelelõségértékelési tevékenységek
eredményének, továbbá az így kiadott tanúsítványok visszavonására kötelezi a kijelölt szervezetet. Nem kell
alkalmazni ezt a rendelkezést, ha az összeférhetetlenség a megfelelõségértékelési tevékenységet elvégzõ
munkavállaló vagy a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vonatkozásában
állt fenn, azonban a kijelölt szervezet más, összeférhetetlenséggel nem érintett munkavállalója vagy vele
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló ilyen személy által huszonkét munkanapon belül elvégzett
megfelelõségértékelés azonos eredményre vezetett.

A kijelölés iránti kérelem
6. §

(1) Kijelölés iránti kérelmet a Magyar Köztársaság területén letelepedett megfelelõségértékelõ szervezet nyújthat be.
(2) A kijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ szervezet törvényes képviselõje, a kijelölõ hatósággal való
kapcsolattartásra megjelölt személy, és – ha az utóbbitól különbözik – a Bizottság és az EGT-államok felé megadandó
kapcsolattartó személy családi és utónevét, elérhetõségeit (hivatali címe, telefonszáma, telefaxszáma és elektronikus
levélcíme), továbbá a kérelmezõ szervezet a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét
teljesítõ munkavállalója, illetve a kérelmezõ szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy
családi és utónevét.
(3) A kijelölés iránti kérelemben a kérelmezõ szervezet alkalmasságát és felkészültségét – az e törvény végrehajtására
kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint –
a) a 765/2008/EK rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti nemzeti akkreditáló testületnek a kérelmezõ szervezet a 3. §
(2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelését igazoló akkreditált státusz odaítélésérõl
szóló határozata, vagy
b) a Kormány rendeletében meghatározott dokumentumok
csatolásával kell igazolni.
(4) A kijelölési eljárásért – az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az engedély idõbeli hatálya
7. §

Az engedély az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott idõre szól, a 6. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti esetben azonban az engedély hatálya legfeljebb az akkreditált státusz lejártáig terjedhet.

A kijelölt szervezetek nyilvántartása
8. §

(1) A kijelölõ hatóságnak az általa kijelölt szervezetekrõl vezetett nyilvántartása a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatok között
az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelöléseként a kijelölt megfelelõségértékelési területet tartalmazza.
A nyilvántartás bejelentett szervezet esetében tartalmazza továbbá a Bizottság által adott azonosító számot.
(2) A kijelölõ hatóságnak az általa kijelölt szervezetekrõl vezetett nyilvántartásában fel kell tüntetni az engedély
felfüggesztését, továbbá részben vagy egészben történõ visszavonását. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, az interneten történõ közzétételi kötelezettség kiterjed
ezekre az adatokra is.
(3) A nyilvántartás (1) és (2) bekezdés szerinti adatainak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló törvény alapján – az interneten történõ közzététele mellett – ezen adatokat az adott
termékre vonatkozó forgalmazási követelmény tekintetében a szabályozási feladatkörrel rendelkezõ miniszter által
vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni.
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A kijelölt szervezetek jelentéstételi kötelezettsége
9. §

A kijelölt szervezet a megfelelõségértékelési tevékenységérõl évente jelentést készít a kijelölõ hatóság részére.
A jelentés tartalmi követelményeit, benyújtásának idejét és módját az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri
rendelet határozza meg.

Egyes megfelelõségértékelési eljárásoknak a gyártó akkreditált szervezeti egységével történõ
elvégeztetése
10. §

(1) Ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelezõ jogi
aktusának végrehajtása céljából jogszabály azt lehetõvé teszi, az ott meghatározott megfelelõségértékelési
eljárásokat – kizárólag az adott gyártó tevékenysége vonatkozásában – a gyártó önálló szervezeti egysége is
elvégezheti, ha megfelel az e §-ban meghatározott követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti egységnek a gyártó által elõállított termékek vonatkozásában az (1) bekezdésben
hivatkozott jogi aktusban vagy jogszabályban meghatározott megfelelõségértékelési eljárások elvégzésére
akkreditált státusszal kell rendelkeznie a 765/2008/EK rendeletnek megfelelõen.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti egységnek a gyártó értékelt termékekkel összefüggõ tevékenységétõl való
függetlenségét és pártatlanságát megfelelõen biztosítani kell, ennek érdekében a szervezeti egységnek és
a megfelelõségértékelési tevékenységet végzõ személyzetének meg kell felelnie a 4. §-ban meghatározott
követelményeknek.

A megfelelõségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerzõdés
11. §

A kijelölt szervezet a megfelelõségértékelési tevékenység elvégzésére a gazdasági szereplõvel szerzõdést köt.
A szerzõdésnek tartalmaznia kell az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltakat.

Módosuló jogszabályi rendelkezések
12. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 1/C. pontjában a „tanúsítást végzõ bejelentett (notifikált) szerv”
szövegrész helyébe a „megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló törvényben meghatározott
bejelentett szervezet” szöveg lép.
(2) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) Az osztályozásra kötelezett hajót az építtetõ vagy a tulajdonos a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben, valamint külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint elismert hajóosztályozó társasággal
osztályoztathatja.
(2) A hajóosztályozó társaságok elismeréséhez a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint külön
jogszabályban elõírt feltételek meglétét a hajózási hatóság ellenõrzi.
(3) A hajóosztályozó társaságok elismerésére és tevékenységére nem kell alkalmazni a megfelelõségértékelõ szervezetek
tevékenységérõl szóló törvény rendelkezéseit.”
(3) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 5. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg
a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
„(2) A miniszter kijelölõ hatóságként engedélyezi az elektronikus hírközlési szolgáltatások és az elektronikus hírközlõ
berendezések megfelelõségértékelésére irányuló tevékenységet.”
(4) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 10. § p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hatóság]
„p) ellenõrzi a miniszter által kijelölt megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységét;”
(5) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény 21. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha az akkreditáló bizottság az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát részlegesen
vagy teljes körûen visszavonja, felfüggeszti, vagy akkreditált területét szûkíti, errõl a Testület értesíti
a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló törvényben meghatározott, feladatkörrel rendelkezõ
kijelölõ hatóságot. Az éves felügyeleti vizsgálat, illetve a rendkívüli felügyeleti vizsgálat eredményeit és az akkreditáló
bizottság határozatát a Testület haladéktalanul megküldi a feladatkörrel rendelkezõ kijelölõ hatóságnak.”
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(6) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (4) bekezdés utolsó mondatának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„A gázfogyasztó készülék nem helyezhetõ üzembe, ha nem felel meg a forgalmazására vonatkozó követelményeknek,
megfelelõségértékelése nem a jogszabályban meghatározott módon történt meg, továbbá ha az üzemelés helye nem
felel meg a használatba vétel mûszaki-biztonsági követelményeinek.”
(7) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 27. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Az e törvényben szabályozott tanúsítványra és tanúsító szervezetre, valamint annak elismerésére nem kell
alkalmazni a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló törvény rendelkezéseit.”
(8) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontjában
a „tanúsításának” szövegrész helyébe az „elismerésének és ellenõrzésének” szöveg lép.

Felhatalmazó rendelkezések
13. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a kijelölt szervezetekkel szembeni alapvetõ személyi és tárgyi követelményeket,
b) a kijelölt szervezetek tevékenysége végzésének alapvetõ szabályait,
c) a megfelelõségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseket,
d) a megfelelõségértékelési tevékenységet engedélyezõ kijelölõ hatóságokat,
e) a kijelölési eljárás általános szabályait,
f) a kijelölt szervezetek kijelölést követõ ellenõrzésének szabályait és az alkalmazandó jogkövetkezményeket
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a termékre vonatkozó forgalmazási követelmény tekintetében szabályozási feladatkörrel
rendelkezõ miniszter, hogy
a) a kijelölt szervezetekkel szembeni, az adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggõ különös
követelményeket – ideértve a felelõsségbiztosítás mértékét, továbbá a szakmai képzettségi és szakmai gyakorlati
követelményeket –,
b) a kijelölési eljárásnak az adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggõ különös szabályait – ideértve
a kérelmezõ szervezet alkalmassága és felkészültsége igazolásának módját, valamint az engedély hatályának
meghatározását –,
c) a kijelölt szervezetek éves jelentésének tartalmi követelményeit, benyújtásának idejét és módját,
d) a kijelölt szervezetek kijelölést követõ ellenõrzésének az adott termékszabályozás sajátosságaival összefüggõ
különös szabályait, valamint
e) – az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a kijelölési eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási
díjak mértékét és a megfizetésükre, felhasználásukra vonatkozó szabályokat
rendeletben határozza meg.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések
14. §

(1) Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.
A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokra – ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusa vagy az Európai Unió kötelezõ jogi aktusának végrehajtása céljából jogszabály eltérõen nem
rendelkezik – az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt hatályos szabályozás alapján kijelölt bejelentett szervezetek megfelelõségértékelési
tevékenység folytatására való jogosultsága az Európai Uniónak a megfelelõségértékelési tevékenység bejelentett
szervezettel való elvégeztetését elõíró
a) kötelezõ jogi aktusát a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelõen módosító általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus, illetve
b) kötelezõ jogi aktusát a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelõen módosító uniós jogi
aktus rendelkezéseit átültetõ jogszabály
hatálybalépéséig – ha az a) pont szerinti esetben az uniós jogi aktus, a b) pont szerinti esetben a jogszabály eltérõen
nem rendelkezik – marad fenn.
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(3) A harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá nem tartozó körben kiadott jogszabályi rendelkezés alapján e törvény
hatálybalépését megelõzõen kijelölt szervezeteknek legkésõbb 2012. december 31-ig kell megfelelniük
az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt követelményeknek.
(4) Hatályát veszti
a) a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés
15. pontja,
b) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 5. § (1) bekezdés p) pontja, 182. § (3) bekezdés g) pontjában
a „ , továbbá a megfelelõséget vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek felhatalmazásának” szövegrész,
c) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 44. § l) pontja.
15. §

16. §

(1) A 12. § és az azt megelõzõ alcím, továbbá a 14. § (4) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti.
(2) Ez a § 2010. január 3-án hatályát veszti.
Ez a törvény a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérõl, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklet
R17. cikkének (2)–(5), (8) és (9) bekezdéseivel, R21. cikkének (1) és (2) bekezdéseivel, R22. cikkével, R23. cikkének (4) és
(5) bekezdéseivel összhangban álló szabályozást tartalmaz.

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXXXIV. tör vény
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosításáról*
1. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott
harmadik országbeli állampolgár (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) a Magyar Köztársaság területén
a 2. § (2) bekezdésében, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az állami foglalkoztatási szerv által
kiállított engedély alapján létesíthet foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Az engedélyezési kötelezettség alá tartozó
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges szerzõdés csak az engedély beszerzését követõen
köthetõ meg.
(2) A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenõen, rendeletben mentességi eseteket határozhat meg.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti engedélyezési kötelezettség alóli mentesség eseteit
rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy foglalkoztatása
tekintetében, nemzetközi szerzõdésben vagy európai közösségi jogi aktusban foglaltak szerint a 2. § (2) bekezdésében
meghatározott egyenlõ bánásmód követelményétõl eltérõ szabályokat állapítson meg.
(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), hogy – a szabályozással
érintett foglalkozás szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszterekkel egyetértésben – rendeletben határozza meg
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a) a Magyarországon egyidejûleg összesen, valamint az egyes állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén,
továbbá az egyes foglalkozásokban foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számát,
b) azokat a foglalkozásokat, amelyekben a magyarországi munkanélküliség alakulására és összetételére tekintettel
harmadik országbeli állampolgár nem foglalkoztatható, valamint
c) az engedélyezési eljárás részletes szabályait.
(6) Az egyes állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok
legmagasabb számának meghatározásához az illetékes munkaügyi tanács elõzetes véleményét be kell szerezni.”
2. §

Az Flt. 8. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A helyi önkormányzat a külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során]
„a) külön jogszabályban meghatározott közmunkát, közcélú foglalkoztatást szervez, a külön törvényben
meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának elõsegítése céljából
– a települési kisebbségi önkormányzat, az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének
kikérésével – külön törvényben foglaltak szerint közfoglalkoztatási tervet készít,”

3. §

Az Flt. 13. §-a a következõ d) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi d)–g) pontok megjelölése e)–h)
megjelölésre változik:
[A munkaügyi tanács]
„d) elõzetesen véleményezi a miniszternek az egyes állami foglalkoztatási szervek illetékességi területén
foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számának meghatározására vonatkozó döntését,”

4. §

Az Flt. 13/A. §-a (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a
a) Kormány, hogy rendeletben határozza meg a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek
akkreditációjának, valamint az akkreditált szervezetek ellenõrzésének szabályait,
b) miniszter, hogy rendeletben határozza meg az egyes munkaerõ-piaci szolgáltatásokat – ideértve az egyes
munkavállalói csoportok számára nyújtható speciális szolgáltatásokat –, a szolgáltatások szakmai követelményeit,
a szolgáltatások igénybevételének idõtartama alatt a keresetpótló juttatás nyújtásának feltételeit és a szolgáltatások,
valamint a (3) bekezdésben meghatározott támogatás nyújtásának feltételeit.”

5. §

Az Flt. a 16/A. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki, és az Flt. 16/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása
16/B. § (1) A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá tartozó
munkaadó részére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:
Szoc. tv.) meghatározott rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy teljes munkaidõben, munkaviszony
keretében történõ foglalkoztatásához legfeljebb a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási
támogatás összegének megfelelõ mértékû támogatás nyújtható, ha a munkaadó
a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának idõtartama alatt vállalja, és
b) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ tizenkét hónapban meglévõ munkavállalója munkaviszonyát
a mûködési körében felmerülõ okból rendes felmondással nem szüntette meg, és
c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának
idõtartama alatt sem kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi idõtartamra nyújtható.”
6. §

(1) Az Flt. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 13/A. § (3) bekezdésében, a 14–16/A. §-ban, a 17–18/A. §-ban, a 19/A. §-ban, valamint a 22. §-ban meghatározott
támogatás a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészébõl, a 19/B–19/C. §-ban meghatározott támogatások
a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási és rehabilitációs alaprészébõl nyújthatók.”
(2) Az Flt. 20. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(5) bekezdés számozása
(3)–(6) bekezdésre változik:
„(2) A 16/B. §-ban meghatározott támogatás a Munkaerõpiaci Alapba a 39. § (13) bekezdése szerint átcsoportosított
pénzeszközbõl nyújtható.”
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7. §

Az Flt. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresõnek az álláskeresõvé válását megelõzõ négy naptári
negyedévben elért, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott munkaerõ-piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének
alapulvételével kell kiszámítani.
(2) Ha az álláskeresõ az álláskeresõvé válását megelõzõ négy naptári negyedévben több munkaadóval állt
munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és vállalkozói
tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetõleg vállalkozói
tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell az (1) bekezdés szerint kiszámítani.
(3) Megelõzõ négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári
negyedévnél rövidebb idõszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelõzõ négy naptári negyedévben
egyáltalán nincs az álláskeresõnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság
kezdõ napján hatályos kötelezõ legkisebb munkabér 130 százaléka.
(4) Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg
harmincad része.
(5) Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítás elsõ szakaszában – amely a folyósítási idõtartam feléig, de
legfeljebb 91 napig terjed – a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, de legalább
az álláskeresési járadékra való jogosultság kezdõ napján hatályos kötelezõ legkisebb munkabér napi összegének
60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdõ napján hatályos kötelezõ legkisebb munkabér napi összegének
120 százaléka.
(6) Az álláskeresési járadék napi összege a folyósítási idõtartam második szakaszában az álláskeresési járadékra való
jogosultság kezdõ napján hatályos kötelezõ legkisebb munkabér napi összegének 60 százaléka. Ha a járadék
számításánál figyelembe vett összeg nem éri el a minimálbért, akkor mindkét szakaszban az álláskeresési járadék napi
összege az (1) és (3)–(4) bekezdés szerint számított összeg 60 százaléka.”

8. §

Az Flt. 27. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (10) bekezdés számozása
(11) bekezdésre változik:
„(10) A (9) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az álláskeresõ az álláskeresési járadék folyósítása alatt
ugyanazzal a munkaadóval létesít munkaviszonyt, amellyel az álláskeresési járadék megállapítását megelõzõen
utoljára munkaviszonyban állt.”

9. §

Az Flt. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos kötelezõ legkisebb munkabér
40 százaléka. Ha a 26. § (1)–(3) bekezdése szerinti járadékalap az elõbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési
segély összege a járadékalappal megegyezõ összeg.”

10. §

(1) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Munkaerõpiaci Alapon belül – a pénzeszközök felhasználásának célja szerint – a következõ alaprészeket kell
elkülöníteni:]
„a) szolidaritási alaprészt az álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, a munkanélküli járadék, a pályakezdõk
munkanélküli segélye, az elõnyugdíj, a nyugdíj elõtti munkanélküli segély, az álláskeresést ösztönzõ juttatás,
a költségtérítés (31. §), valamint ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség, továbbá a kifizetett ellátásokat terhelõ,
a társadalombiztosítási szabályokban meghatározott járulék finanszírozására, valamint a válság miatt
létszámleépítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának – az álláskeresési támogatás folyósítása helyett történõ –
elõsegítésére;”
(2) Az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Munkaerõpiaci Alapon belül – a pénzeszközök felhasználásának célja szerint – a következõ alaprészeket kell
elkülöníteni:]
„c) foglalkoztatási alaprészt a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások, a nem az állami foglalkoztatási szerv által
nyújtott munkaerõ-piaci szolgáltatások nyújtására, az állami felnõttképzési intézmény munkaerõ-piaci képzéssel
kapcsolatos feladatainak finanszírozására, az állami foglalkoztatási szerv által alap- és középfokú oktatási
intézményben pályaválasztás elõsegítése érdekében szervezett munkaerõ-piaci információkat nyújtó rendezvény
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kiadásaira, a MAT mûködtetésére, a társadalmi párbeszéd intézményeinek mûködéséhez és fejlesztéséhez való
hozzájárulásra, a munkaügyi tanácsok mûködéséhez való hozzájárulásra, valamint a keresetpótló juttatással
kapcsolatos postaköltség finanszírozására;”
(3) Az Flt. 39. § (12) bekezdése i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Munkaerõpiaci Alap költségvetésében külön elõirányzat tartalmazza:]
„i) 2010. évben a „Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésû elõirányzatnak
pénzeszközátadást,”
(4) Az Flt. 39. §-ának (12) bekezdése a következõ új k) ponttal egészül ki:
[A Munkaerõpiaci Alap költségvetésében külön elõirányzat tartalmazza:]
„k) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elõ- és társfinanszírozására szolgáló pénzeszközöket.”
(5) Az Flt. 39. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A Munkaerõpiaci Alap a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásaira biztosított forrásból
átcsoportosított pénzeszköz terhére finanszírozza a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek
foglalkoztatásának külön jogszabályban meghatározott támogatását.”
11. §

Az Flt. 39/C. §-ának (1) bekezdése a következõ új k) ponttal egészül ki:
[A Munkaerõpiaci Alap bevétele:]
„k) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól az 1927/2006 EK rendelet alapján társfinanszírozás címen befolyó
bevétel.”

12. §

(1) Az Flt. 41/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkaadó létszámának megállapítása során a közhasznú munkavégzés, a közcélú munkavégzés, valamint
a közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalókat, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló törvény hatálya tartozó munkavállalókat, és azokat a munkavállalókat, akiknek foglalkoztatása az Mt.
106. §-a szerinti kirendelés, az Mt. 150. §-ának (1) bekezdése alapján más munkáltatónál történõ átmeneti
munkavégzés, továbbá az Mt. 193/C. §-ának a) pontjában meghatározott munkaerõ-kölcsönzés keretében történik,
figyelmen kívül kell hagyni.”
(2) Az Flt. 41/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni.
A statisztikai állományi létszámot egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell
meghatározni.”
(3) Az Flt. 41/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2010-ben 964 500 Ft/fõ/év. A rehabilitációs hozzájárulás mértékét 2011.
január 1-jétõl kezdõdõen az adott naptári évre vonatkozó költségvetési törvény határozza meg.”

13. §

Az Flt. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Munkaerõpiaci Alapból finanszírozható további, törvényben nem
szabályozott támogatásokat rendeletben állapítson meg.”

14. §

Az Flt. a következõ új 43/B. §-sal egészül ki:
„43/B. § Az állami foglalkoztatási szervek közremûködésével, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
bevonásával megvalósuló programok tekintetében a Munkaerõpiaci Alap a támogatásokat elõ- és társfinanszírozza.
Az elõfinanszírozott összeget terheli az Európai Globalizációs Alap által meg nem térített kiadás.”

15. §

Az Flt. 43/D. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43/D. § A rendszeres szociális segély átalakításával összefüggõ, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
az állami foglalkoztatási szervek közremûködésével megvalósuló programot a Munkaerõpiaci Alap, mint a központi
program kedvezményezettje elõfinanszírozhatja, illetve az uniós források terhére finanszírozhatja. Az Európai Unió
felé elszámolt, de az Európai Unió által meg nem térített összegek közötti különbözet a Munkaerõpiaci Alapot terheli.”
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16. §

Az Flt. 47. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg az állami foglalkoztatási szerv által
álláskeresõként nyilvántartott személyek létszáma megállapítására, valamint közzétételének módjára vonatkozó
részletes szabályokat.”

17. §

Az Flt. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49. § (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály a foglalkozási rehabilitáció szakterületén
foglalkozási rehabilitációs szakértõ igénybevételét írja elõ, vagy az ilyen szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt
állapít meg, – az igazságügyi szakértõkrõl szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi tevékenység végzésére jogosult
szakértõ kivételével – szakértõként kizárólag az a személy vehetõ igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott
jogkövetkezmények csak annak a szakértõnek az igénybevételéhez fûzõdnek, aki büntetlen elõéletû, nem áll
foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt, rendelkezik a miniszter
rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerint szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a miniszternek
bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentõ természetes személyazonosító adatait.
(3) A miniszter a szakértõi tevékenység végzésére jogosult, a (2) bekezdés szerinti bejelentést tevõ személyekrõl
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértõi tevékenység végzésére jogosult személy természetes
személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a szakértõi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása
céljából szolgáltatható adat.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg a foglalkozási rehabilitációs szakértõi
tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértõi tevékenység bejelentésének és a szakértõk
nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás
vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértõi tevékenységre jogszabályban vagy hatósági
határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.
(5) A miniszter a foglalkoztatási rehabilitációs szakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt lefolytatott
hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e és nem áll-e a szakértõi
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés céljából a miniszter adatot
igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakértõ
büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a foglalkoztatási rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(6) Az (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a miniszter a foglalkoztatási rehabilitációs szakértõ
nyilvántartásának törléséig kezeli.”

18. §

(1) Az Flt. 54. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (11)–(16) bekezdések számozása
(12)–(17) bekezdésre változik:
„(11) Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresõként – kérelmére – azt a személyt veszi nyilvántartásba, aki
a) megfelel az 58. § (5) bekezdés d) pontjának 1–5. alpontjaiban meghatározott feltételeknek és
b) kötelezettséget vállal arra, hogy az állami foglalkoztatási szervvel a (9)–(10) bekezdésben foglaltak szerint
együttmûködik.”
(2) Az Flt. 54. §-a – az (1) bekezdésben foglaltak szerint megváltozott számozású – (14) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(14) Az állami foglalkoztatási szerv – külön jogszabályban meghatározott idõponttól – törli az álláskeresõk
nyilvántartásából az álláskeresõt, ha
a) kéri, vagy
b) az 58. § (5) bekezdés d) pont 1–4. alpontjaiban meghatározott feltételek bármelyike megszûnt, vagy
c) meghalt, vagy
d) jelentkezési kötelezettségének ismételten, felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy
e) a (9) bekezdés e)–g) pontjában, valamint a (10) bekezdésben foglalt együttmûködési kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy
f) a körülményeiben bekövetkezett változás miatt nem tekinthetõ külön jogszabályban meghatározott aktív
munkahelykeresõnek, vagy
g) álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra nem jogosult vagy ezek folyósítási
idejét kimerítette, és rendszeres szociális segélyben részesül, vagy
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h) külön törvény szerint az aktív korúak ellátására jogosult, de egészségkárosodottnak minõsül, ezért a külön
törvényben meghatározott együttmûködési kötelezettség nem terheli, vagy
i) álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint vállalkozói járadékra nem jogosult vagy annak folyósítási
idejét kimerítette, és külön törvény szerint aktív korúak ellátásának megállapítását kéri, feltéve, hogy a Szoc. tv. 37/B. §
(1) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervvel nem köteles együttmûködni.”
19. §

Az Flt. 56/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendbírság összege 5000 forinttól 500 000 forintig terjedhet. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
esetben a rendbírságot munkavállalónként kell kiszabni.”

20. §

(1) Az Flt. 58. §-a (5) bekezdése d) pontjának befejezõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
álláskeresõ: az a személy, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban nem részesül, és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minõsülõ jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresõ
tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttmûködik, és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresõként nyilvántart.]
„Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes, az Európai Közösséggel és tagállamaival
nemzetközi szerzõdést kötött állam állampolgára, az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során, a nemzetközi
szerzõdésben foglaltak szerint álláskeresõként akkor is nyilvántartásba vehetõ, ha Magyarországon engedély alapján
végezhet munkát.”
(2) Az Flt. 58. §-a (5) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„e) keresõ tevékenység: – az 1–4. pontban foglaltak figyelembevételével – minden olyan munkavégzés, amelyért
díjazás jár, továbbá keresõ tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezik, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közremûködés vagy mellékszolgáltatás
keretében történõ munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezetõ tisztségviselõje vagy a társasági
szerzõdésben közremûködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.
1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minõsül keresõ tevékenységnek, ha a havi
tiszteletdíj mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.
2. A mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minõsül keresõ tevékenységnek, ha
az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál
figyelembe kell venni.
3. A külön törvény alapján végzett közérdekû önkéntes tevékenység nem minõsül keresõ tevékenységnek.
4. A külön törvény alapján nevelõszülõi jogviszony keretében végzett tevékenység nem minõsül keresõ
tevékenységnek,”
(3) Az Flt. 58. §-a (8) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg]
„g) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a munkaerõ-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezetek
akkreditációs eljárásáért, valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltató
akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj”
[szabályait.]

21. §

Az Flt. 59. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvénynek
a) az álláskeresõként való nyilvántartásba vétel feltételeire,
b) az álláskeresési járadékra, valamint az álláskeresési segélyre
vonatkozó rendelkezéseit az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes, az Európai Közösséggel
és tagállamaival nemzetközi szerzõdést kötött állam állampolgárára, a nemzetközi szerzõdésben foglaltak szerint kell
alkalmazni.”
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22. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 12. § (2) bekezdése, a 15. §, valamint e § (6) bekezdése a kihirdetést követõ napon lép hatályba. A 12. §
(2) bekezdésének rendelkezéseit a hatálybalépés idõpontjában folyamatban lévõ számítások során is alkalmazni kell.
A 23. § e törvény kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Flt. 30. § (5) bekezdésébõl a
„, vállalkozói járadékra” szövegrész, 54. §-a (9) bekezdésének a) pontja, 58. §-a (5) bekezdése c) és d) pontjának második
mondata, valamint 58. §-a (8) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.
(4) A törvény 1–21. §-a, 22. §-ának (3)–(5) és (9) bekezdése a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(5) E törvény hatálybalépésével az Flt. 2. §-ának (2) bekezdésében a „7. § (2) bekezdésében meghatározott” szövegrész
helyébe a „menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett
jogállású, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ” szöveg lép.
(6) A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 125. §-a,
129. §-a, valamint 225. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.
(7) A 12. § (3) bekezdését a 2010. január 1-jétõl keletkezett fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni.
(8) A 7. §, valamint a 9. § rendelkezéseit a 2009. december 31-ét követõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni azzal,
hogy a 2010. január 1-jét megelõzõen szerzett járulékalapot képezõ jövedelmeket figyelembe kell venni a 2009.
december 31-ét követõen megállapításra kerülõ ellátás összegének megállapításánál. A 2010. január 1-jét
megelõzõen benyújtott kérelmek alapján a 2009. december 31-ét követõen megállapított ellátások tekintetében
a kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni az ellátás összegének megállapítása,
valamint az ellátás alapjául szolgáló jövedelmekre vonatkozó igazolások kiadása tekintetében.
(9) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. §-ának (4) bekezdése a következõ új e) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy]
„e) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg a munkabiztonsági szakértõi
tevékenység folytatására irányuló engedélyezési eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettségnek, az igazgatási szolgáltatási díj mértékének, valamint megfizetésének”
[részletes szabályait.]

23. §

(1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény – a (2)–(3) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – az e törvény kihirdetését követõ harmadik napon hatályba lép.
(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény 2. §-a 2010. január 1-jén
lép hatályba.
(3) Nem lép hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XCIX. törvény 3. §-a.
(4) 2010. január 2-án hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi
XCIX. törvény.
(5) Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról szóló 2009. évi LXXIII. törvény 14. § (5) bekezdésében a „mértéke a munkáltatók
és a munkavállalók által a tárgyévet megelõzõ második évben ténylegesen befizetett járulék 0,6%-a” szövegrész
az „annak mértéke 2010-ben a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl szóló törvényben meghatározott
összeg, ezt követõen pedig ezen összegnek a tárgyévet megelõzõ második évben a Központi Statisztikai Hivatal által
meghatározott éves fogyasztói árnövekedéssel növelt összege” szöveggel lép hatályba.
(6) 2010. január 1-jén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. § (6) bekezdésében az „Országos vizsgáztatási
névjegyzékbe” szövegrész helyébe az „Országos vizsgaelnöki névjegyzékbe” szöveg lép.
(7) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. § (10) bekezdésében a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 52. § (2) bekezdésével módosított
az „Országos vizsgaelnöki névjegyzék” szöveg az „Országos vizsgaelnöki névjegyzékbõl” szövegként lép hatályba.
(8) 2010. január 1-jén az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény melléklete III. Gazdálkodási
adatok 3. és 4. pontjának Frissítés oszlopában a „Negyedévente” szövegrész helyébe az „A döntés meghozatalát
követõ hatvanadik napig” szövegrész lép.
(9) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 276. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A magánszemély a 2008. és 2009. évi személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettsége megállapítása során az Szja
tv. e törvénnyel megállapított 66. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott mértékû adót fizet az Szja tv. 28. §
(12)–(13) bekezdése, és – ha a jövedelemszerzés helye külföld – 65–68. §-a szerinti jövedelem után. A fenti
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kedvezményt a magánszemély kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a külföldi társaság az osztalékfizetés
alapjául szolgáló jövedelmét legkésõbb 2009. december 31. napjáig bevételként elszámolta.”
(10) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXI. törvény 276. §-ának a (9) bekezdéssel
módosított rendelkezéseit a 2009. január 1-jétõl megszerzett jövedelmekre és keletkezett adókötelezettségre kell
alkalmazni.
(11) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi CX. törvény 16. §-a által
megállapított 58. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében a „2 hónapot” szövegrész „12 hónapot” szövegként lép
hatályba.
(12) Nem lép hatályba az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény 47. § a) pontja.

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXXXV. tör vény
a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról*
1. §

(1) A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter egyetértésével rendeletben határozza
meg
a) a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat), a szakmai
vizsgák szakmai ellenõrzésének általános szabályait, valamint a szakmai vizsgák – személyes adatok körét nem érintõ –
adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,
b) a tanulókat a 48. § alapján megilletõ juttatások részletes szabályait,
c) az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék (a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) elkészítését és kiadását,
d) a központi képzõhely mûködésére vonatkozó szabályokat,
e) a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait.”
(2) Az Szt. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A miniszter az iskolai rendszerben oktatott szakképesítések tekintetében a (2) bekezdés a), c) és d) pontjában
meghatározott hatáskörét az oktatásért felelõs miniszterrel egyetértésben gyakorolja.
(6) A miniszter a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét az államháztartásért felelõs miniszterrel,
a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörét az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
gyakorolja.”

2. §

Az Szt. a következõ 4/A–4/B. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Iskolarendszeren kívüli szakmai képzést követõ szakmai vizsgát
a) a szakmai vizsga szervezését engedélyezõ hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által lefolytatott engedélyezési eljárás
alapján arra engedélyt (a továbbiakban: Engedély) kapott intézmény,
b) a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, vagy

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el.
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c) az a) pontban meghatározott eljárás alapján kiadott Engedély hiányában a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontjában
felsorolt szakképzést folytató intézmény a vele a felnõttképzési törvényben szabályozott felnõttképzési szerzõdést
kötöttek számára az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában
(a továbbiakban együtt: szakmai vizsgát szervezõ intézmény) szervezhet.
(2) Az Engedély – az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében – visszavonásig jogosít
a Magyar Köztársaság területére kiterjedõen szakmai vizsgák szervezésére.
(3) Az engedélyezési eljárásért a szakmai vizsgát szervezõ intézmény külön jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat köteles fizetni.
(4) Az (1) bekezdés b) és c) pontban megjelölt intézményeknek folyamatosan meg kell felelniük a (7) bekezdés
b) pontja alapján kiadott kormányrendeletben elõírt általános, továbbá – az adott szakmai vizsga szervezésének és
az adott szakmai vizsgának az idõtartama alatt – a vizsgáztatott szakképesítés tekintetében az 5. § (1) bekezdés
d) pontja alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek.
(5) A Hivatal a szakmai vizsga szervezésére Engedéllyel rendelkezõ intézményekrõl, az intézmény megnevezését,
székhelyét, az Engedélyben szereplõ szakképesítések azonosító számát, megnevezését és az Engedély kiadásának
idõpontját tartalmazó nyilvántartást vezet, továbbá ellenõrzi a szakmai vizsga szervezésére jogosultsággal rendelkezõ
intézmények vizsgaszervezéssel összefüggõ tevékenységét. Az ellenõrzéshez szükséges forrást a Munkaerõpiaci Alap
képzési alaprészébõl (a továbbiakban: MPA) kell biztosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint a Hivatal
saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követõ 5 munkanapon belül frissíteni kell.
A Hivatal az Engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek.
(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az Engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait és kijelölje a szakmai vizsga
szervezését engedélyezõ hivatalt,
b) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános szakmai, tárgyi és
személyi feltételeit,
c) a szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsgaszervezõ tevékenysége ellenõrzésének részletes szabályait,
d) a szakmai vizsgát szervezõ intézményre a szakmai ellenõrzés során, valamint a vizsgaszervezéssel összefüggõ
tevékenység ellenõrzése során kiszabható bírság mértékét.
(8) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez elõírt szakképesítések
szakmai vizsgáit csak az (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt – a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának
általános és speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezõ – intézmény szervezheti.
4/B. § (1) A szakmai vizsgát szervezõ intézmény és a 13. § (1) bekezdés alapján vizsgaszervezési jogosultsággal
rendelkezõ intézmény köteles a vizsgázóról – külön jogszabály alapján – a képzést folytató intézmény adatait, a képzés
adatait, a szakmai vizsgán megszerezhetõ szakképesítés adatait, a szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét,
a szakmai vizsgabizottság határozatát, a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát, a vizsgázó tanulói azonosító
számát, továbbá a természetes személyazonosító adatait tartalmazó törzslapot kiállítani, és ennek egy eredeti
példányát az utolsó vizsganapot követõ 30 napon belül az állami szakképzési és felnõttképzési intézetnek megküldeni.
Ha az állami szakképzési és felnõttképzési intézet a beküldött törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor
a törzslapok visszaküldésével egyidejûleg felhívja a beküldõt az észlelt hibák 30 napon belüli kijavítására.
(2) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet háromhavonta tájékoztatást küld az érintett szakképesítésért
felelõs miniszternek a beérkezett törzslapokkal összefüggõ szakmai vizsgák adatairól, megjelölve a szakmai vizsgát
szervezõ intézményt, a szakképesítés azonosító számát és megnevezését, a lebonyolított szakmai vizsga helyszínét,
a vizsgaelnök nevét, továbbá a vizsgaidõpontokat. Ha a szakképesítésért felelõs miniszter az állami szakképzési és
felnõttképzési intézettõl kapott adatok alapján a szakmai vizsgát szervezõ intézmény (1) bekezdésben foglalt,
a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztását észleli, tájékoztatja
a Hivatalt. A Hivatal a (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(3) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter a szakmai vizsga szakmai ellenõrzése során – a (2) bekezdés szerinti
mulasztás kivételével – a vizsgatevékenység lefolytatásával kapcsolatos jogszabálysértést észlel, végzéssel kötelezi
az intézményt a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a szakmai vizsgát szervezõ intézmény e kötelezettségének
a szakképesítésért felelõs miniszter végzésében meghatározott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a szakképesítésért
felelõs miniszter a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és egyidejûleg bírságot szab ki.
(4) Ha a Hivatal vizsgaszervezéssel összefüggõ tevékenység ellenõrzése során azt észleli, hogy a szakmai vizsgát
szervezõ intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelõen látja el, a Hivatal végzéssel kötelezi
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a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a szakmai vizsgát szervezõ intézmény e kötelezettségnek a végzésben
meghatározott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a Hivatal a jogszabálysértés megszüntetésére ismételten kötelezi, és
egyidejûleg bírságot szab ki.
(5) Ha a szakmai vizsgát szervezõ intézmény
a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,
b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy
d) a már lebonyolított szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményezõ jogszabálysértést követett el,
a Hivatal – a szakmai vizsga szakmai ellenõrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból –
az intézmény Engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési tevékenységtõl. Errõl a jogsértést
megállapító határozatban a szakmai vizsgát szervezõ intézményt tájékoztatni kell. A Hivatal az Engedélyt visszavonó
és a vizsgaszervezési tevékenységtõl eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelõs
miniszternek.
(6) Az (5) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és
a miniszter által vezetett minisztérium, valamint a Hivatal honlapján közzé kell tenni.
(7) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl a szakmai
vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást, a Hivatal a vizsgát felfüggeszti, és ezzel egyidejûleg a szervezõvel
szemben bírságot szab ki.
(8) Ha a Hivatal jogosultság hiányában jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl a szakmai
vizsga lebonyolítását követõen szerez tudomást, a vizsgát szervezõvel szemben bírságot szab ki.
(9) A Hivatal a (7)–(8) bekezdés szerinti eljárása alapján haladéktalanul értesíti a szakképesítésért felelõs minisztert, aki
az 5. § (4) bekezdés szerint jár el. A szakmai vizsgát jogellenesen szervezõ köteles a vizsgázó által befizetett vizsgadíjat
a szakmai vizsga felfüggesztése esetén a vizsga felfüggesztésétõl, a vizsga lebonyolítását követõen észlelt
jogellenesség esetén a jogsértést megállapító döntés közlésétõl számított 10 munkanapon belül maradéktalanul
visszatéríteni.
(10) A Hivatal a szakképesítésért felelõs miniszter (9) bekezdés szerinti értesítésével egyidejûleg tájékoztatja
az érintett vizsgázókat a szakmai vizsga eredménye megsemmisítésének jogkövetkezményérõl és a szakmai vizsga
letételének további lehetõségeirõl.”
3. §

(1) Az Szt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelõs miniszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében
rendeletben határozza meg
a) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a miniszter egyetértésével,
b) a szakmai vizsgáztatás és a szakmai vizsga szakmai ellenõrzésének részletes szabályait,
c) a 7. § (3) bekezdés szerinti mestervizsga követelményeit,
d) az Engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának speciális szakmai, tárgyi és
személyi feltételeit és
e) a szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása alá tartozó intézményt.”
(2) Az Szt. 5. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezheti a szakmai vizsgát szervezõ vagy a 13. § (1) bekezdésében
szereplõ szakképzést folytató intézmény tevékenységének ellenõrzését. A szakképesítésért felelõs miniszter által
kezdeményezett ellenõrzést a Hivatal köteles lefolytatni.”

4. §

(1) Az Szt. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet]
„c) kezeli a szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, valamint az abban
szereplõ, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat,”
(2) Az Szt. 6. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet az (1) bekezdésben szereplõ törzslapokat tartalmazó központi
nyilvántartás adatait elzártan, 50 évig más által nem hozzáférhetõ módon õrzi.
(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet az általa õrzött törzslapokat 50 év után átadja az illetékes
levéltárnak és az átadott törzslapok központi nyilvántartási adatait törli.
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(5) A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról
bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre az állami szakképzési és felnõttképzési intézet.”
5. §

Az Szt. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakmai vizsga állami vizsga. A szakmai vizsga vizsgabizottsága a Magyar Köztársaság címerét tartalmazó
körbélyegzõt használ. A szakiskolában és a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történõ felkészítés folyik. A speciális szakiskolában és a készségfejlesztõ
speciális szakiskolában, valamint a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése szerint szervezett oktatásban
résztvevõk számára részszakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat.”

6. §

(1) Az Szt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az iskolai rendszerû szakképzésben – a (6) és (7) bekezdésekben foglaltakat is figyelembe véve – a 2. § (1) bekezdés
a)–b) pontjaiban felsorolt szakképzést folytató intézmény és a felsõfokú szakképzést szervezõ felsõoktatási intézmény
a) a vele tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában,
b) a vele ugyanazon – a 2. § (5) bekezdésében meghatározott – térségi integrált szakképzõ központ részét képezõ
másik szakképzést folytató intézménnyel, vagy felsõfokú szakképzést szervezõ felsõoktatási intézménnyel tanulói
vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általuk oktatott szakképesítések vonatkozásában
külön engedély nélkül szervezhet szakmai vizsgát.”
(2) Az Szt. 13. §-a a következõ (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az iskolai rendszerû szakképzésben a tanulói, illetve a felsõfokú szakképzés esetén a hallgatói jogviszony
fennállása alatt megkezdett szakmai vizsga javító- vagy pótlóvizsgáját az a 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt
szakképzést folytató intézmény, továbbá az a felsõfokú szakképzést szervezõ felsõoktatási intézmény is
megszervezheti, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban.
(7) Az iskolai rendszerû szakképzésben azok számára, akiknek a szakképesítés megszerzésére történõ felkészítése
tanulói, illetve felsõfokú szakképzés esetén hallgatói jogviszonyban történt és a tanévet eredményesen lezárták, de
a szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek az elsõ vizsgaidõszakban nem tudtak eleget tenni a szakmai vizsgát az a 2. §
(1) bekezdés a)–b) pontjaiban felsorolt szakképzést folytató intézmény, továbbá az a felsõfokú szakképzést szervezõ
felsõoktatási intézmény is megszervezheti, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban.”

7. §

Az Szt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben szakmai elméleti képzés csak szakképzõ iskolában folyhat, illetve felsõfokú
szakképzés esetén felsõoktatási intézményben is.”

8. §

Az Szt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Tanulószerzõdést az a tanuló köthet, aki
a) betöltötte tizenhatodik életévét, vagy a közoktatási törvény 27. § (4) bekezdése szerint megszervezett szakiskolai
nevelés és oktatás esetén betöltötte a tizenötödik életévét és – a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdése szerinti
felzárkóztató oktatás kivételével – a 9. évfolyamot eredményesen teljesítette, továbbá
b) a szakképesítésre jogszabályban elõírt elõképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelel.”

9. §

Az Szt. 54/B. § 23. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. szakmai vizsga: az OKJ-ben meghatározott állam által elismert szakképesítés megszerzéséhez szükséges,
a szakképesítéshez tartozó feladatcsoport, feladatprofil szerinti munkakörök ellátásához meghatározott ismeretek
elsajátítását tanúsító, külön jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás;”

10. §

Az Szt. 57. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az OKJ-t, az OKJ-be történõ felvétel és az OKJ-ból való törlés eljárási rendjét,
b) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,
c) a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit.”
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Az Szt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 94/33/EK irányelve (1994. június 22.) a fiatal személyek munkahelyi védelmérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról
(9–11. cikk).”

Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 46. napon lép hatályba.
(2) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen kiírt pályázat alapján szakmai vizsga szervezésére jogszabályban
feljogosított szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsgaszervezési jogosultsága a jogszabályban meghatározott
határidõig érvényes. A határidõ lejártát követõen a vizsgaszervezési jogosultság újbóli megszerzése az Szt. e törvény
2. §-ával megállapított 4/A–4/B. §-a szerinti engedélyezési eljárás keretében történhet.
(3) Hatályát veszti az Szt. 6/B. §-a, a 13. § (4)–(5) bekezdése és az 57. § (2) bekezdése.
(4) Az Szt. 55. § (4) bekezdésében a „munkakör betöltésére” szövegrész helyébe a „szolgálati beosztás betöltésére” szöveg
lép.
(5) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. §
(2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[Az alaprésznek az (1) bekezdés szerinti megosztását megelõzõen az éves költségvetési törvényben meghatározott
Szakképzési hozzájárulás és Szakképzési egyéb bevétel elnevezésû eredeti bevételi elõirányzatok (a továbbiakban együtt:
bevételi elõirányzat) együttes összegét csökkenteni kell]
„j) a szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsgaszervezési tevékenységének ellenõrzésére a szakmai vizsga
szervezését engedélyezõ hivatalnak biztosított, az oktatásért felelõs miniszter és a szakképzésért és felnõttképzésért
felelõs miniszter által együttesen a költségvetési évre megállapított keretösszeggel.”
(6) Ez a törvény 2014. január 1-jén hatályát veszti.
(7) Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi CXXXVI. tör vény
a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,
valamint a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról*
1. §

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pénzbírságot meg nem fizetés esetén, ha adók módjára nem hajtható be, közérdekû munkára vagy elzárásra kell
átváltoztatni.”

2. §

Az Sztv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A jármûvezetéstõl eltiltás hatálya – kivéve, ha a rendõr a vezetõi engedélyt a helyszínen elveszi – a határozat
jogerõre emelkedésével kezdõdik.

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A jármûvezetéstõl eltiltás tartamába be kell számítani azt az idõt, amelynek tartamára az eljárás alá vont személy
vezetõi engedélyét a szabálysértéssel összefüggésben visszavonták.”
3. §

Az Sztv. a 24. §-t követõen a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § A közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével elzárás és pénzbírság alkalmazása esetén a kiszabható
büntetési tétel felsõ határa a felére csökken, ha az eljárás alá vont személy a sértettnek a szabálysértéssel okozott kárt
– a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság elsõ fokú határozatának meghozataláig megtérítette.”

4. §

Az Sztv. 27/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szabálysértési nyilvántartás részére az (1) bekezdésben meghatározott adatokat jogszabályban meghatározott
formában és módon közli:]
„a) a bíróság az elõtte indult szabálysértési eljárásokban az (1) bekezdés a)–e) és i) pontok esetén, a szabálysértési
hatóság az (1) bekezdés a)–h) pontok esetén,”

5. §

Az Sztv. 38. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eljárásra az a szabálysértési hatóság illetékes, amelynek az illetékességi területén a szabálysértést elkövették.
(2) Ha a szabálysértést több szabálysértési hatóság illetékességi területén követték el, vagy az elkövetés helye nem
állapítható meg, a szabálysértési hatóságok közül az jár el, amelyik az ügyben korábban intézkedett (megelõzés).
(3) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, a szabálysértési ügyben az eljárás alá vont személy
lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye, szolgálati helye, továbbá a cselekmény felderítésének helye szerint
illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.”

6. §

Az Sztv. 58. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szabálysértéssel okozott kár értékének megállapításához szakértõ hivatalból nem rendelhetõ ki. Ha a szakértõ
kirendelését az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványozza, és a szakértõ várható költségét megelõlegezi,
a szakértõ kirendelése kötelezõ.”

7. §

Az Sztv. a 70. §-t követõen a következõ alcímmel és 70/A. §-sal egészül ki:

„A határidõk
70/A. § (1) Az egyes eljárási cselekmények teljesítésére nyitva álló idõtartamot (határidõ) törvény határozza meg, és
a törvény alapján a szabálysértési hatóság vagy a bíróság állapítja meg. A határidõt órákban, napokban, hónapokban
vagy években kell megállapítani.
(2) Az órákban megállapított határidõbe minden megkezdett óra egész órának számít. A napokban megállapított
határidõbe nem számít be az a nap, amelyre a határidõ kezdetére okot adó körülmény esik (kezdõnap). A hónapokban
vagy években megállapított határidõ azon a napon jár le, amely a számánál fogva megfelel a kezdõnapnak, ha pedig ez
a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.
(3) Ha a határidõ utolsó napja munkaszüneti nap, a határidõ a legközelebbi munkanapon jár le.
(4) A szabálysértési hatósághoz vagy bírósághoz intézett beadványnak és az elõttük teljesíthetõ eljárási
cselekményeknek a határideje a hivatali munkaidõ végével jár le. Nem számít a határidõ elmulasztásának, ha
a beadványt a határidõ utolsó napján postára adták.
(5) A határnap az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott idõpont. A határnapot a szabálysértési hatóság vagy
a bíróság állapítja meg.”
8. §

Az Sztv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szabálysértési hatóság által kiszabott rendbírság ellen halasztó hatályú panasznak, a bíróság által kiszabott
rendbírság ellen a határozat kézbesítésétõl számított nyolc napon belül benyújtott halasztó hatályú fellebbezésnek
van helye.”

9. §

Az Sztv. 83. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Amennyiben a feljelentés adatai nem adnak elegendõ alapot a felelõsség megállapítására, illetõleg az eljárás
megszüntetésére, a tényállás tisztázása érdekében a szabálysértési hatóság]
„b) az 58. § (3) bekezdésére figyelemmel szakvéleményt szerez be, meghallgatja a szakértõt, illetve a szaktanácsadót;”
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10. §

Az Sztv. a 83. §-t követõen a következõ 83/A. §-sal egészül ki:
„83/A. § (1) Ha a tulajdon elleni szabálysértés miatt a feljelentést a rendõrségnél teszik meg, és a késedelem az elkövetõ
kilétének megállapítását veszélyezteti, vagy a bizonyítékok eltûnésével járhat, illetve ha az az eredményes felderítés
érdekében szükséges, a rendõrségnek a következõ intézkedéseket kell megtennie:
a) gondoskodik az elkövetõ kilétének megállapításáról, az eljárás alá vont személy és a tanúk meghallgatásáról,
a tárgyi bizonyítási eszközök beszerzésérõl,
b) a helyszínt megszemléli, ruházatot, csomagot és jármûvet átvizsgál, lefoglalást végez.
(2) A rendõrség az (1) bekezdésben meghatározott halaszthatatlan eljárási cselekményrõl készített jegyzõkönyvet,
a bizonyítékokat, a lefoglalt dolgot haladéktalanul megküldi a hatáskörrel rendelkezõ szabálysértési hatóságnak
az eljárás lefolytatása végett.”

11. §

Az Sztv. 85. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„85. § (1) Ha az eljárás alá vont személy és a sértett a szabálysértési hatóság elõtt a kártérítés összegében megállapodik,
és azt az eljárás alá vont személy a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság elsõ fokú határozatának
meghozataláig megtéríti, a 24/A. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Ha az eljárás alá vont személy a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság elsõ fokú határozatának
meghozataláig – a közlekedési szabálysértéssel okozott kár kivételével – az okozott kárt nem térítette meg,
a szabálysértési határozatban kötelezni kell õt annak megtérítésére. A kár értékét a szabálysértési hatóság vagy
a bíróság határozza meg az eljárás adatai alapján.
(3) Az eljárás alá vont személy a sértettel szemben követelést nem érvényesíthet és beszámítási kifogással nem élhet.”

12. §

(1) Az Sztv. 87. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott határozatnak tartalmaznia kell:]
„c) az eljárás alá vont személy kötelezését arra nézve, hogy a határozat jogerõre emelkedésétõl számított harminc
napon belül a pénzbírságot, az egyéb pénzösszeget és a sértett részére az okozott kár összegét fizesse meg, valamint
utalást arra, hogy ha ez nem történik meg, az adók módjára történõ végrehajtás költsége is az eljárás alá vont személyt
terheli;”
(2) Az Sztv. 87. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szabálysértési hatóság egyéb határozatainak alaki és tartalmi követelményeire a (3) bekezdés rendelkezései
megfelelõen irányadóak.”

13. §

Az Sztv. 111. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénzbírságot, egyéb pénzösszeget az elkövetõnek a határozat jogerõre emelkedésétõl számított harminc napon
belül a pénzösszeg illetékbélyeggel történõ lerovásával vagy más, külön jogszabályban meghatározott módon kell
megfizetnie. Az okozott kár értékét a sértett részére kell megtéríteni.
(2) Ha a pénzbírság vagy egyéb pénzösszeg, illetõleg az okozott kár értékének megfizetésére kötelezett a határozat
jogerõre emelkedésétõl számított harminc napon belül nem fizeti meg a tartozást, a szabálysértési hatóság elrendeli
a tartozás adók módjára történõ behajtását.”

14. §

Az Sztv. 127/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg, valamint a bíróság által
megállapított kár értékének végrehajtásáról a XII. Fejezet végrehajtási szabályai szerint, az elkövetõ lakóhelye vagy
tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje
gondoskodik.”

15. §

Az Sztv. 135. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az elkövetõ a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi,
a) a kiszabott helyszíni bírság megfizetését – ha annak feltételei adottak – a helyszínen bankkártyával is teljesítheti,
b) ha a helyszíni bírság megfizetésére az a) pontban meghatározott módon nem kerül sor, az elkövetõ részére
készpénz-átutalási megbízást kell átadni, és fel kell hívni, hogy a bírságot harminc napon belül fizesse be.”
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16. §

Az Sztv. 157. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szabálysértések esetén – ha a feljelentést a rendõrségnél teszik
meg – az eljárás megindítása a rendõrség hatáskörébe tartozik. A rendõrség a 83/A. § (1) bekezdése alapján megtett
intézkedést követõen az ügyet átteszi a hatáskörrel rendelkezõ bírósághoz vagy szabálysértési hatósághoz az eljárás
lefolytatása céljából.
(6) Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából érték-egybefoglalásnak
van helye, ha az eljárás alá vont személy az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott ugyanolyan cselekményt több
alkalommal, legfeljebb egy éven belül követte el, és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak,
ha az üzletszerû elkövetés megállapítható, vagy ha az önmagukban szabálysértést megvalósító cselekmények
a folytatólagosság egységébe tartoznak.”

17. §

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 70/B. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az eljárás jogerõs befejezését követõen az elsõ fokon eljárt bíróság, a nyomozás megszüntetését követõen
az ügyész, illetve a nyomozó hatóság, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés részbeni mellõzését követõen
az ügyész a büntetõeljárásban részt vevõ személyek kérelmére – a (6)–(8) bekezdésben meghatározottak
szerint – legkésõbb a kérelem elõterjesztésétõl számított nyolc napon belül az eljárás során keletkezett iratról
másolatot ad ki.”

18. §

A Be. a 70/C. §-t követõen a következõ 70/D. §-sal egészül ki:
„70/D. § (1) Az eljárás jogerõs befejezését követõen, a nyomozás vagy az eljárás megszüntetését, a vádemelés részbeni
mellõzését követõen az államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó irat megismerésére a 70/C. § (1) bekezdése az irányadó.
(2) Az eljárás jogerõs befejezését követõen az elsõ fokon eljárt bíróság, a nyomozás megszüntetését követõen
az ügyész, illetve a nyomozó hatóság, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés részbeni mellõzését követõen
az ügyész a 70/C. § (2) bekezdése szerint jár el.
(3) Az eljárás jogerõs befejezését, a nyomozás megszüntetését, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés részbeni
mellõzését követõen az államtitkot, a szolgálati titkot tartalmazó irat másolására és a másolat kezelésére a 70/C. §
(5) bekezdés a) pontja az irányadó. A másolatot az eljárás jogerõs befejezését követõen az elsõfokú bíróság,
a nyomozás vagy az eljárás megszüntetését, a vádemelés részbeni mellõzését követõen az ügyész, illetve a nyomozó
hatóság õrzi, de biztosítani kell, hogy a másolatot a jogosult a hivatali munkaidõben, korlátozás nélkül
tanulmányozhassa.”

19. §

A Be. 354. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában nem szabhat ki
a) büntetést azzal szemben, akinek az ügyét elsõ fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el,
b) közérdekû munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás helyett szabadságvesztést
annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem,
c) felfüggesztett szabadságvesztés helyett részben felfüggesztett szabadságvesztést, végrehajtandó szabadságvesztést,
d) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy
részbeni felfüggesztése mellett sem,
e) részben felfüggesztett szabadságvesztés helyett rövidebb tartamú végrehajtandó szabadságvesztést,
f) az elsõfokú bíróság által alkalmazott büntetések számát meghaladó további büntetéseket, ide nem értve
a szabadságvesztés helyett alkalmazott büntetéseket,
g) az elsõfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést,
h) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy részbeni
felfüggesztése mellett sem.”

20. §

A Be. 543. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„543. § E törvény rendelkezéseit a tárgyalás mellõzésével folytatott eljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”
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21. §

A Be. 547. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság a végzésben]
„a) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást,
jármûvezetéstõl eltiltást, kiutasítást, kitiltást – katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését,
rendfokozatban visszavetést és a várakozási idõ meghosszabbítását is – alkalmazhat,”

22. §

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 48. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet az ítélet jogerõre emelkedését megelõzõen vagy azt
követõen elkövetett bûncselekmény miatt a feltételes szabadság alatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik.
A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet a feltételes szabadság alatt elkövetett bûncselekmény
miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Ha az elítéltet egyéb büntetésre ítélik, vagy ha a magatartási
szabályokat megszegi, a bíróság a feltételes szabadságot megszüntetheti.”

23. §

A Btk. 96. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„96. § (1) Ha a foglalkozástól eltiltást, jármûvezetéstõl eltiltást vagy kiutasítást szabadságvesztés mellett szabták ki, és
a szabadságvesztés büntetéseket összbüntetésbe foglalták, akkor több, azonos tartalmú foglalkozástól eltiltás,
jármûvezetéstõl eltiltás vagy kiutasítás közül azt kell végrehajtani, amelyik az elítéltre hátrányosabb.
(2) Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe. Azonos tartalmú mellékbüntetések közül azt kell végrehajtani,
amelyik az elítéltre hátrányosabb.”

24. §

A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1979. évi
5. törvényerejû rendelet 28. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi szöveg megjelölése
(1) bekezdésre változik:
„(2) Nem szabálysértés, hanem bûncselekmény valósul meg ugyanazon elkövetõ által elkövetett és együttesen elbírált
tulajdon elleni szabálysértés esetén, ha a dolog értéke, az okozott kár, illetve az okozott vagyoni hátrány
érték-egybefoglalás folytán az (1) bekezdés d)–g) pontjában meghatározott összeget meghaladja.”

25. §

(1) E törvény 1–16., valamint 24. §-ának rendelkezéseit a hatálybalépését követõen elkövetett szabálysértésekre kell
alkalmazni.
(2) E törvény 19. §-ának rendelkezéseit azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a felülbírált határozatot
meghozó bíróság, illetve a felülbírálat eredményeként az ítéletet felülbíráló bíróság a 2010. május 1-jén hatályba lépett
büntetõjogi rendelkezéseket alkalmazta.

26. §

(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdés kivételével – a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba, és ezzel egyidejûleg
a) a Be. 29. § b) pontjában a „hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás [Btk. 166. § (2) bek. e) pont, Btk. 175/A. § (2) bek.
c) pont, Btk. 229. §, Btk. 321. § (3) bek. d) pont, (4) bek. b)–c) pont],” szövegrész helyébe a „hivatalos eljárása alatt
elkövetett rablás [Btk. 166. § (2) bek. e) pont, Btk. 175/A. § (2) bek. c) pont, Btk. 229. §, Btk. 321. § (3) bek. d) pont,
(4) bek. c)–d) pont, Btk. 321. § (5) bek. b) pont,],”
b) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (2) bekezdés e) pontjában az „és (6) bekezdésében
meghatározott” szövegrész helyébe a „ , (6) bekezdésében, valamint (10) bekezdésében meghatározott”
szöveg lép.
(2) E törvény 1–3. és 5–16., valamint 24. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejûleg
a) az Sztv. 87. § (1) bekezdésében „kártérítést és eljárási költséget” szövegrész helyébe „eljárási költséget és – a 85. §
szerint – kártérítést”, az Sztv. 120. § (1) bekezdésében a „a szabálysértéssel okozott kár” szövegrész helyébe
„a – 85. § szerint – szabálysértéssel okozott kár”, az Sztv. 167. § (6) bekezdésében a „a pénzbírság meg nem fizetése
esetén a nyilvános közzététel részletes szabályait” szövegrész helyébe az „az adatszolgáltatás rendjét” szöveg lép,
b) a Btk. 195. § (2) bekezdésében a „bûncselekmény elkövetésére vagy” szövegrész helyébe a „bûncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésére, illetve” szöveg lép,
c) a Be. 592. § (1) bekezdésében a „hat hónapon belül” szövegrész helyébe a „két éven belül” szöveg lép,
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hatályát veszti
da) az Sztv. 12. §-a és az azt megelõzõ alcím, az Sztv. 20. § (4) bekezdésében az „,illetve a hatóság mellõzte
a felelõsségre vonást” szövegrész, az Sztv. 73. § (4) bekezdésében az „a felelõsségre vonás mellõzésével
vagy” szövegrész, az Sztv. 87. § (2) bekezdése, az Sztv. 111. § (3) bekezdése, az Sztv. 126. § (3) bekezdésében
az „ , az okozott kár megtérítésére azonban nem kötelezhet” szövegrész, az Sztv. 134. § (1) bekezdésében
a „ , kivéve, ha az elkövetõvel szemben az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt közigazgatási bírság
kiszabásának van helye” szövegrész, az Sztv. 146. § (1) bekezdésében a „gyermekkorú személyt arra bír rá,
hogy közterületen vagy nyilvános helyen kolduljon, illetve házalva kéregessen, továbbá aki” szövegrész,
az Sztv. 147. § (1) bekezdés b) pontjában a „tiltott módon közlekedik,” szövegrész, valamint az Sztv. 157. §
(6) bekezdése,
db) a Be. 592. § (2) bekezdésében a „Ha az ügy rendkívüli körülményei indokolttá teszik, a pénzbüntetésnek egy
éven belüli részletekben való megfizetése is engedélyezhetõ.” szövegrész.
(3) E törvény 4. §-a 2010. január 2-án lép hatályba, és ezzel egyidejûleg az Sztv. 27. § (2) bekezdésében a „kell alkalmazni”
szövegrész helyébe az „az e törvényben és az elektronikus kapcsolattartás formájára és módjára vonatkozóan
az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni” szöveg lép.
(4) E törvény 19–21. §-a és 23. §-a 2010. május 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejûleg
a) a Btk. 56. § (2) bekezdésében a „mellékbüntetés” szövegrész helyébe a „büntetés”,
b) a Btk. 102. § (1) bekezdés a) pontjában az „és fõbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés” szövegrész helyébe
a „foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás és kiutasítás”,
c) a Be. 544. § (1) bekezdés a) pontjában a „pénzbüntetés kiszabását, a próbára bocsátást, illetõleg a mellékbüntetés
önálló büntetésként alkalmazását lehetõvé teszi,” szövegrész helyébe a „pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást,
jármûvezetéstõl eltiltást, kiutasítást, kitiltást – katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését,
rendfokozatban visszavetést és a várakozási idõ meghosszabbítását is – vagy a próbára bocsátás alkalmazását
lehetõvé teszi,”,
d) a Be. 547. § (3) bekezdés b) pontjában az „a kiszabott szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetõleg önálló
büntetésként alkalmazott mellékbüntetést, próbára bocsátást vagy megrovást,” szövegrész helyébe
az „a kiszabott büntetést, mellékbüntetést, az alkalmazott próbára bocsátást vagy megrovást”,
e) a Be. 596. § (8) bekezdésében a „kiutasítás mellékbüntetést” szövegrészek helyébe a „kiutasítást” szövegek lépnek,
f) hatályát veszti
fa) a Btk. 105. § (2) bekezdése, a Btk. 121. § (3) bekezdése,
fb) a Be. 99. § (2) bekezdés a) pontjában az „alkohol-,”, a Be. 99. § (2) bekezdés b) pontjában a „vagy
kényszergyógyítás”, a Be. 157. § (1) bekezdésében a „pénzmellékbüntetés,” a Be. 466. §-ában az „ , illetõleg
a pénzmellékbüntetésnek”, a Be. 544. § (1) bekezdésében az „illetõleg önálló büntetésként”, a Be. 563. §
(1) bekezdésében az „ , illetõleg a pénzmellékbüntetésnek”, a Be. 585. § (1) bekezdésében
az „ , a pénzmellékbüntetés”, a Be. 592. §-át megelõzõ alcímben az „és pénzmellékbüntetés”, a Be. 592. §
(1) bekezdésében az „ , illetõleg a pénzmellékbüntetés”, valamint az „ , illetve a pénzmellékbüntetést”, a Be.
592. § (2) bekezdésében az „ , illetõleg a pénzmellékbüntetés”, a Be. 592. § (3) bekezdésében
az „ , a pénzmellékbüntetés esetén az ítéletben a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatását illetõen
meghatározott összeggel”, a Be. 592. § (4) bekezdésében az „ , illetõleg a pénzmellékbüntetés”, a Be. 595. §
(4) bekezdésében a „pénzmellékbüntetés,” a Be. 596. § (8) bekezdésében a „mellékbüntetés” szövegrész,
valamint a Be. 562. §-a és az azt megelõzõ alcím.
(5) E törvény – a 25. § kivételével – 2010. május 2-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2009. évi CXXXVII. tör vény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetésérõl*
1. §

(1) Az Országgyûlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló többször módosított 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.)
32. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen, az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT)
2010. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 1501,700 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-hétszázezer forintban,
b) bevételi fõösszegét 1501,700 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázegymillió-hétszázezer forintban,
c) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésû 2010. évi kiadási elõirányzatát 6832,424 M Ft-ban, azaz
hatmilliárd-nyolcszázharminckettõmillió-négyszázhuszonnégyezer forintban,
d) az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésû 2010. évi bevételi elõirányzatát 6832,424 M Ft-ban, azaz
hatmilliárd-nyolcszázharminckettõmillió-négyszázhuszonnégyezer forintban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási fõösszeg, valamint a c) pontban megállapított költségvetésen
kívüli kiadási elõirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi
fõösszeg, valamint a d) pontban megállapított költségvetésen kívüli bevételi elõirányzat részletezését e törvény
2. melléklete tartalmazza.

2. §

Az ORTT felhatalmazást kap arra, hogy az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi fõösszegen belül
indokolt esetben az idõarányos finanszírozástól eltérjen.

3. §

Az ORTT a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az Rttv. 32. § (3) bekezdése szerint beszámolót készít, melyet
az Rttv. 77. § (6) bekezdése szerinti – a Mûsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót tartalmazó – melléklettel együtt 2011. május 31-ig terjeszt az Országgyûlés elé.

4. §

(1) Az Országgyûlés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az ORTT költségvetésének
mellékleteként jóváhagyja a Mûsorszolgáltatási Alap költségvetését (3. melléklet).
(2) Az Országgyûlés a Mûsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 31 333,884 M Ft-ban, azaz Harmincegymilliárd-háromszázharminchárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer forintban,
b) bevételi fõösszegét 31 333,884 M Ft-ban, azaz Harmincegymilliárd-háromszázharminchárommillió-nyolcszáznyolcvannégyezer forintban hagyja jóvá.

5. §

Az ORTT jogosult az ezen törvényben jóváhagyott költségvetések kiadási elõirányzatai közötti átcsoportosításra.

6. §

Ez a törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 30-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetésének kiadási oldala
Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve

Elõirányzat összege
M Ft-ban

1.
Személyi juttatások
2.
Munkaadókat terhelõ járulékok
3.
Dologi kiadások
4.
Felhalmozási kiadások
Összesen:

888,356
240,885
358,959
13,500
1 501,700

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésû 2010. évi kiadási elõirányzat
Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve

Elõirányzat összege
M Ft-ban

1.
Mûsorszolgáltatási díj
2.
Frekvencia pályázati díj
3.
Támogatási pályázati díj
4.
Kötbér
5.
Bírság
6.
Késedelmi kamat
7.
ÁFA
Összesen:

5 301,637
0,430
32,442
117,000
37,000
10,288
1 333,627
6 832,424

2. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetésének bevételi oldala
Elõirányzat
száma

Elõirányzat neve

Elõirányzat összege
M Ft-ban

1.
Fix összegû költségvetési támogatás
2.
Rendkívüli finanszírozás
3.
Mûködési bevétel
Összesen:

1 031,028
467,072
3,600
1 501,700

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésû 2010. évi bevételi elõirányzat
Elõirányzat
száma

1.
Mûsorszolgáltatási díj
2.
Frekvencia pályázati díj
3.
Támogatási pályázati díj
4.
Kötbér
5.
Bírság
6.
Késedelmi kamat
7.
ÁFA
Összesen:

Elõirányzat neve

Elõirányzat összege
M Ft-ban

5 301,637
0,430
32,442
117,000
37,000
10,288
1 333,627
6 832,424
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3. melléklet a 2009. évi CXXXVII. törvényhez
A Mûsorszolgáltatási Alap 2010. évi költségvetése
M Ft
I. BEVÉTELEK

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
6.

üzembentartási díj
átvállalt üzembentartási díj
átvállalással nem érintett üzembentartási díj
mûsorszolgáltatási díj
MTM-SBS Televízió Zrt.
Magyar RTL Televízió Zrt.
Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt.
Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt.
nem országos mûsorszolgáltatási jogosultságok
pályázati díjak
kötbér, kártérítés, bírság
önkéntes befizetések
egyéb bevételek
költségvetési bevételek

2010. év

25 775,687
24 936,700
838,987
5 301,637
2 003,674
1 820,079
204,167
204,167
1 069,550
32,272
164,288
–
60,000
31 333,884
M Ft

II. KIADÁSOK

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
8.
9.
10.

továbbutalandó üzembentartási díj
Magyar Televízió Zrt.
Magyar Rádió Zrt.
Duna Televízió Zrt.
ORTT
közalapítványok összesen
céltámogatások
közszolgálati mûsorszámok támogatása
közszolgálati mûsorok támogatása
digitális mûsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás
költségei
nem nyer. érdekelt m.szolg. támogatása
közmûsor-szolgáltatók támogatása
továbbutalandó mûsorszolgáltatási díj
Magyar Televízió Zrt.
Duna Televízió Zrt.
Magyar Rádió Zrt.
kiegészítõ támogatások
ORTT
közalapítványok összesen
Igazgatóság
személyi juttatások
munkaadót terhelõ járulékok
dologi kiadások
felhalmozási kiadások
szerzõi jogdíjak
pályázatok bírálatának költségei
az ORTT-t terhelõ, mûsorszolgáltatók által be nem fizetett
áfa
rendkívüli finanszírozás az ORTT részére
mûsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel
összefüggõ kiadások
költségvetési kiadások

2010. év

24 229,145
10 310,274
7 217,192
6 186,165
257,757
257,757
1 971,522
218,233
631,118
742,745
189,713
189,713
2 207,841
1 402,572
601,102
204,167
1 288,785
773,271
515,514
826,349
400,148
119,973
291,072
15,156
229,233
31,841
41,591
467,072
40,505
31 333,884
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2009. évi CXXXVIII. tör vény
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról*
1. §

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 5. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A kiemelkedõ színvonalú képzést nyújtó, a tudományos életben elismert, az Európai Kutatási Térségkutatási
tevékenységéhez kapcsolódó egyetem – a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által
meghatározott feltételekkel – „kutatóegyetem” minõsítést kaphat. A „kutatóegyetem” jelentõs hazai és nemzetközi
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, amelynek eredményét az oktatásba közvetíti,
a tehetséggondozást a képzés minden szintjén kiemelt feladatként végzi, kiemelkedõ teljesítményt nyújt a doktori
képzés területén, valamint mind a kutatás, mind a képzés területén széles körû nemzetközi együttmûködéssel
rendelkezik, továbbá országos, illetve regionális vezetõ szerepet lát el.”

2. §

Az Ftv. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami felsõoktatási intézmény tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt
(a továbbiakban: államháztartásról szóló törvény), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt (a továbbiakban:
az állami vagyonról szóló törvény), valamint a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény) az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

3. §

Az Ftv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény alapító okirata az intézmény bevételeinek arányában
meghatározva tartalmazza az intézmény kisegítõ és vállalkozási tevékenységének felsõ határát. A költségvetési szerv
megszüntetésével, átalakításával kapcsolatos feltételek szempontjából a kisegítõ és vállalkozási tevékenységek elõírt
arányainak teljesülését három év vonatkozásában kell vizsgálni. A költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény)
14. §-ától eltérõen a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény alapító okirata az intézmény
– e törvényben meghatározott típusú – szervezeti egységét ruházhatja fel jogi személyiséggel.”

4. §

(1) Az Ftv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szervezeti és mûködési rend keretében kell meghatározni különösen: a felsõoktatási intézmény szervezeti
felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, az egyes szervezeti egységek feladatait, mûködését, az intézményen belüli
kapcsolattartás rendjét, továbbá az intézmény belsõ minõségbiztosítási szabályait. Minõségbiztosítási szabályzatban
kell meghatározni a felsõoktatási intézmény mûködésének folyamatait, ennek keretei között a vezetési, tervezési,
ellenõrzési, mérési, értékelési eljárásokat, a mûködés biztosításának alkalmazott kritériumait, szabályait, a különösen
a képzések indításának, követésének, rendszeres belsõ értékelésének mechanizmusát, a képzés során megszerezhetõ
végzettségi szint és szakképzettség minõségének belsõ értékeléséhez kapcsolódó eljárásokat, illetve
fogyasztóvédelmi szempontokat. A minõségbiztosítási szabályzatban kell meghatározni a doktori iskola létesítéséhez
meghatározott követelményeknek a doktori iskola mûködése során történõ folyamatos biztosításának eljárásrendjét.
Az intézményi minõségbiztosítási szabályzatban kell biztosítani az oktatói munka hallgatói véleményezését.”
(2) Az Ftv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A felsõoktatási intézmény e törvényben meghatározott intézményfejlesztési terv, kutatási-fejlesztési-innovációs
stratégia, állami felsõoktatási intézményekben a fenntartói megállapodásban vállalt teljesítménykövetelmények
alapján minõségfejlesztési programot készít. Az intézményi minõségfejlesztési programban kell meghatározni
a képzési program, a tudományos kutatás, mûvészeti alkotótevékenység, a hallgatók értékelésének, az oktatás
személyi és infrastrukturális feltételei, a tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások, a belsõ információs
rendszer és a nyilvánosság fejlesztésére irányuló célokat. A felsõoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi
minõségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait – az errõl szóló jelentés elfogadásától számított
legfeljebb harminc napon belül – az intézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. november 23-i ülésnapján fogadta el.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 181. szám

44665

5. §

(1) Az Ftv. 23. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Ha az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete a költségvetési szervek felépítésével,
mûködésével kapcsolatosan felügyelõ testületet említ, azon az állami felsõoktatási intézmények vonatkozásában
az e törvény által meghatározott gazdasági tanácsot kell érteni.”
(2) Az Ftv. 23. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gazdasági tanács tagjai részére a delegálók utasítást nem adhatnak. 2010. január 1-jétõl kezdõdõen a (4) és
(5) bekezdés alapján történõ delegálás, megismételt delegálás esetén a gazdasági tanács tagjával a felsõoktatási
intézmény létesít megbízási jogviszonyt.”

6. §

Az Ftv. 25. § (1) bekezdésének a) pontja a következõ ak)–al) alpontokkal egészül ki:
[A gazdasági tanács
a) közremûködik a szenátus döntéseinek elõkészítésében, így különösen véleményezi]
„ak) a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény 30. § (3) bekezdés szerinti szervezeti egységének jogi
személyiséggel történõ felruházásával kapcsolatos kezdeményezést,
al) az intézmény 7. § (8) bekezdés szerinti átsorolását;”

7. §

(1) Az Ftv. 27. § (8) bekezdésének a felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A szenátus az a)–m) és r)–s) pont tekintetében dönt, illetve az n)–q) pont tekintetében dönthet”
(2) Az Ftv. 27. § (8) bekezdése a következõ r)–s) pontokkal egészül ki:
[A szenátus az a)–m) és r)–s) pont tekintetében dönt, illetve az n)–q) pont tekintetében dönthet]
„r) a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény 30. § (3) bekezdés szerinti szervezeti egységének jogi
személyiséggel történõ felruházásával kapcsolatos kezdeményezésrõl,
s) az e törvény 7. §-ának (8) bekezdése szerinti átsorolás kezdeményezésérõl,”

8. §

Az Ftv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:
„(3) A rektor felel különösen: a felsõoktatási intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve a felsõoktatási
intézmény tulajdonában lévõ vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, az alapító okiratban elõírt tevékenységek
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáért, a felsõoktatási intézmény gazdálkodásában
a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási,
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetõségek
és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belsõ kontrollrendszer és ennek részeként
a folyamatba épített elõzetes, utólagos és vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés megszervezéséért és
hatékony mûködtetéséért.”

9. §

(1) Az Ftv. 30. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A felsõoktatási intézmény oktatási alaptevékenységének körébe tartozó feladatot ellátó szervezeti egysége jogi
személyiségû szervezeti egység formájában nem mûködtethetõ.”
(2) Az Ftv. 30. § (2) bekezdése a következõ második–negyedik mondattal egészül ki:
„Ha a felsõoktatási intézmény több telephelyén indít alap- vagy mesterképzést, az intézmény képzési programjában
kell meghatározni, hogy melyik oktatási szervezeti egység felel a képzésért. Egy szak képzésért egy oktatási szervezeti
egység lehet a felelõs. Ha a felvételi jelentkezések csökkenése miatt, illetve más okból az adott szakot az intézmény
a továbbiakban nem indítja, az indításra vonatkozó jogosultsági bejegyzést a regisztrációs központ a nyilvántartásából
törölte, a szenátusnak az intézményfejlesztési terv, valamint a képzési program felülvizsgálatával egyidejûleg a 27. §
(8) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében kell döntést hoznia.”
(3) Az Ftv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:
„(3) A felsõoktatási intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi,
egészségügyi szolgáltató és egyéb (például: közoktatási, gyakorlati képzést biztosító tanmûhely, mûvészeti
gyakorlóhely, valamit termelõ) feladatot ellátó szervezeti egység hozható létre. Jogi személyiségû szervezeti
egységként különösen az egészségügyi szolgáltató tevékenységet ellátó szervezeti egység mûködhet. A jogi
személyiségû szervezeti egység a 36/C. §-ban, a 36/G. §-ban, a 136/B. §-ban és a 142/A. §-ban meghatározott
szabályok szerint mûködtethetõ.”
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10. §

Az Ftv. – „A felsõoktatásban folyó képzés rendszere” fejezet címét megelõzõen – a következõ 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § A 31. § (2) bekezdés b) pontja szerinti magyar felsõoktatási intézmények közötti együttmûködésben
megvalósuló közös képzés eredményeként a szakindítási engedéllyel rendelkezõ intézmény jogosult kiállítani
az oklevelet.”

11. §

(1) Az Ftv. 32. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egységes, osztatlan képzésben legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet
megszerezni. A képzési idõ legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév.”
(2) Az Ftv. 32. § (10) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A felsõoktatási intézmény a Magyar Köztársaság területén csak székhelyén vagy telephelyén indíthat alap- vagy
mesterképzést.”

12. §

Az Ftv. – „A felsõoktatási intézmény megszûnése” fejezet címét megelõzõen – a következõ fejezetcímmel és
alcímekkel, valamint 36/A–36/G. §-sal egészül ki:

„A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁTSOROLÁSA
Az átsorolás szabályai
36/A. § (1) A költségvetési szervként mûködõ közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény, vállalkozó közintézetté
történõ átsorolását akkor kezdeményezheti a fenntartójánál, ha teljesíti a költségvetési szervek jogállásáról szóló
törvényben és a (2)–(4) bekezdésben meghatározott feltételeket. Az átsorolás kezdeményezésének feltétele továbbá,
hogy a felsõoktatási intézmény eleget tegyen a vezetõ testület e törvényben meghatározottak szerinti felállításához
és mûködtetéséhez szükséges feltételeknek.
(2) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény vállalkozó közintézetté történõ átsorolását kezdeményezheti,
ha az intézmény és annak jogi személyiségû szervezeti egysége
a) köztartozással nem rendelkezik,
b) hatvan napon túli lejárt esedékességû adósságállománnyal
ba) nem rendelkezik, vagy
bb) rendelkezik, de az, az átsorolás kezdeményezését megelõzõ tizennyolc hónapban folyamatos csökkenés mellett
kevesebb, mint felére mérséklõdött,
c) harminc napon túli lejárt esedékességû adósságállománnyal
ca) nem rendelkezik, vagy
cb) rendelkezik, de az, az átsorolás kezdeményezését megelõzõ tizennyolc hónapban folyamatos csökkenés mellett
legfeljebb a hatvan napon túli lejárt adósságállomány másfélszeresének megfelelõ összegre – hatvan napon túli lejárt
adósságállomány hiányában – ötszázmillió forintra mérséklõdött,
d) a (6) bekezdésben meghatározott mértékû saját vagyonnal rendelkezik,
e) kutatási, fejlesztési és innovációs feladataiból a megrendelõktõl származó közszolgáltatási és vállalkozási, valamint
az államháztartáson kívülrõl átvett pénzeszközeinek éves bevétele eléri az éves kiadásainak húsz százalékát.
(3) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény vállalkozó közintézetté történõ átsorolását kezdeményezheti,
ha – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – az intézmény
a) rendelkezik intézményi társasággal, és az általa alapított vagy részvételével mûködõ intézményi társaságnak
az éves bevétele eléri az éves intézményi kiadások húsz százalékát,
b) költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgatóinak aránya eléri az intézményi hallgatói létszám ötven százalékát
és a költségtérítéses hallgatók legalább tíz százaléka külföldi állampolgárságú hallgató.
(4) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény a vállalkozó közintézetté történõ átsorolását kezdeményezõ
megkeresése részeként hatástanulmányt készít a következõk bemutatásával:
a) vállalkozó közintézetként való mûködés várt elõnyei, a gazdálkodásra gyakorolt hatása,
b) a szükségessé váló ügyviteli, gazdálkodási és szervezeti változások, ezek költségigénye és forrása,
c) a harminc, hatvan napon túli lejárt esedékességû adósságállomány megszüntetését célzó intézkedések, azok
ütemezése az intézmény egészére és annak jogi személyiségû szervezeti egységére egyaránt,
d) a c) pontban meghatározott adósságállomány kialakulásának, illetve újbóli keletkezésének megakadályozását
szolgáló intézkedések,
e) saját vagyonának könyv szerinti és piaci értéke,
f) hosszú távú kötelezettségvállalásainak állománya, az azokból következõ éves fizetési kötelezettségek a teljes
futamidõ alatt.
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(5) A felsõoktatási intézmény a (4) bekezdés szerinti megkereséshez csatolja az intézményfejlesztési tervnek
a besorolás változásának megfelelõen átdolgozott, annak hatásait tükrözõ tervezetét.
(6) A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény akkor rendelkezik a vállalkozó közintézetté történõ átsorolás
feltételéül szabott megfelelõ mértékû saját vagyonnal, ha az átsorolás kezdeményezésének évét megelõzõ év
december 31-én a saját vagyonának könyvvizsgáló által ellenõrzött piaci értéke legalább kétszerese az intézmény
hosszú távú kötelezettségvállalásai és éven túli kötelezettségvállalásai jelenértéke együttes összegének.
36/B. § (1) A költségvetési szervek jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl a vállalkozó közintézetként
besorolt felsõoktatási intézmény besorolását meg kell változtatni, és a felsõoktatási intézményt közintézetté kell
átsorolni, ha
a) a 36/A. § (2) bekezdés bb), illetve cb) pontja alapján történõ átsorolás esetén a vállalkozó közintézetté történõ
átsorolást követõ kettõ éven belül a lejárt esedékességû adósságállománya nem szûnt meg,
b) 36/A. § (2) bekezdés ba), illetve ca) pontja alapján történõ átsorolás esetén
ba) hatvan napon túli lejárt adósságállománya keletkezett, vagy
bb) legalább három hónapon át fennálló, háromszázmillió forintot, vagy saját vagyona értékének – ide értve
intézményi társaságában meglévõ részesedése értékét is – egyharmad részét meghaladó, harminc napon túli lejárt
adósságállománya keletkezett.
(2) A vállalkozó közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény besorolásának megváltoztatását megelõzõen
az (1) bekezdés szerinti adósságállománnyal kapcsolatos valamennyi követelést ki kell elégíteni.
36/C. § (1) A 36/A–36/B. §-ban meghatározottakat a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény jogi
személyiségû szervezeti egységére megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A vállalkozó közintézetként besorolt felsõoktatási intézménynek, jogi személyiségû szervezeti egységének,
valamint a közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény vállalkozó közintézetté történõ besorolás feltételeit
teljesítõ jogi személyiségû szervezeti egységének más költségvetési szervvel, illetve jóhiszemû harmadik személy
irányában fennálló, lejárt, elismert, hatvan napot meghaladó ki nem elégített és be nem hajtható tartozásaiért
a felsõoktatási intézmény az államháztartásról szóló törvény 87. § (3) bekezdés c) és e) pontja és (4) bekezdés
c)–d) pontja szerinti forrásai, 100/J. § (8) bekezdés szerinti tartaléka, a 87. § (3) bekezdés c) és e) pontja szerinti források
maradványa, valamint a saját vagyona terhére tartozik helytállni. A közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény
vállalkozó közintézet jogi személyiségû szervezeti egységének tartozásaiért, továbbá a felsõoktatási intézmény
forrásait és saját vagyonát a fentiek szerint terhelõ helytállási kötelezettség teljesítéséért a felügyeleti szerv nem
tartozik mögöttes felelõsséggel.

A vezetõ testület
36/D. § (1) A költségvetési szervként mûködõ közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény, vállalkozó közintézetté
történõ átsorolásával egyidejûleg vezetõ testületet kell létrehozni.
(2) A vezetõ testület létrehozásával, mûködésével, tagjai megbízatásának megszûnésével, napirendjének
elõkészítésével kapcsolatos kérdéseket a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában kell
meghatározni a következõk figyelembevételével:
a) a vezetõ testületnek öt – a szenátus által választott – tagja van,
b) a vezetõ testület tagja az lehet, aki felsõfokú végzettséggel és a gazdaságtudományok képzési területen
mesterképzésben szerzett vagy azzal egyenértékû szakképzettséggel rendelkezik,
c) nem lehet a vezetõ testület tagja,
ca) akivel kapcsolatosan a 23. § (7) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok állapítható meg,
cb) aki tagja az intézmény gazdasági tanácsának, illetve más költségvetési szervként mûködõ vállalkozó
közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény vezetõ testületének,
cc) a felsõoktatási intézményben magasabb vezetõként, illetve vezetõként foglalkoztatott személy,
cd) aki nem teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét,
d) a vezetõ testület
da) tagjai maguk közül választanak elnököt,
db) szükség szerint – de havonta legalább egy alkalommal – tart ülést,
dc) ülései a felsõoktatási intézmény alkalmazottai, hallgatói, a szenátus és a gazdasági tanács tagjai számára
nyilvánosak,
dd) határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, döntéseit – ha törvény vagy a szervezeti és mûködési
szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elõ – a jelen lévõ tagok többségének szavazatával hozza,
szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt,
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de) jelen lévõ tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos szavazást kell tartani,
df) üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, döntéseit határozatba kell foglalni, és a szervezeti és mûködési
szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni.
(3) A vezetõ testület tagjai az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló törvénynek a közszolgálatban
álló személyekre vonatkozó szabályai szerint kétévenként kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozat
õrzéséért a rektor felel.
36/E. § (1) A költségvetési szervként mûködõ vállalkozó közintézetként átsorolt felsõoktatási intézmény szenátusa
vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági döntéseit a vezetõ testület egyetértésével hozza. E körben a vezetõ testület
egyetértése szükséges különösen a 25. § (1) bekezdés a)–b) pontjában, a 27. § (6) bekezdés c)–e) pontjában,
(8) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott kérdésekben hozott vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági
döntésekhez.
(2) A vezetõ testület tagjainak felelõsségére az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
36/F. § (1) Megszûnik a vezetõ testület – és tagjainak megbízatása – a költségvetési szervként mûködõ vállalkozó
közintézetként besorolt felsõoktatási intézmény közintézetté történõ átsorolásával. A vezetõ testületi tagság
megszûnik továbbá a megbízatás lejártával, illetõleg visszahívással. A lemondás elfogadása a szenátus hatáskörébe
tartozik.
(2) A vezetõ testület elnökének – az elnök esetén a testület tagjának – kezdeményezésére vissza kell hívni azt
a tagot, aki
a) egymást követõ három ülésen nem vett részt, és mulasztását nem tudta megfelelõ módon igazolni,
b) a tagságból eredõ feladatait – bármilyen okból kifolyólag – több mint fél éven keresztül nem tudja ellátni,
c) utóbb bekövetkezett – a 36/D. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott – körülmény miatt a vezetõ
testületnek nem lehet tagja.
(3) Lemondás és visszahívás esetén a szenátusnak hatvan napon belül újabb tagot kell választania.
36/G. § (1) A költségvetési szerv felsõoktatási intézmény vállalkozó közintézetre vonatkozó szabályok szerint mûködõ
jogi személyiségû szervezeti egységében a 36/D. §, 36/E. § (2) bekezdése, 36/F. § rendelkezései alapján kell vezetõ
testületet létrehozni, illetve mûködtetni.
(2) A jogi személyiségû szervezeti egység vezetõje a szervezeti egységet illetõen a felsõoktatási intézmény alapító
okiratában, szervezeti és mûködési szabályzatában, éves költségvetésében, illetve a 136/B. § (2)–(4) bekezdése szerinti
szabályzatban meghatározott körben a vezetõ testület egyetértésével jogosult döntést hozni.”
13. §

Az Ftv. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felsõoktatási intézmény a 15. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból való törlés napjával
megszûnik. A felsõoktatási intézmény törlésére akkor kerül sor, ha
a) az Országgyûlés az állami elismerést
aa) nem adta meg,
ab) visszavonta,
b) a nyilvántartásba vételétõl számított öt éven belül a mûködése megkezdéséhez szükséges engedélyt nem
kapta meg.”

14. §

Az Ftv. 55. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsõoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben
(a továbbiakban: támogatási idõ), beleértve a felsõfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élõ hallgató támogatási
ideje négy félévvel megnövelhetõ. A támogatási idõbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is,
kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet.
A támogatási idõ számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idõ terhére teljesített félévet, ha megszûnt
a felsõoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait
nem tudta másik felsõoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet
tanulmányai folytatásánál a felsõoktatási intézmény a megszûnt intézményben befejezett félévekbõl nem ismert el.
A támogatási idõ legfeljebb két félévvel megnõ, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képzési
követelmények szerint a képzési idõ meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevõ hallgató támogatási ideje
legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki
a felsõoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban
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államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók
tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsõfokú szakképzés tekintetében is.”
15. §

Az Ftv. – „A doktori képzésre vonatkozó külön szabályok” fejezet címét megelõzõen – a következõ 66/A. §-sal
egészül ki:
„66/A. § (1) A miniszter a szakkollégiumi tehetséggondozás támogatására – pályázat útján – Szakkollégiumi Kiválósági
Központ címet adományoz.
(2) A cím olyan szakkollégiumnak adományozható, amely
a) a 66. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket magas színvonalon teljesíti, és elsõdleges feladatának
a tudásalapú elitképzést tekinti,
b) rendelkezik önálló, a felsõoktatási képzés magas színvonalú kiegészítéseként mûködtetett képzési rendszerrel,
c) tagjai külön szakmai felvételi eljárással kerülnek a szakkollégiumba,
d) szakmai programja keretében olyan képzést nyújt, amely programjában a kiscsoportos és az egyéni képzési forma,
a több tudományterületet érintõ ismeretszerzés a meghatározó,
e) szakkollégista tagjainak a tudományos diákköri munkában való részvételével, az eredményeket bemutató
– magyar és nemzetközi – tevékenységével járul hozzá az egyéni szakmai tudományos életpályához, a doktori fokozat
megszerzéséhez és a közéleti szerepvállaláshoz,
f) megállapodás keretében képzési és kutatási kapcsolatot tart fenn felsõoktatási intézménnyel, a Magyar
Tudományos Akadémiával, annak intézeteivel, továbbá a közoktatásban tevékenykedõ tehetségsegítõ tudományos
mûhelyekkel és szervezetekkel,
g) szakmai programjának megvalósításában közremûködõ oktatóinak legalább nyolcvan százaléka tudományos
fokozattal rendelkezik, illetve amelynek b) pont szerinti képzései során a felsõoktatási intézmény doktoranduszai is
közremûködnek.
(3) A címet a miniszter ötéves idõtartamra adományozza. Az adományozás az (1)–(2) bekezdésben elõírt feltételek
teljesítése, további fennállása esetén megismételhetõ. A miniszter a címet megvonja, ha a (2) bekezdésben elõírt
adományozási feltételek már nem állnak fenn.”

16. §

Az Ftv. 68. § (3) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt a doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve,
hogy mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori képzés követelményeit.”

17. §

Az Ftv. 87. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egyetemi tanári munkakör betöltésével kapcsolatos szenátusi döntés elõkészítésében szakmai véleményezõ
testület mûködik közre. A felsõoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni
a véleményezõ testület létesítésére, összetételére, eljárására vonatkozó szabályokat, azzal, hogy a testületben
legalább két külsõ – az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló – tudományos fokozattal rendelkezõ
személy részvételét biztosítani kell. A szakmai véleményezõ testület írásos állásfoglalását valamennyi érintett pályázó
esetén a szenátus részére meg kell küldeni.”

18. §

Az Ftv. 88. § (1) bekezdés kilencedik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A rektor – valamennyi oktatói munkakör tekintetében – a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet
munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt. Fõiskolai, illetve egyetemi tanári munkakör esetén, ha a pályázó még
nem rendelkezik a megfelelõ munkaköri címmel, a munkaviszony létesítését megelõzõen a rektor – a munkaköri cím
adományozása céljából – kezdeményezheti a fõiskolai tanári, egyetemi tanári kinevezést.”

19. §

Az Ftv. 89. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rektor – a munkaköri cím adományozása céljából megfogalmazott – a fõiskolai tanári kinevezésre, illetve
az egyetemi tanári kinevezésre vonatkozó javaslatát megküldi a felsõoktatási intézmény fenntartójának, abból
a célból, hogy továbbítsa a kinevezésre – a munkaköri cím adományozására – jogosultnak.”
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20. §

Az Ftv. 91. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A munkáltató rendes felmondással, illetve felmentéssel – a Munka Törvénykönyvében és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényben meghatározottakon túl – az oktatói munkakörben történõ foglalkoztatást megszüntetheti, ha az oktató]
„d) a 84. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján az intézmény mûködési feltételeinek mérlegelése során,
illetve a felsõoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapítása során az intézményben nem vehetõ
figyelembe.”

21. §

Az Ftv. 104. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter felsõoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai]
„e) új képzési, oktatási módszerek, megoldások, szervezeti formák elterjedésének, az intézményi hálózatfejlesztések
támogatása,”

22. §

Az Ftv. – „A felsõoktatási intézmények mûködésével kapcsolatos eljárások” alcímet megelõzõen – a következõ
105/A. §-sal egészül ki:
„105/A. § (1) A miniszter törvényességi ellenõrzést gyakorol a Magyar Köztársaság területén természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet által – az e törvényben meghatározott (engedélyezési,
mûködési) feltételek hiányában – folytatott felsõoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység felett.
Az ellenõrzésben miniszteri döntés alapján a regisztrációs központ közremûködik.
(2) Az engedély nélküli felsõoktatási tevékenységet folytatókat a miniszter e tevékenységtõl eltiltja és – az eltiltásról
szóló döntés közzététele mellett – ötszázezer forinttól huszonötmillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja. A határidõre
meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.
(3) A miniszter döntésének meghozatala, a bírság mértékének megállapítása során különösen az (1) bekezdés szerinti
a) tevékenység
aa) folytatásának idõtartamát,
ab) területi kiterjedtségét,
ac) ismételt – eltiltás ellenére történõ – elkövetését,
b) tevékenységgel érintett személyek létszámát
köteles mérlegelni.”

23. §

(1) Az Ftv. 106. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felsõoktatási intézmény alap- és mesterképzésben szakindítás elõtt, beszerzi a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság szakértõi véleményét. Ha a szakértõi véleményben foglaltakkal a felsõoktatási intézmény nem
ért egyet, a regisztrációs központnál eljárást kezdeményezhet. A regisztrációs központ – a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság újabb szakértõi véleményének beszerzése után – elsõ fokon dönt. A regisztrációs központ
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság szakértõi véleményéhez kötve van. A regisztrációs központ határozata
ellen benyújtott fellebbezést a miniszter bírálja el. A miniszter a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság szakértõi
véleményétõl eltérhet.”
(2) Az Ftv. 106. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a (2) bekezdés szerinti alap- és mesterképzés indítási kérelem olyan szak indítására irányul, amelynek
a szakindítási kérelem benyújtásának idõpontjában nincsen hatályos, a miniszter által meghatározott képzési és
kimeneti követelménye, a felsõoktatási intézmény a Magyar Felsõoktatási és Akkreditációs Bizottság szakértõi
véleményének kialakításához – a szakindítási kérelem és mellékletei angol nyelvû fordításának benyújtása mellett –
kérheti az ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) tagjaként mûködõ külföldi
szervezet szakértõjének a közremûködését. A felkért külföldi szakértõk száma nem lehet kevesebb az adott
szakkérdésben közremûködõk egyharmadánál, de nem haladhatja meg a kétharmadot. Nem kérhetõ fel a külföldi
szakértõ, ha magyar felsõoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban áll vagy állt, feltéve, hogy a kizáró ok
megszûnése óta még nem telt el legalább öt év. Ha a Magyar felsõoktatási Akkreditációs Bizottságnak az e §-ban
szabályozott eljárásban újabb szakértõi véleményt kell készítenie, arra a – 111. § (8) bekezdése szerint létrehozott –
Felülvizsgálati Bizottság eljárásának keretében kerülhet sor.”
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24. §

(1) Az Ftv. 107. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A regisztrációs központ
a) hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a nyilvántartásában szereplõ felsõoktatási intézmények mûködésének
jogszerûségét,
b) részt vesz a miniszter törvényességi ellenõrzési vizsgálatának lefolytatásában.”
(2) Az Ftv. 107. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A regisztrációs központ a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági ellenõrzése eredményeként
a) kezdeményezheti a fenntartó intézkedését,
b) javasolhatja, hogy a miniszter a 105. §-ban meghatározott eljárást folytassa le,
c) ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedõ mértékû felügyeleti bírságot szabhat ki,
d) külföldi felsõoktatási intézmények esetében ellenõrzésének eredményérõl tájékoztatja az intézmény honos
országának illetékes szerveit.”
(3) Az Ftv. 107. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (7) bekezdés jelölése (8) bekezdésre
változik:
„(7) A magyarországi felsõoktatási intézmények által kötelezõen használt nyomtatványok elõállítását és forgalomba
hozatalát – ide értve annak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerinti határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történõ megvalósulását is – a regisztrációs központ
engedélyezi. Az engedély a jogszabályi elõírásoknak történõ megfelelés hiányában tagadható meg.”

25. §

(1) Az Ftv. 108. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ágazati minõségpolitika végrehajtása érdekében az ágazati minõségfejlesztési rendszer magában foglalja
a) az ágazati minõségpolitika elveit,
b) a felsõoktatási intézmények képzési, tudományos kutatási, mûvészeti alkotótevékenységének külsõ – a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által folytatott – értékelését, minõségének hitelesítését,
c) az intézményi minõségfejlesztési programokat.”
(2) Az Ftv. 108. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felsõoktatási intézmények képzési és tudományos kutatási tevékenységét, mûvészeti alkotótevékenységét
rendszeresen, ötévenként – munkaterve szerint – a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságnak értékelnie kell.
Az értékelésnek ki kell terjednie a képzés és tudományos kutatás, mûvészeti alkotótevékenység személyi, tárgyi
feltételeinek meglétére, továbbá az intézményi minõségfejlesztési program keretében ennek fejlesztése érdekében
tett intézkedések megvalósulásának értékelésére.”

26. §

Az Ftv. 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109. § (1) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság az intézmény és programakkreditáció keretében
a felsõoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mûvészeti alkotótevékenység minõségének értékelésére,
valamint az intézményi minõségfejlesztési program fejlesztése érdekében tett intézkedések megvalósulásának külsõ
értékelésére és nyomon követésére létrehozott független, országos szakértõi testület.
(2) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság ellátja az e törvényben meghatározott feladatait, így különösen:
a) közremûködik a felsõoktatás fejlesztésével összefüggõ tervek, az ágazati minõségpolitika elveinek elkészítésében
és megvalósulásának figyelemmel kísérésében,
b) figyelemmel kíséri a felsõoktatás minõségfejlesztési tevékenységének és az Európai Felsõoktatási Térség
fejlesztése irányelveinek harmonizációját,
c) részt vesz a felsõoktatási képzés és tudományos kutatói, mûvészeti alkotótevékenység ágazati szintû
értékelésében,
d) e törvényben szabályozott módon közremûködik a felsõoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban,
e) ötévenként, munkaterve szerint értékeli
ea) a felsõoktatási intézményben folyó képzési, tudományos kutatási, mûvészeti alkotótevékenységet, azt,
hogy a felsõoktatási intézmény mely képzési, illetve tudományterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges
feltételekkel, valamint
eb) a képzési, tudományos kutatási, mûvészeti alkotótevékenység fejlesztésére a minõségfejlesztési programban
meghatározott intézkedések megvalósulását,
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f) a felsõoktatási intézmény megkeresésére
fa) szakértõi véleményt ad az alap- és mesterképzésben képzés indításáról, a doktori iskola létesítésérõl,
fb) véleményt nyilvánít képzési, tudományos kutatási és mûvészeti alkotótevékenységrõl.
(3) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság véleményezi a felsõoktatásról szóló törvény és végrehajtási
rendeleteinek tervezeteit.
(4) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság az e törvény felhatalmazása alapján, az e törvényben megjelölt
tárgykörben alkotott jogszabályhoz társuló egyetértési jogát [153. § (3) bekezdés b) pont] a jogi szabályozással érintett
tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében gyakorolja. Ha a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság a jogszabály tervezetével kapcsolatosan a beérkezéstõl számított harminc napon belül nem
nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell.”
27. §

(1) Az Ftv. 110. § (5) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az egyetemi tanári munkaköri címre vonatkozó kinevezési javaslat esetében a pályázóval kapcsolatos szakértõi
vélemény elkészítésére – a kinevezési javaslatnak a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottsághoz való
beérkezésétõl számított – hatvan nap áll rendelkezésre.”
(2) Az Ftv. 110. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság állásfoglalását, javaslatát a Kormány által meghatározottak szerint,
továbbá – a Bizottság kezdeményezésére – a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában és a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzé kell tenni.”

28. §

(1) Az Ftv. 111. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságnak tizenkilenc tagja van. Tizenegy tagot (közülük egy fõ nemzetközi
szakértõt) delegál a Magyar Rektori Konferencia, három tagot a Magyar Tudományos Akadémia és a kutatóintézetek,
kettõ tagot a felsõoktatás mûködésében érdekelt kamarák, országos szakmai szervezetek, egy tagot a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot az Országos Köznevelési Tanács, egy tagot az Országos
Kisebbségi Bizottság. Nem lehet a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, aki a Felsõoktatási és
Tudományos Tanács tagja, rektor, gazdasági tanács tagja vagy köztisztviselõ. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság tagjai közül megválasztja elnökét és más tisztségviselõit, valamint meghatározza mûködésének rendjét.”
(2) Az Ftv. 111. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság feladatainak ellátásához állandó bizottságként mûködteti
a tudományterületenként létrehozott képzési bizottságokat, a minõségfejlesztési bizottságot, a pedagógusképzési
bizottságot és a 139. § (12) bekezdése szerint létrehozott hittudományi bizottságot. A Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság továbbá mûködtethet a szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott eseti szakértõi
bizottságokat, valamint tanácsadó testületeket.”
(3) Az Ftv. 111. §-a új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti (4)–(8) bekezdés jelölése (5)–(9) bekezdésre
változik:
„(4) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság – a 106. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint kialakított –
szakmai bírálati szempontrendszerét a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában és a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzé kell tenni. Az új, illetve módosított szempontrendszert a hivatalos lapban történõ
közzététel idõpontja után egy évvel benyújtott kérelmek, illetve szakértõi vélemények tekintetében lehet alkalmazni.”
(4) Az Ftv. – (3) bekezdés alapján megváltoztatott jelölésû – 111. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságot hoz létre, a 106. § (8) bekezdésében
meghatározott, megismételt szakértõi vélemény elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására. A Felülvizsgálati
Bizottság három tagból áll. Két tagját a Magyar Rektori Konferencia, egy tagját a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság testülete jelöli hároméves idõtartamra. A Felülvizsgálati Bizottság tagja olyan személy lehet, aki legalább
három évig a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságnak vagy valamely szakbizottságának nem volt tagja.
A Felülvizsgálati Bizottság tagjaira az (1) bekezdésben megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni
kell.”
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(5) Az Ftv. – (3) bekezdés alapján megváltoztatott jelölésû – 111. § (9) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság megalakításával, a tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenséggel,
a tagság megszûnésével, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság mûködésével, feladatainak ellátásával
összefüggõ kérdéseket a Kormány határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság ülésein, a doktori képzéssel kapcsolatos napirendi pont tárgyalása esetén, tanácskozási joggal
a Doktoranduszok Országos Szövetségének képviselõje is részt vehet.”
29. §

Az Ftv. 114. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg az eredeti (4)–(6) bekezdés jelölése
(5)–(7) bekezdésre változik:
„(4) A Magyar Rektori Konferencia az e törvény felhatalmazása alapján, az e törvényben megjelölt tárgykörben alkotott
jogszabályhoz társuló egyetértési jogát [153. § (3) bekezdés a) pont, 153. § (4) bekezdés] a jogi szabályozással érintett
tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében gyakorolja. Ha a Magyar Rektori
Konferencia a jogszabály tervezetével kapcsolatosan a beérkezéstõl számított harminc napon belül nem nyilatkozik,
egyetértését vélelmezni kell.”

30. §

(1) Az Ftv. 115. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fenntartó]
„b) saját hatáskörben – állami felsõoktatási intézmény esetén a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény
3. § (2) bekezdésében elõírt egyetértéshez, hozzájáruláshoz nem kötött intézkedésével – kiadja, illetve módosítja
a felsõoktatási intézmény alapító okiratát,”
(2) Az Ftv. 115. § (2) bekezdés dc) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fenntartó
d) megvizsgálja]
„dc) a felsõoktatási intézmény elemi költségvetését;”
(3) Az Ftv. 115. § (2) bekezdés ea) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fenntartó
e) ellenõrzi]
„ea) a felsõoktatási intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát,”
(4) Az Ftv. 115. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[A fenntartó]
„i) az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint vizsgálja, hatásvizsgálat keretében bemutatja
a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményi tevékenység keretében ellátott közfeladat-ellátási igény
meglétét, a közfeladat-ellátás más megoldási módokkal, más szervezeti megoldásokkal szembeni elõnyét,”

31. §

(1) Az Ftv. 120. § (6) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A külön célelszámolási számla mindenkori egyenlege terhére – ideértve az elõzõ évek abban felhalmozott
maradványát is – elvonás nem érvényesíthetõ.”
(2) Az Ftv. 120. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A vállalkozó közintézetként besorolt költségvetési szerv, valamint a közintézet költségvetési szerv vállalkozó
közintézetté történõ besorolás feltételeit teljesítõ jogi személyiségû szervezeti egységgel rendelkezõ közintézet
költségvetési szerv a számvitelrõl szóló törvény szerinti üzemgazdasági (eredmény-) szemléletû könyvvezetésre és
beszámolásra köteles.”

32. §

Az Ftv. a következõ 120/A. §-sal egészül ki:
„120/A. § A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény vezetõje a kiemelt elõirányzatok között év
közben, saját hatáskörben a feladatellátáshoz szükséges mértékben – a kincstár és a fenntartó egyidejû értesítése
mellett – átcsoportosítást hajthat végre.”
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33. §

Az Ftv. 121. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az állami felsõoktatási intézmény, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács vagy annak helyébe lépõ más az állami
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy vagy szervezet engedélye, jóváhagyása nélkül
– saját bevételének a költségek teljes körû levonása után fennmaradó részébõl és a tulajdonában lévõ vagyonával –
zártkörûen mûködõ részvénytársaságot vagy korlátolt felelõsségû társaságot (a továbbiakban együtt e törvény
alkalmazásában: intézményi társaságot) alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést, feltéve, hogy a vagyoni
hozzájárulásnak nem része állami vagyon. Az intézményi társaság mûködésére és vezetõ tisztségviselõinek
felelõsségére az állami részesedéssel mûködõ gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

34. §

Az Ftv. a következõ 121/A. §-sal egészül ki:
„121/A. § (1) A 121. § (2) bekezdés alapján azok a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
hozhatnak létre vagy vehetnek részt kisebbségi részesedéssel intézményi társaságban, illetve azon költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények intézményi társaságai hozhatnak létre, illetve vehetnek részt további
gazdasági társaságban – a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából létrehozott intézményi társaságot ide nem
értve –, amely felsõoktatási intézmények a 135–136. § szerint létrehozott és mûködtetett kockázatfedezeti
alapba – az ilyen módon létrehozott intézményi társaság részére biztosított vagyoni hozzájárulásuk tíz százalékának
megfelelõ összegû – befizetést teljesítenek a saját bevételüknek a költségek teljes körû levonása után fennmaradt
része terhére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti társaságok mûködésére a 121. § (1)–(10) bekezdés szabályait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az intézményi társaság részesedésével létrehozott gazdasági társaság mûködésérõl az intézményi
társaság vezetõje köteles évente jelentést tenni a gazdasági tanács részére. További gazdasági társaság létesítése,
abban való részvétel esetén az intézményi társaság képez esetleges veszteségeinek fedezésére tartalékalapot, és
teljesíti a 121. § (2), (6)–(7) bekezdésében meghatározott kötelezettséget. A 121. § (8) bekezdésében meghatározott
az intézményi társaságokra tekintettel megfogalmazott személyi összeférhetetlenség kiterjed az intézményi társaság
által létesített, illetve részvételével mûködõ a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõire, felügyelõbizottsági tagjaira,
könyvvizsgálói feladatokat ellátó személyekre, illetve e személyek közeli hozzátartozóira is.”

35. §

Az Ftv. 122. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az állami felsõoktatási intézmény az állami vagyonról szóló törvény 27. § (2) bekezdése szerinti kötelezettsége
teljesítésére a hároméves fenntartói megállapodásban meghatározott összeget köteles a vagyon állagának
megóvására, karbantartására és felújítására fordítani.”

36. §

Az Ftv. 123. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vállalkozó közintézetként átsorolt állami felsõoktatási intézmény fejlesztési hitelt
a) pályázatokhoz szükséges önrész biztosításához,
b) az intézményfejlesztési tervben meghatározott fejlesztési feladatai megvalósításához
a Kormány által meghatározottak szerint kiírt nyilvános pályázati eljárás alapján vehet igénybe. A hitel fedezete
a felsõoktatási intézmény saját tulajdonában lévõ vagyona, vállalkozási tevékenységének eredménye, a fejlesztés
eredményeképpen megvalósuló beruházás vagyona, valamint a felsõoktatási intézmény által létrehozott intézményi
társaság eredménye. A vállalkozó közintézetként átsorolt állami felsõoktatási intézmények által egy adott évben
együttesen igénybe vehetõ fejlesztési hitelkeretet az éves költségvetésrõl szóló törvény határozza meg.”

37. §

Az Ftv. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„124. § Az állami felsõoktatási intézmények tekintetében az államháztartásról szóló törvény 100/I. § (5) bekezdését
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mûködés pénzügyi keretében a költségvetési támogatás arányának
számítása során a 130. § szerinti képzési támogatásnak és a 132. § szerinti fenntartói támogatásnak a hallgatói létszám
alapján meghatározott éves intézményi összege nem vehetõ figyelembe. Az állami felsõoktatási intézmények
intézményi társaságai tekintetében az államháztartásról szóló törvény 100/L. §-ának (1)–(7) bekezdésében foglaltakat
és 100/M. §-át nem kell alkalmazni. Az állami felsõoktatási intézményekre az államháztartásról szóló törvény 100/I. §
(1) bekezdésének b) pontját, 100/J. § (2) bekezdésének c) pontját és (4) bekezdését az e törvényben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.”
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38. §

(1) Az Ftv. 128. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Pályázati úton adható támogatás lehet különösen:]
„k) a szakkollégiumi feladatok ellátásához, Szakkollégiumi Kiválósági Központok tevékenységének elõmozdítására,”
[nyújtott támogatás.]
(2) Az Ftv. 128. § (1) bekezdése a következõ q) ponttal egészül ki:
[Pályázati úton adható támogatás lehet különösen:]
„q) a minõsített kutatóegyetem oktatási és kutatási tevékenységének elõmozdítására,”
[nyújtott támogatás.]
(3) A 128. § (7) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az e §-ban meghatározott hozzájárulások, támogatások fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében
megtervezett elõirányzat biztosítja.”

39. §

Az Ftv. 135. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Vállalkozó közintézetként átsorolt állami felsõoktatási intézmény által a kockázatfedezeti alapba teljesített befizetés
az államháztartásról szóló törvény 100/J. § (8) bekezdésében meghatározott tartalékképzésnek minõsül.”

40. §

Az Ftv. a Nyolcadik Részt megelõzõen a következõ 136/A–136/B. §-sal egészül ki:
„136/A. § A szakképzési hozzájárulásra jogosultság tekintetében gyakorlatigényesnek minõsül a Kormány által
a többciklusú képzés rendjét, a képzés indításának eljárását meghatározó jogszabályban megjelölt – képzési és
kimeneti követelményei alapján legalább hat hétig tartó szakmai gyakorlatot is tartalmazó – alapképzési szak.
136/B. § (1) A felsõoktatási intézmény és jogi személyiségû szervezeti egysége forrásainak és ráfordításainak
elkülönített tervezésérõl gondoskodni kell. Az egészségügyi szolgáltató jogi személyiségû szervezeti egység számára
biztosított kiadási részelõirányzatok közvetlen forrásaként nem szolgálhatnak a 127. § (3) bekezdésének
a)–d) pontjában felsorolt normatív támogatások. A 127. § (3) bekezdésének b)–d) pontjában meghatározott normatív
támogatások az egészségügyi szolgáltató jogi személyiségû szervezeti egység részelõirányzatai forrásaként
figyelembe vehetõek, amennyiben a (3) bekezdés szerinti szabályzat alapján azok az egészségügyi képzés érdekében
felmerülõ költségek fedezetét szolgálják.
(2) Központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetén a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek
fennállását a jogi személyiségû szervezeti egység vonatkozásában is külön vizsgálni kell. A személyi és tárgyi feltételek
fennállásában az intézmény szellemi és anyagi kapacitásai csak abban az esetben vehetõek figyelembe, ha annak
igénybevétele feltételeit a felsõoktatási intézmény a jogi személyiségû szervezeti egysége vezetõjének egyetértésével
kiadott belsõ szabályzatában rögzíti.
(3) A szabályzat tartalmazza a felsõoktatási intézménytõl és a jogi személyiségû szervezeti egységétõl, illetve harmadik
féltõl igénybe vett, valamint a harmadik fél részére nyújtott szolgáltatások meghatározását az egymás közti
elszámolás szabályainak rögzítése mellett. E kapacitások igénybevételéhez kapcsolódó költségek, kiadások fedezetét
a jogi személyiségû szervezeti egység gazdálkodása keretéül szolgáló elkülönített részelõirányzatok biztosítják,
amelyek felett kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási joggal és felelõsséggel bír.
(4) A jogi személyiségû szervezeti egységre az intézményi dokumentumok kötelezõen alkalmazandóak, azzal, hogy
a jogi személyiségû szervezeti egység gazdálkodásának speciális – különösen a közintézetként besorolt felsõoktatási
intézménynek a vállalkozó közintézetté történõ besorolás feltételeit teljesítõ jogi személyiségû szervezeti egységére
egyedi elõzetes engedéllyel alkalmazott – szabályait az intézmény gazdálkodásáról szóló belsõ szabályzat elkülönítve
tartalmazza.”

41. §

Az Ftv. 141. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – a felsõoktatási intézmény részeként vagy attól elkülönített szervezeti
keretben, képzési és kutatási feladatainak ellátása érdekében – egészségügyi szolgáltató mûködtetésére jogosult.
Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi felsõoktatási intézmény részeként (a továbbiakban: klinikai központ)
vagy attól elkülönülve (a továbbiakban: egyetemi klinikai központ) mûködhet. A klinikai központ kincstári számlával
rendelkezik. Az egyetemi klinikai központ jogi személy, amelynek alapítója az egészségügyi felsõoktatási intézmény.
Az egészségügyi felsõoktatási intézmény a klinikai központ, illetve az egyetemi klinikai központ mellett a területi
betegellátás érdekében intézményi társaság útján is mûködtethet egészségügyi szolgáltatót.”
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42. §

Az Ftv. – „Az agrártudományi képzést folytató felsõoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezések” fejezet
címét megelõzõen – a következõ 142/A. §-sal egészül ki:
„142/A. § Az egészségügyi szolgáltató tevékenységet ellátó 36/C. § (2) bekezdés szerinti jogi személyiségû szervezeti
egység tartozásaiért a felsõoktatási intézmény a 36/C. § (2) bekezdésében megjelölt forrásokon és vagyonon felül
a 141. § (3) bekezdése szerinti finanszírozási szerzõdés alapján biztosított összeg terhére is helytállni tartozik. Ha a jogi
személyiségû szervezeti egység mûködéséhez szükséges fedezet legalább egy éven keresztül nem teremthetõ meg,
a felsõoktatási intézmény az oktatásért felelõs miniszteren keresztül egyeztetést kezdeményez az egészségügyért
felelõs miniszterrel a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény 12. § (1) bekezdés f) pontján alapuló
megszüntetés elkerülése érdekében meghozható finanszírozási és más intézkedésekrõl.”

43. §

Az Ftv. 147. §-a a következõ 36/A. ponttal egészül ki:
„36/A. szakmai gyakorlat: alap- és mesterképzésben, külsõ gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél
vagy felsõoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendõ szakmai gyakorlat.”

44. §

Az Ftv. 148. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése nem alkalmazható
a) a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány,
b) a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért Közalapítvány,
c) a Magyary Zoltán Felsõoktatási Közalapítvány
esetében.”

45. §

Az Ftv. 1. számú mellékletében az „Állami egyetemek” alcím az „Óbudai Egyetem, Budapest”, továbbá a „Nem állami
fõiskolák” alcím a „Golgota Teológiai Fõiskola, Vajta” szövegrésszel a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje
szerint egészül ki.

46. §

(1) Az Ftv. 2. számú mellékletének II/A. „Felsõoktatási intézménytörzs” alcímének ab) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a felsõoktatási intézmény]
„ab) tisztségviselõinek (rektor, gazdasági fõigazgató vagy igazgató, belsõ ellenõrzés vezetõje, a gazdasági tanács
elnöke és tagjai, a vezetõ testület elnöke és tagjai, az elõkészítõ testület elnöke – ideiglenes intézményvezetõ – és
tagjai, a karok vezetõi, az igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetõje) neve, értesítési címe, elérhetõsége (telefon,
telefax, e-mail),”
(2) Az Ftv. 2. számú mellékletének II/C. „A hallgatói, doktorjelölti személyi törzs” alcímének 1. pont a) alpontja a következõ
aq)–ar) ponttal egészül ki:
[E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a hallgatói (doktorjelölti) jogviszonnyal összefüggõ adatok:]
„aq) a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri ösztöndíjára vonatkozó adatok,
ar) a képzés során megszerzett, illetve a más tanulmányokból elismert kreditek száma;”
(3) Az Ftv. 2. számú mellékletének II/D. „Felvételi személyi törzs” alcímének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A 137. § (1) bekezdése, illetve 139. § (8) bekezdés a) pontja szerinti jelentkezési feltételre vonatkozó személyes
adatot nem lehet nyilvántartani. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.”

47. §

(1) E törvény – a 20. § és a 38. § (2)–(3) bekezdése kivételével – 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 20. § 2010. szeptember 1-jén, a 38. § (2)–(3) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1–46. §, 48–50. §, az 51. § (2), (9) és (11) bekezdése és jelen bekezdés 2012. június 1-jén hatályát veszti.
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48. §

Az Ftv.
a) 7. § (8) bekezdésének „besorolását” szövegrésze helyébe az „átsorolását” szövegrész,
b) 26. § (2) bekezdés bevezetõ részének az „elnökének kezdeményezésére” szövegrésze helyébe az „elnökének
– az elnök esetén a tanács tagjának – kezdeményezésére” szövegrész,
c) 27. § (8) bekezdés o) pontjának „a doktori iskola létesítésérõl és” szövegrésze helyébe „a doktori iskola
létesítésérõl, megszüntetésérõl és” szövegrész,
d) 28. § (1) bekezdés bevezetõ részének „A szenátus létrehozásával, mûködésével, tagjai megbízatásának
megszûnésével, a szenátus napirendjének elõkészítésével kapcsolatos kérdéseket” szövegrésze helyébe
„A szenátus létrehozásával, mûködésével, tagjai megbízatásának megszûnésével, a megbízás, a delegálás
jogszerûségének vizsgálatával, a kapcsolódó jogorvoslattal, a szenátus napirendjének elõkészítésével
kapcsolatos kérdéseket” szövegrész,
e) 28. § (3) bekezdésének „a (8) bekezdés a)–i) pontjában, valamint a k)–l) pontjában és az o)–p), pontjában”
szövegrész helyébe „a (8) bekezdés a)–i) pontjában, valamint a k)–l) pontjában és az o)–p), r)–s) pontjában”
szövegrész,
f) 32. § (5) bekezdés hatodik mondatának „Az összefüggõ szakmai gyakorlat” szövegrésze helyébe „A szakmai
gyakorlat” szövegrész,
g) 86. § (4) bekezdésének „az érintettet a miniszterelnök” szövegrésze helyébe „az érintettet a megfelelõ munkaköri
cím adományozásával a miniszterelnök” szövegrész,
h) 86. § (5) bekezdésének „a köztársasági elnök nem menti fel.” szövegrésze helyébe „a köztársasági elnök – a tanári
cím használatának jogát megvonva – nem menti fel.” szövegrész,
i) 87. § (5) bekezdésének „és az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez szükséges” szövegrésze helyébe
„és az egyetemi tanári kinevezés – a munkaköri cím adományozásának – kezdeményezéséhez szükséges”
szövegrész,
j) 91. § (3) bekezdésének „az egyetemi tanárt felmentette.” szövegrésze helyébe „az egyetemi tanárt – a munkaköri
címhez fûzõdõ jogát megvonva – felmentette.” szövegrész,
k) 96. § (10) bekezdésének a „magasabb vezetõi megbízás a hatvanötödik életév betöltését követõen” szövegrésze
helyébe a „magasabb vezetõi megbízás idõtartama – részben, vagy teljes egészében – a hatvanötödik életév
betöltését követõen” szövegrész,
l) 100. § b) pontjának „kinevezi” szövegrésze helyébe „az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges
munkaköri címrõl hozott döntésével kinevezi” szövegrész,
m) 101. § (3) bekezdés b) pontjának „kinevezi” szövegrésze helyébe „a fõiskolai tanári munkakör betöltéséhez
szükséges munkaköri címrõl hozott döntésével kinevezi” szövegrész,
n) 106. § (7) bekezdésének „Az Európai Gazdasági Térségrõl szóló szerzõdésben részes államban akkreditált”
szövegrésze helyébe „Az Európai Gazdasági Térségrõl, illetve a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési
Szervezetrõl (OECD) szóló szerzõdésben részes államban hitelesített” szövegrész,
o) 133/A. §-a (4) bekezdésében „A teljesítménykövetelményeket az intézményi fejlesztési terv alapján” szövegrész
helyébe „A teljesítménykövetelményeket a fenntartói megállapodás megkötésekor hatályos intézményi
fejlesztési terv alapján” szövegrész,
p) 138/A. § (1) bekezdés b) pontjának, és 138/A. § (6) bekezdésének „akkreditált” szövegrésze helyébe a „hitelesített”
szövegrész,
q) 145. § (6) bekezdésének „az összefüggõ szakmai gyakorlat” szövegrésze helyébe „a szakmai gyakorlat”
szövegrész,
r) a 153. § (1) bekezdés 18. pontjának a „[107. § (7) bekezdés]” szövegrésze helyébe a „[107. §]” szövegrész,
s) 153. § (1) bekezdés 19. pontjának „114. § (6) bekezdés” szövegrésze helyébe a „114. § (7) bekezdés” szövegrész
lép.

49. §

Hatályát veszti az Ftv.
a) 32. §-a (5) bekezdésének ötödik és hetedik mondatában az „összefüggõ” szövegrész,
b) 48. § (3) bekezdésében az „összefüggõ” szövegrész,
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76. § (5) bekezdése,
106. § (7) bekezdésének harmadik mondata,
110. § (1) és (3) bekezdése,
1. számú mellékletében az „Állami fõiskolák” alcím „Budapesti Mûszaki Fõiskola, Budapest”, továbbá a „Nem
állami fõiskolák” alcím „Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fõiskolája, Budapest” szövegrésze.

50. §

Hatályát veszti
a) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2007. évi CIV. törvény 1–37. §-a, 38. §
(3)–(6) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 42. § (4) bekezdése, 43–45. §-a és melléklete;
b) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 48. §-a és 58. § (1) bekezdésének h) pontja;
c) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi
CXLVI. törvény 31. § (5) bekezdése;
d) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi
LXXXII. törvény 20. §-a és az azt megelõzõ alcím;
e) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény 72. §-a és az azt megelõzõ
alcím;
f) a felsõoktatásról szóló 2005. évi törvény módosításáról szóló 2008. évi XCVII. törvény 1–20. §-a, 21. §-ának
(2)–(4) bekezdése, 22. §-ának (2) és (5)–(7) bekezdése;
g) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2009. évi XLIII. törvény.

51. §

(1) Az Ftv. – e törvény 3. §-ával módosított – 16. § (3) bekezdésében meghatározott hároméves vizsgálati idõszak
e törvény hatálybalépésének napján kezdõdik.
(2) Az Ftv. – e törvény 9. és 17. §-ával módosított – 30. §-ára és 87. § (6) bekezdésére tekintettel a felsõoktatási
intézményeknek 2010. január 31-ig kell a szervezeti és mûködési szabályzatukat, illetve képzési programjukat
módosítaniuk.
(3) Az Ftv. – e törvény 11. § (2) bekezdésével módosított – 32. § (10) bekezdésében foglaltakat a felsõoktatási intézmény
székhelyén vagy telephelyén kívül folytatott, az Ftv. 147. § 37. pontja szerinti székhelyen kívüli alap-, illetve
mesterképzések tekintetében
a) az e törvény hatálybalépését követõen kezdeményezett (indított) alap- és mesterképzésekre vonatkozóan
e törvény hatálybalépését követõen kell alkalmazni,
b) az e törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévõ képzések tekintetében olyan módon kell alkalmazni, hogy
a felsõoktatási intézmény képzésének 2010 szeptemberétõl induló elsõ évfolyamára, illetve azt követõen nem
vehet fel hallgatót, az elõzõ években felvett hallgatók azonban tanulmányaikat változatlan feltételek mellett
befejezhetik.
(4) Az Ftv. – e törvény 13. §-ával beiktatott – 37. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ötéves idõtartam, a felsõoktatási
intézmények nyilvántartásáért felelõs szerv által – e törvény hatálybalépésének napján – már nyilvántartásba vett
felsõoktatási intézmény tekintetében e törvény hatálybalépésének napján kezdõdik.
(5) Az Ftv. – e törvény 14. §-ával módosított – 55. § (2) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2010 szeptemberétõl
az elsõ évfolyamon államilag támogatott képzés keretében tanulmányokat kezdõ hallgatók tekintetében, majd ezt
követõen felmenõ rendszerben kell alkalmazni.
(6) Az Ftv. – e törvény 16. §-ával módosított – 68. § (3) bekezdés harmadik mondatának a doktori képzés
követelményeinek teljesítésére vonatkozó fordulatát a doktori fokozatszerzési eljárásra benyújtott jelentkezések
elfogadására 2013. szeptember 1-jét követõen kell alkalmazni azon felsõoktatási intézmények jelentkezõi
tekintetében, amely intézményeknek – e törvény hatálybalépésének idõpontját megelõzõen elfogadott – a doktori
eljárásról alkotott szabályzata az abban meghatározott körülmények fennállása esetén a doktori képzés
követelményeinek teljesítését nem írja elõ.
(7) Az Ftv. – e törvény 23. és 27. §-ával megállapított – 106. § (2) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépésekor
folyamatban lévõ eljárásokban is, a 106. § (4) és (8) bekezdésében, 110. § (5) bekezdésében foglaltakat az e törvény
hatálybalépését követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
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(8) Az Ftv. – e törvény 24. § (3) bekezdésével beiktatott – 107. § (7) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését
követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(9) Az Ftv. – e törvény 25. §-ával megállapított – 108. § (3) bekezdésében elõírt ötéves értékelési idõszakra tekintettel
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság 2010. március 1-jéig módosítja munkatervét, amelyet a Magyar
Köztársaság hivatalos lapjában és az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(10) Az Ftv. – e törvény 28. §-ával módosított – 111. § (1), (3) és (7) bekezdésének szabályaira tekintettel a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságot 2010. január 31-ig kell újjáalakítani. A Bizottság 2009. december 30-án
megbízással rendelkezõ tagjainak, tisztségviselõinek megbízatása 2010. január 31-én szûnik meg.
(11) Az Ftv. – e törvény 28. § (3) bekezdésével beiktatott – 111. § (4) bekezdésére tekintettel a Magyar Felsõoktatási
Akkreditációs Bizottság elsõ alkalommal 2010. március 1-jéig kezdeményezi – az Ftv. 111. § (4) bekezdésében foglalt
szabályok szerint, a közzététel idõpontja után egy évvel benyújtott kérelmek, illetve szakértõi vélemények
tekintetében alkalmazható – szakmai bírálati szempontrendszerének közzétételét.
(12) Az Ftv. – e törvény 48. § f) és q), valamint 49. § a)–b) pontjával módosított – 32. § (5) bekezdésében, 48. §
(3) bekezdésében és 145. § (6) bekezdésében foglaltakat az e törvény hatálybalépését követõen alapképzés keretében
elsõ évfolyamon tanulmányaikat megkezdõ hallgatók tekintetében, majd ezt követõen felmenõ rendszerben kell
alkalmazni.
Sólyom László s. k.,

Dr. Katona Béla s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

