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Törvények

2011. évi CLXXXIV. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggõ,
valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról*
1. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása
1. §

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) 1. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A IV. Fejezet, valamint a IV/A. Fejezet rendelkezéseit és a 70/B. §-t a fegyveres szervvel közalkalmazotti
jogviszonyban állókra is alkalmazni kell.”
(2) A Hszt. 1. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket a szolgálati viszony megszûnését követõen a hivatásos
állományból tartalékállományba helyezettekre is alkalmazni kell.”
(3) A Hszt. 1. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára az e törvényben foglaltakat
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A XVIII/A. Fejezet rendelkezéseit a fegyveres szervvel munkaviszonyban állókra kell alkalmazni.”

2. §

(1) A Hszt. 2. § t) pontja a következõ mondattal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„Nem minõsül átszervezésnek az sem, ha a fegyveres szerv egészét vagy az érintett szervezeti egységét más fegyveres
szervvel összevonják vagy annak alárendelik, és ennek következtében a hivatásos állomány tagja más fegyveres szerv
állományába kerül, feltéve, hogy a szolgálati beosztásának felsorolt jellemzõi – így különösen a hivatásos állomány
tagjának szolgálati beosztása és helye, rendfokozata, a besorolási osztályon belüli beosztási kategóriája, fizetési
fokozata, szolgálati rendje, vezényelhetõsége – egyébként nem változnak;”
(2) A Hszt. 2. § u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„u) közszolgálati és kormányzati szolgálati jogviszony:
ua) közszolgálati jogviszony: a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szabályai szerinti köztisztviselõ és
közszolgálati ügykezelõ foglalkoztatási jogviszonya;
ub) kormányzati szolgálati jogviszony: a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szabályai szerinti kormánytisztviselõ
és kormányzati ügykezelõ foglalkoztatási jogviszonya;”
(3) A Hszt. 2. §-a a következõ z) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„z) rendészeti gyakorlat: a fegyveres szervnél szolgálati viszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban,
közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban töltött idõ, továbbá a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló törvény alapján közigazgatási gyakorlatként elismert idõ.”

3. §

(1) A Hszt. 21. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az érdekképviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni, illetve ilyenekhez csatlakozni, ideértve
a nemzetközi szövetségeket is.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Hszt. 21. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az érdekképviseleti szervek e törvény keretei között szabadon mûködhetnek és gyakorolhatják jogosítványaikat.
Sztrájkot azonban nem szervezhetnek, és tevékenységükkel – ide értve a fegyveres szerv mûködéséhez szükséges
közbizalom fenntartásának veszélyeztetését is –, nem akadályozhatják meg a fegyveres szerv jogszerû és
rendeltetésszerû mûködését, a hivatásos állomány tagjának a parancsok és intézkedések végrehajtására vonatkozó
kötelezettsége teljesítését.
(1b) A hivatásos állomány tagjának joga, hogy – törvényben meghatározott feltételek szerint – gazdasági és társadalmi
érdekeik elõmozdítása, védelme érdekében, mindennemû megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt
érdekképviseleti szervezetet alakítsanak, illetve az általuk választott szervezetbe – kizárólag az adott szervezet
szabályaitól függõen – belépjenek, vagy az ilyen jellegû szervezetektõl távol maradjanak.”
4. §

A Hszt. IV. Fejezete helyébe a következõ fejezet lép:

„IV. FEJEZET
A MAGYAR RENDVÉDELMI KAR
A Magyar Rendvédelmi Kar jogállása, feladat- és hatásköre
29. § (1) A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
és közalkalmazottainak önkormányzattal rendelkezõ rendvédelmi szakmai, érdekképviseleti köztestülete.
(2) Az MRK kötelezõ tagsági viszony alapján mûködik. A fegyveres szervvel fennálló szolgálati viszony vagy
közalkalmazotti jogviszony alapján a hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott az MRK tagjává válik.
(3) Az MRK tagozata
a) a rendõrségrõl szóló törvény hatálya alá tartozó szervek,
b) a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló törvény hatálya alá tartozó szervek,
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek,
d) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek,
e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
személyi állománya szolgálati viszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak a)–e) pont szerint
elkülönülõ résztestülete.
29/A. § (1) Az MRK feladatait a döntéshozó és végrehajtó szervei útján látja el.
(2) Az MRK tagjai e törvényben és az MRK Alapszabályában (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott módon és
feltételek szerint tagozatokat hoznak létre, amelyek ellátják az Alapszabályban, illetve a 29/B. §-ban meghatározott
szervek által átruházott feladatokat.
(3) Az Alapszabály rendelkezhet területi szervek, valamint a Magyar Kormánytisztviselõi Karral közös szervezetek
létrehozásáról, és az együttmûködés rendjérõl.
(4) Az MRK
a) ellátja az érdekképviseletet a foglalkozás gyakorlásával összefüggõ ügyekben,
b) védi az MRK tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, jogait,
c) megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, az e törvényben meghatározott keretek között kialakítja az etikai
eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat,
d) konzultációs joggal közremûködik a tagjai foglalkoztatásának és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló,
az elõírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MRK-t érintõ jogszabályok megalkotásában,
e) véleményét ki kell kérni
ea) szolgálati viszonnyal, valamint közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben,
eb) a központi és társadalombiztosítási költségvetésnek a szolgálati viszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban
állókat érintõ rendelkezéseivel összefüggésben, valamint
ec) az igazgatási munkaerõvel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben,
f) a miniszter útján kezdeményezheti a Kormánynál a tagjai élet- és munkakörülményeit, foglalkoztatási feltételeit és
a hivatás gyakorlását érintõ jogszabályok megalkotását, illetve módosítását,
g) feladat- és hatáskörét érintõ bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol,
h) kezdeményezheti a miniszternél a szolgálati viszonnyal és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos
jogszabálysértõ gyakorlat megváltoztatását,
i) megalkotja mûködési szabályait,
j) tagjairól és szerveirõl nyilvántartást vezet,
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k) a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat,
l) a Kormánynál – a miniszter útján –, a miniszternél, az országos parancsnoknál, a bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv vezetõjénél, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezetõjénél kezdeményezheti kitüntetés
vagy más elismerés adományozását,
m) szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítõ továbbképzéseket szervezhet,
n) pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a rendvédelem fejlesztésére, gyakorlatának
egységesítésére, a példaadó rendvédelmi munkamódszerek megismertetésére, a rendvédelem hagyományainak
ápolására,
o) szolgálati viszony, valamint közalkalmazotti jogviszony tekintetében meghatalmazás alapján képviseli tagját
a bíróság vagy más hatóság elõtti eljárásban,
p) tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat,
r) megfigyelõként részt vehet tagjai szakmai vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben törvényességi
vagy egyéb intézkedést kezdeményez,
s) tagot delegál a Rendészeti Szakvizsga Bizottság elnökségébe,
t) megalkotja éves költségvetését, elfogadja az éves költségvetés végrehajtásáról szóló, a számviteli törvény szerinti
beszámolót,
u) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény, kormányrendelet vagy az Alapszabály határoz meg.
(5) A fegyveres szerv vezetõje köteles kikérni az MRK véleményét a személyi állomány szolgálatteljesítésére, illetve
munkavégzésére, szolgálatteljesítési idejére, illetve munkaidejére, pihenõidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira
vonatkozó, a hatáskörébe utalt szabályozásról.
(6) Az MRK jogosult véleményezni a tagjai csoportját érintõ munkáltatói intézkedést (döntést) vagy annak tervezetét,
ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.

Az MRK szervezete, mûködése
29/B. § Az MRK szervezete képviseleti, ügyintézõi testületekbõl, tisztségviselõkbõl és ügyintézõ szervekbõl áll.
29/C. § (1) Az MRK legfõbb képviseleti, döntéshozó szerve a Közgyûlés.
(2) A Közgyûlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyûlés kötelezõ
összehívásának más eseteit, továbbá a mûködés rendjét az Alapszabály állapítja meg.
(3) A Közgyûlés feladata:
a) megválasztja saját tagjai közül az elnökét és alelnökeit, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság (a továbbiakban: PEB)
elnökét és tagjait, az Etikai Bizottság (a továbbiakban: EB) elnökét és tagjait, valamint a fõtitkárt,
b) megalkotja az Alapszabályt és a Választási Szabályzatot,
c) gyakorolja az MRK-nak az e törvényben, valamint az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatáskörét.
(4) A Közgyûlés feladat- és hatáskörének gyakorlását – ha e törvény vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik –
átruházhatja az MRK szerveire és tisztségviselõire.
(5) A miniszter, az országos parancsnok, a bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv vezetõje, valamint
a terrorizmust elhárító szerv vezetõje a Közgyûlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
(6) Az MRK legfõbb ügyintézõi testülete az Elnökség.
(7) Az Elnökség tagjai:
a) az elnök, az alelnökök,
b) a fõtitkár,
c) a PEB elnöke,
d) az EB elnöke.
(8) A PEB a Közgyûlés által megválasztott, tagozatonként egy, összesen öt tagból áll. A PEB elnökét a Közgyûlés
választja meg.
(9) Az EB a Közgyûlés által megválasztott, tagozatonként négy, összesen húsz tagból áll. Az EB elnökét a Közgyûlés
választja meg. Az EB az Alapszabályban meghatározott módon háromtagú tanácsban jár el.
(10) A Közgyûlés által megválasztott elnök az MRK képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alapszabályban
meghatározott módon átruházhatja. Az elnök munkáját a Közgyûlés által megválasztott, tagozatonként egy-egy,
összesen öt alelnök segíti.
(11) A Közgyûlés által megválasztott fõtitkár vezeti az MRK Irodáját (a továbbiakban: Iroda), valamint ellátja
az Alapszabályban meghatározott feladatokat.
(12) Az Elnökség, az Elnökség tagjai, a PEB és az EB feladat- és hatáskörét, annak átruházási módját, mûködésük rendjét
és választásuk részletes szabályait az Alapszabály határozza meg.
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(13) Etikai vétség gyanúja esetén az MRK a tagja ellen etikai eljárást folytat le. Etikai vétséget követ el az, aki e törvény
70/A. §-a rendelkezéseit, a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexnek a fegyveres szerv hivatásos állományú tagjaira a rájuk
vonatkozó –, illetve közalkalmazott esetén a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódexnek a fegyveres szerv
közalkalmazottaira vonatkozó – elõírásait, valamint az Alapszabály vagy az Etikai Eljárási Szabályzat rendelkezéseit
megszegi.
(14) Az etikai eljárás eredménye alapján az MRK
a) szolgálati viszonyban álló taggal szemben
aa) fegyelmi eljárást kezdeményez a fegyelmi jogkör gyakorlójánál,
ab) javaslatot tesz az állományilletékes parancsnoknak a kifogástalan életvitel ellenõrzésének kezdeményezésére,
vagy
ac) megszünteti az etikai eljárást,
b) közalkalmazotti jogviszonyban álló taggal szemben az a) pont aa) vagy ac) alpontjában foglaltakat alkalmazhatja.

A Közgyûlés tagjainak megválasztása
30. § (1) Az MRK Közgyûlésének tagjait a fegyveres szervek hivatásos állományának tagjai és közalkalmazottai közül
választják meg, öt évre, titkos szavazással a Választási Szabályzat szerint. Nem jelölhetõ közgyûlési tagnak az, aki
a választás kitûzésének idõpontjában fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A Közgyûlés tagja ellen indított fegyelmi
eljárás alatt a tagsági viszony szünetel.
(2) A Közgyûlés tagozatonként tíz, összesen ötven tagból áll.

Tagsági viszony és az MRK tagjainak nyilvántartása
30/A. § (1) A fegyveres szerv hivatásos állományának tagja és közalkalmazottja az MRK tagja.
(2) A fegyveres szerv 15 napon belül írásban tájékoztatja az Irodát – polgári nemzetbiztonsági szolgálat esetén
a polgári nemzetbiztonsági szolgálat szerinti tagozatot – a szolgálati viszony vagy a közalkalmazotti jogviszony
létesítésérõl, illetve megszûnésérõl. Szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén az Iroda
– polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat szerinti
tagozat – a tagot nyilvántartásba veszi és a tagságról igazolást állít ki.
(3) Megszûnik a tagsági viszony a szolgálati viszony vagy a közalkalmazotti jogviszony megszûnésével. Az Iroda
– polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állománya tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálat szerinti
tagozat – az MRK tagját szolgálati viszonya vagy közalkalmazotti jogviszonya megszûnése esetén a nyilvántartásból
törli.
(4) Az MRK tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt.
(5) Az MRK tagja – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Alapszabályban meghatározottak szerint
a) a Közgyûlés tagjának, tisztségviselõjének megválasztható,
b) az MRK rendezvényein, valamint a tagozat munkájában részt vehet, és
c) az MRK tagjai részére nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.
(6) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának tagja az (5) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott jogokat kizárólag a fõigazgató engedélyével gyakorolhatja.
(7) Az MRK tagja köteles az MRK mûködésére vonatkozó szabályokat megtartani.
30/B. § (1) Az Iroda – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya tekintetében a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok szerinti tagozat – az MRK tagjáról a tagság igazolása céljából és a tagjai számára nyújtott
kedvezményes szolgáltatások igénybevételi lehetõségének biztosítása céljából a következõ adatokat tartja nyilván:
a) a tag neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakóhelye, tartózkodási helye,
b) a foglalkoztatási jogviszony jellegének megjelölése, továbbá hivatásos állomány esetében a tag rendfokozata,
valamint
c) a foglalkoztató szerv megnevezése, a szolgálatteljesítés vagy munkavégzés helye.
(2) A nyilvántartásból – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – adatszolgáltatás csak a tag részére, saját adatairól
teljesíthetõ.
(3) A miniszter a rendõrséggel szolgálati viszonyban álló fedett nyomozók, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos állománya tagjai adatainak a szolgálati feladatok ellátása érdekében szükséges védelme céljából
a nyilvántartásra, és a nyilvántartott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat határozhat meg normatív utasításában.
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Az MRK tisztségviselõire, valamint ügyintézõi testületei nem tisztségviselõ tagjaira vonatkozó közös
szabályok
30/C. § (1) Az MRK tisztségviselõje legalább ötéves rendészeti vagy közigazgatási gyakorlattal rendelkezõ hivatásos
állományú tag vagy közalkalmazott lehet. Az MRK tagja azonos tisztségre legfeljebb két egymást követõ alkalommal
választható meg.
(2) A tisztségviselõ megbízatása megszûnik
a) az MRK tagsági viszony megszûnésével,
b) lemondással,
c) összeférhetetlenség kimondásával,
d) a megválasztásakor meghatározott idõtartam lejártával,
e) az Alapszabályban meghatározott más okból.
(3) Az MRK tisztségviselõje, az ügyintézõi testületek nem tisztségviselõ tagja nem lehet
a) politikai párt tagja,
b) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
szerinti állami vezetõ,
c) aki más kamara tagja.
(4) Az Elnökség, a PEB és az EB tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. Ugyanabban a testületben nem lehetnek
tagok, akik beosztás szerint egymás alá-fölérendeltjei.
(5) Az összeférhetetlenségi okot a megválasztáskor, illetve ha az ok késõbb keletkezett, az ok bekövetkezésétõl
számított 15 napon belül be kell jelenteni és azt a megválasztástól, illetve a bejelentéstõl számított 15 napon belül meg
kell szüntetni és errõl a választására jogosult testületet haladéktalanul tájékoztatni kell. Amennyiben az MRK tagja
az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, úgy ellátott tisztsége, illetve ügyintézõi testületi tagsága megszûnik.

Az MRK és állami szervek kapcsolata
31. § (1) Az MRK a feladat- és hatáskörét érintõ bármely kérdésben az adott kérdésben hatáskörrel rendelkezõ állami
szerv vezetõjéhez fordulhat, és
a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a továbbiakban együtt: tájékoztatás)
kérhet,
b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti,
c) az általa irányított szerv mûködésével, illetve az általa kibocsátott jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó
eszközzel és egyéb – az MRK tagjainak csoportját érintõ – döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat,
kezdeményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.
(2) A megkeresett szerv a megkeresésre 30 napon belül köteles érdemben válaszolni. Ha a tájékoztatás, illetve
a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést három napon
belül áttenni a hatáskörrel rendelkezõ szervhez, és errõl a jog gyakorlóját egyidejûleg tájékoztatni.
(3) Az MRK felett a törvényességi ellenõrzést az ügyészség gyakorolja. A törvényességi ellenõrzés nem terjed ki
az olyan ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának, illetve egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak
van helye.
(4) A törvényességi ellenõrzést gyakorló ügyészség ellenõrzi, hogy az MRK
a) Alapszabálya és más önkormányzati szabályzata, illetve azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
b) mûködése, határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az Alapszabályt vagy az egyéb önkormányzati
szabályzatokat.
(5) Ha az MRK mûködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenõrzési
jogkörében eljárva keresettel bírósághoz fordulhat. A bíróság
a) megsemmisíti az MRK törvénysértõ határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el,
b) a mûködés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Közgyûlést, vagy
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén az MRK egyes szerveinek mûködését felfüggeszti.
(6) Az ügyészég és a bíróság az (5) bekezdés szerinti jogsértés megállapításával és intézkedések megtételével
egyidejûleg értesíti a rendészetért felelõs minisztert.

A rendvédelmi érdekegyeztetés fórumai
32. § (1) A fegyveres szervvel fennálló szolgálati viszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt érintõ ágazati jelentõségû
kérdésekben a személyi állomány érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, valamint
a megfelelõ megállapodások kialakítása céljából a miniszter az ágazati érdekvédelmi tanáccsal egyeztet. Az ágazati
érdekvédelmi tanács a miniszter, az országos parancsnok, valamint az MRK képviseletében eljáró konzultatív tanács
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részvételével mûködik. A konzultatív tanáccsal való együttmûködésrõl a fegyveres szerveket irányító miniszterek és
az MRK együttmûködési megállapodást kötnek. A konzultatív tanácsba a miniszter meghívhatja a Magyar
Kormánytisztviselõi Kar képviselõjét a fegyveres szervekkel vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal
kormányzati szolgálati jogviszonyban állók érdekeinek egyeztetése céljából.
(2) Az ágazati érdekvédelmi tanácsot legalább félévente egy alkalommal kell összehívni.
(3) Az ágazati érdekvédelmi tanács hatáskörébe az adott ágazatban foglalkoztatott hivatásos állomány tagjainak és
közalkalmazottainak élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök, továbbá
mindazok a tárgykörök, amelyek e törvény alapján az MRK feladatkörébe tartoznak.
(4) Az ágazati érdekvédelmi tanács tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a (3) bekezdés szerinti
hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel kapcsolatban.
(5) Az ágazati érdekvédelmi tanács szervezetének és mûködésének szabályait a Kormány nevében eljáró rendészetért
felelõs miniszter és az érdekegyeztetésben részt vevõ felek közötti megállapodás tartalmazza. Titkársági feladatait
a rendészetért felelõs miniszter által vezetett minisztérium látja el.
(6) Az ágazati érdekvédelmi tanácsra vonatkozó rendelkezések nem zárják ki alacsonyabb szinten érdekegyeztetõ
fórum alapítását.”
5. §

A Hszt. a következõ IV/A. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
A SZAKSZERVEZET
33. § (1) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a fegyveres szervnél képviselettel rendelkezõ
szakszervezetet illetik meg.
(2) E törvény alkalmazásában
a) szakszervezet olyan érdekképviseleti szerv, amelynek elsõdleges célja a hivatásos állomány tagjai szolgálati
viszonyával kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése,
b) a fegyveres szervnél képviselettel rendelkezõ szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint
a fegyveres szervnél képviseletére jogosult szervet mûködtet vagy tisztségviselõvel rendelkezik.
33/A. § (1) A hivatásos állomány tagjai jogosultak a fegyveres szervnél szakszervezet létrehozására. A szakszervezet
a fegyveres szervnél szerveket mûködtethet, ezek mûködésébe tagjait bevonhatja.
(2) A fegyveres szerv, illetve a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint
a tisztségviselõ személyérõl.
33/B. § (1) E Fejezet alkalmazásában tájékoztatás a szolgálati viszonnyal összefüggõ információ átadása, ennek
megismerését, megvizsgálását és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetõvé tévõ módon.
(2) A fegyveres szerv nem köteles tájékoztatást adni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra
kerülésével járhat, amely a rendvédelmi érdekeket vagy a fegyveres szerv jogos érdekeit, illetve mûködését
veszélyeztetné.
(3) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amelyet
a fegyveres szerv jogos érdekei, illetve mûködése, valamint a közszolgálat érdekei védelmében kifejezetten
bizalmasan vagy minõsített adatként való kezelésre történõ utalással hozott tudomására, semmilyen módon nem
hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen
módon nem használhatja fel.
(4) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott információkat
csak a fegyveres szerv jogos érdekeinek, valamint a rendvédelmi érdekeknek a veszélyeztetése, illetve a személyhez
fûzõdõ jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
33/C. § (1) A fegyveres szerv nem követelheti meg, hogy a hivatásos állomány tagja szakszervezethez való tartozásáról
nyilatkozzék.
(2) A szolgálati viszony létesítését, illetve fenntartását nem lehet attól függõvé tenni, hogy a jelentkezõ vagy
a hivatásos állomány tagja valamely szakszervezetnek tagja-e, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát
vagy vállalja-e a fegyveres szerv által megjelölt szakszervezetbe történõ belépést.
(3) Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatt tilos a hivatásos állomány tagjának
szolgálati viszonyát megszüntetni vagy vele szemben bármilyen megkülönböztetést alkalmazni.
(4) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való
távolmaradástól függõvé tenni.
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(5) A fegyveres szervnél mûködõ szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés
önkéntességérõl szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni, a fegyveres szerv a hivatásos állomány tagjának
illetményébõl a szakszervezeti tagdíjat a fegyveres szerv és a hivatásos állomány tagjának erre vonatkozó
megállapodása esetén vonja le. A fegyveres szerv szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történõ
átutalásáért ellenértéket nem követelhet.

Szakszervezeti érdekegyeztetés a fegyveres szervvel
34/A. § (1) A fegyveres szervnél a szolgálati viszonnyal összefüggõ érdekegyeztetésben a fegyveres szerv kijelölt
képviselõje és a szakszervezet választott tisztségviselõje vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések
egyeztetésébe szakértõket is bevonhatnak. Az állományilletékes parancsnok a szakszervezet által tett észrevételekre,
javaslatokra tett álláspontját, illetve a tájékoztatásra adott válaszát legkésõbb 30 napon belül, indokolásával együtt
közölni köteles.
(2) A szakszervezet a fegyveres szervtõl a hivatásos állomány tagjainak szolgálati viszonnyal összefüggõ gazdasági és
szociális érdekeivel kapcsolatban tájékoztatást kérhet.
(3) A szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagját érintõ munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy annak
tervezetével kapcsolatos véleményét a fegyveres szervvel közölni.
(4) A szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait az érdekegyeztetéssel és a szolgálati viszonnyal összefüggõ
kérdésekben tájékoztatni.
(5) A fegyveres szerv – a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetõségét, hogy a szakszervezet
a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a fegyveres szervnél a szolgálati helyen szokásos vagy más megfelelõ
módon közzétegye.
(6) A szakszervezet joga, hogy a hivatásos állomány tagjait a fegyveres szervvel vagy annak érdekképviseleti
szervezetével szemben a szolgálati viszonyt érintõ körben, anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket
érintõ jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.
(7) A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alapján – szolgálati viszonyát érintõ ügyben, valamint
gazdasági- és szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek elõtt képviselni.
34/B. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget
betöltõ és a szakszervezet által megjelölt hivatásos állományú tag 15 munkanapot elérõ vezényléséhez és
a szolgálatteljesítési helyének megváltoztatásához, továbbá szolgálati viszonyának a fegyveres szerv által
felmentéssel történõ megszüntetéséhez kivéve, ha a felmentés az 56. § (2) bekezdése alapján kötelezõ. Az 56. §
(2) bekezdés szerinti felmentésrõl a közvetlen felsõbb szakszervezeti szervet elõzetesen értesíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása során a szakszervezet állományilletékes parancsnok által vezetett, önálló
állománytáblával rendelkezõ szervenként a hivatásos állomány legfeljebb egy tagját jogosult megjelölni.
(3) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti védelemre jogosult hivatásos állományú tag helyett másikat akkor jelölhet
meg, ha a védelemre jogosult szolgálati viszonya vagy tisztsége megszûnt.
(4) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a fegyveres szerv
írásbeli tájékoztatásának átvételétõl számított 8 napon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet
nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha
a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében történõ közremûködés miatti
hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidõn belül nem közli
a fegyveres szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.
(5) A szakszervezet az egyetértés gyakorlására jogosult szervrõl a védelemre jogosult hivatásos állományú tag
megjelölésével egyidejûleg tájékoztatja a fegyveres szervet.
34/C. § (1) Feladata ellátása érdekében a fegyveres szerv hivatásos állománya legalább 10%-ának – de legalább
30 fõnek – a tagságával rendelkezõ szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és a szakszervezet által a hivatásos
állomány 34/B. § (2) bekezdése szerint védelemre jelölt tagját a szolgálati beosztás szerinti havi szolgálatteljesítési
ideje tíz százalékának megfelelõ szolgálatteljesítési idõ kedvezmény illeti meg. A szolgálatteljesítési idõ kedvezmény
nem vonható össze. A szolgálatteljesítési idõ kedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell
jelenteni. Ha a kedvezmény igénybevételét megalapozó indok a hivatásos állomány tagja önhibáján kívüli okból ennél
késõbb jut a tudomására, a tudomásszerzést követõen köteles haladéktalanul bejelenteni a szolgálatteljesítési idõ
kedvezmény igénybevételére vonatkozó szándékát. A fegyveres szerv különösen indokolt esetben tagadhatja meg
a szolgálatteljesítési idõ kedvezmény igénybevételét.
(2) A szolgálatteljesítési idõ kedvezmény tartamára távolléti díj jár. A szolgálatteljesítési idõ kedvezményt pénzben
megváltani nem lehet.
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(3) A szakszervezet képviseletében eljáró, szolgálati viszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek a fegyveres
szervvel szolgálati viszonyban álló tagja van, a fegyveres szerv területére hivatali idõben beléphet. A belépés és
a fegyveres szerv területén tartózkodás során a szakszervezet képviseletében eljáró köteles betartani a fegyveres szerv
mûködési rendjére vonatkozó szabályokat.
35. § Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács a szolgálati viszonyban állók érdekegyeztetõ fóruma is.”
6. §

(1) A Hszt. 37/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az életvitel nem kifogástalan, ha
a) a jelentkezõ esetében fennállnak a 37/A. § (1) bekezdésében meghatározottak,
b) a hivatásos állomány tagjával szemben bûncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerõsen szabadságvesztés
vagy közérdekû munka büntetést szabott ki, továbbá, ha büntetõeljárás során jogerõs határozattal
kényszergyógykezelését rendelte el, vagy
c) a jelentkezõ vagy a hivatásos állomány tagja nem felel meg – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására,
családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint a bûncselekményt elkövetõ vagy azzal
gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátásának.”
(2) A Hszt. 37/B. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kifogástalan életvitel ellenõrzésének lefolytatásához a 10. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni.”
(3) A Hszt. 37/B. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A hivatásos állomány 2010. december 31-én állományban lévõ tagjának a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez
az írásbeli hozzájárulását – amennyiben még nem adta meg – a 9. számú melléklet szerinti nyilatkozattal 2012. február
28-ig kell megtennie, amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgálati viszonyát felmentéssel, hivatásos
szolgálatra alkalmatlanság miatt meg kell szüntetni.”
(4) A Hszt. 37/C. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát az 56. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján felmentéssel
megszüntetik, a keletkezett iratok, adatok – a kifogástalan életvitel ellenõrzését elrendelõ és befejezõ határozat
kivételével – a szolgálati viszony megszûnését követõ 5. év december 31-ig kezelhetõk.”

7. §

A Hszt. 46. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben nem kell a hivatásos állomány tagjának beleegyezése
szolgálati helyének a fegyveres szerv szervezeti egységein belüli vagy szervezeti egységei közötti megváltoztatása
esetében, ha az új szolgálati hely a korábbi szolgálati hely mûködési területének valamely településén van. A hivatásos
állomány tagjának véleményét azonban ebben az esetben is be kell elõzetesen szerezni.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásánál a 49/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével kell
eljárni.”

8. §

A Hszt. 48. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hivatásos állomány tagját alacsonyabb beosztásba kell helyezni, ha a részére a beosztás betöltéséhez elõírt
szakvizsga vagy képzési követelménynek határidõben nem tett eleget.”

9. §

(1) A Hszt. 56. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„b) a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, mert
ba) nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének, vagy
bb) a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot önhibájából határidõben nem tette
meg;”
(2) A Hszt. 56. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„d) megsérti a 18. § (2) bekezdés rendelkezéseit.”
(3) A Hszt. 56. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti alkalmatlanság nem állapítható meg, ha a 37/B. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott büntetõjogi felelõsséget megállapító jogerõs ítélet katonai bûncselekmény miatt
született és a bíróság a hivatásos állomány tagját elõzetesen mentesítette a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok
alól.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 160. szám

39131

(4) A Hszt. 56. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott alkalmatlanság megállapításától a miniszter eltekinthet,
ha a bíróság a büntetõjogi felelõsséget megállapító jogerõs ítéletében a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását
felfüggesztette és az elmarasztalás alapjául szolgáló magatartás a további szolgálatellátást feltehetõen hátrányosan
nem befolyásolja.”
10. §

A Hszt. 57. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nemzetbiztonsági szempontból neki felróható okból beosztásának ellátására alkalmatlanná vált, illetve az 56. §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, továbbá az 56. § (2) bekezdés
d) pontjában meghatározott személy szolgálati viszonyát felmentési idõ nélkül kell megszüntetni.”

11. §

A Hszt. 59. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya)
„f) a részére elõírt rendészeti alapvizsga vagy a rendészeti szakképesítés megszerzésére vonatkozó kötelezettség
meghatározott idõben nem teljesítése”
(miatt.)

12. §

A Hszt. 59/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alapján létrejövõ kormányzati szolgálati, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyra
a közszolgálati tisztviselõkrõl, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló jogszabályi rendelkezések alkalmazandók.”

13. §

(1) A Hszt. 63. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A végkielégítés összegének felére jogosult a hivatásos állomány tagja, ha
a) azért mentették fel, mert az 56. § (5) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezéshez nem járult hozzá, kivéve, ha
a hozzájárulását alapos (hozzátartozó elhelyezkedési, iskoláztatási, gondozási lehetetlensége, lakhatási feltételek
nehézségei miatti stb.) indokkal tagadta meg,
b) a 66/A. § (1) bekezdésében szabályozott tartalékállomány tartama alatt a végzettségének, képzettségének,
egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelõ felajánlott munkakört nem fogadja el, vagy
c) a 66/A. § (2) bekezdésében meghatározott tartalékállomány tartama alatt az együttmûködési kötelezettségének
nem tesz eleget vagy a végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelõ
felajánlott álláshelyet nem fogadja el.
(5) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta
egyenlõ részletekben jogosult, részére a végkielégítést – a 66/A. § (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel –
a felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni.”
(2) A Hszt. 63. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha)
„c) nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének, vagy a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez szükséges
hozzájáruló nyilatkozatot határidõben nem tette meg, ezért a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált,”
(3) A Hszt. 63. § (6) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha)
„d) a 66/A. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott tartalékállomány tartama alatt felajánlott álláshelyet elfogadja.”

14. §

A Hszt. VII. Fejezete a következõ alcímmel és 66/A–66/D. §-sal egészül ki:

„A tartalékállomány
66/A. § (1) A hivatásos állomány tagját a felmentési idõ tartamára tartalékállományba kell helyezni, ha
a) a felmentésére az 56. § (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja, továbbá az 56. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja alapján
került sor és
b) az 56. § (5) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatására nincs lehetõség vagy a felajánlott beosztást, munkakört
nem fogadta el.
(2) A hivatásos állomány tagját kérelmére a szolgálati viszony megszûnését követõen is tartalékállományban kell
tartani a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig, ha
a) a felmentésére az 56. § (2) bekezdés a) pontja alapján egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt került
sor,
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b) az (1) bekezdés szerinti tartalékállomány tartama alatt részére a fegyveres szervnél, más fegyveres vagy egyéb
költségvetési szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelõ
hivatásos, kormánytisztviselõi, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem volt
biztosítható, és
c) a felmentési idõ lejártakor rendelkezik legalább 25 év hivatásos szolgálati viszonyban töltött idõvel.
(3) A (2) bekezdés szerinti tartalékállományban tartás idõtartamára a tartalékállományban tartott a felmentését
megelõzõ havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek megfelelõ összegû ideiglenes szolgálati
járandóságra jogosult, feltéve, hogy az ideiglenes szolgálati járandóság kezdõ napján más biztosítással járó
jogviszonyban nem áll, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres
pénzellátásként felsorolt ellátásban – ide nem értve a Tny. tv. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat – nem részesül.
A tartalékállomány idõtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati idõnek számit, a tartalékállományban
tartott biztosítási jogviszonyban áll.
(4) Ha a tartalékállományban tartott (2) bekezdésben meghatározott munkakörben történõ továbbfoglalkoztatására
kerül sor, a tartalékállományban tartást és az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását a továbbfoglalkoztatás
kezdõ napjától meg kell szüntetni. Az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását továbbfoglalkoztatás hiányában is
meg kell szüntetni és az addig folyósított ideiglenes szolgálati járandóságot vissza kell téríteni, ha
a tartalékállományban tartott neki felróható okból nem tesz eleget az együttmûködési kötelezettségének vagy
a továbbfoglalkoztatása neki felróható okból meghiúsult.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tartalékállomány tartama alatt a tartalékállományba helyezett köteles
együttmûködni a tartalékállomány kezelését végzõ, külön jogszabályban meghatározott szervvel, valamint
a fegyveres szerv országos parancsnokságával. Az együttmûködés körébe tartozik
a) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás,
b) megjelenés
ba) az állásközvetítõ egyeztetésen,
bb) felvételi beszélgetésen, valamint
bc) foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton,
c) az álláshely betöltéséhez szükséges képzésen történõ részvétel,
d) a felajánlott – végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelõ – állás
elfogadása.
(6) Nem minõsül az (5) bekezdés d) pontja szerinti együttmûködési kötelezettség megszegésének, ha a (2) bekezdés
szerinti tartalékállományban tartás elsõ hat hónapjában a tartalékállományba helyezett nem fogadja el a részére
felajánlott állást.
(7) A tartalékállományba helyezett végkielégítésre – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak
a tartalékállomány idõtartamának lejártakor válik jogosulttá. Ha a tartalékállományban tartás a tartalékállományba
helyezett végzettségének, képzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának megfelelõ állás felajánlása
nélkül fejezõdik be, a tartalékállományba helyezett a végkielégítés teljes összegére jogosult.
(8) Ha a tartalékállományba helyezett a tartalékállomány idõtartamának lejárta elõtt kéri a tartalékállományban
tartásának a megszüntetését arra tekintettel, hogy a további foglalkoztatása a tartalékállomány kezelését végzõ szerv
közremûködése nélkül új álláshelyen megkezdõdik, a tartalékállományban tartást – és a (2) bekezdés szerinti
tartalékállomány esetén az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítását – meg kell szüntetni. Ebben az esetben
a tartalékállományba helyezett a tartalékállományban tartás megszüntetésének napján válik jogosulttá
a végkielégítés teljes összegére.
(9) Ha a tartalékállományba helyezett a felmentési idõ alatt elfogadja a felajánlott álláshelyet és az elfogadott
álláshelyen a keresete alacsonyabb, mint a felmentési idõre járó távolléti díja, részére a felmentési idõ hátralévõ
részére járó távolléti díj és az új álláshelyen elért kereset közötti különbözetet a fegyveres szerv megfizeti.
66/B. § (1) A tartalékállományba helyezésrõl az állományilletékes parancsnok – a fegyveres szerv országos
parancsnoksága útján –, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetén a fõigazgató tájékoztatja a tartalékállományt
kezelõ szervet. Az országos parancsnokság és a tartalékállományt kezelõ szerv adatkezelésére e törvényben
meghatározottak mellett a tartalékállományra vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A tartalékállomány kezelését végzõ szervnek a 11. számú melléklet szerinti adatokat az országos parancsnokság
adja át. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának tartalékállományba helyezése esetén
a mellékletben megjelölt adatkörök kitöltése részben mellõzhetõ.
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66/C. § (1) A hivatásos állomány tagját saját kérésére a tartalékállományt kezelõ szerv nyilvántartásba veszi, és részére
álláskeresési tevékenységet végez a nyilvántartásba vételtõl számított egy évig. A nyilvántartásba vételrõl
a tartalékállományt kezelõ szerv tájékoztatja a hivatásos állomány tagját foglalkoztató fegyveres szerv országos
parancsnokát. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja csak a fõigazgató hozzájárulásával
vehetõ nyilvántartásba.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül kérheti a tartalékállományt kezelõ szervnél egy év
idõtartamra a nyilvántartásba vételét az is, akinek a 66/A. § (1) bekezdésében felsorolt okból szûnt meg a szolgálati
viszonya és nem került sor a 66/A. § (2) bekezdés szerinti tartalékállományban tartására.
66/D. § Ha külön törvény a tartalékállományba helyezettek foglalkoztatására járulékcsökkentési kedvezményt biztosít,
illetve lehetõvé teszi annak személyi juttatásokra történõ felhasználását, e rendelkezéseket a 66/A–66/C. § szerint
tartalékállományba helyezett személyt foglalkoztatóra is alkalmazni kell.”
15. §

16. §

A Hszt. 68. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A hivatásos állomány tagja a fegyveres szerv hivatásos állományba tartozását szolgálati igazolványával igazolja. Ha
jogszabály elõírja, a hivatásos állomány tagját a szolgálata ellátásához szolgálati azonosító jelvénnyel is el kell látni.”
(1) A Hszt. a következõ 70/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei
70/B. § (1) A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei a hivatásos állomány tagjai tekintetében különösen a hûség,
a nemzeti érdek elõnyben részesítése, a méltóság és a tisztesség, az elõítéletektõl való mentesség, a pártatlanság,
a szakszerûség, az együttmûködés és az arányosság.
(2) A rendvédelmi hivatás etikai alapelvei a fegyveres szerv közalkalmazottai tekintetében különösen
az elkötelezettség, nemzeti érdek elõnyben részesítése, a tisztesség, elõítéletektõl való mentesség és
az együttmûködés.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen a vezetõkkel szemben támasztott további etikai alapelv
a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.”
17. §

A Hszt. 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72. § (1) A tiszti rendfokozathoz kötött beosztás betöltéséhez egyetemi vagy fõiskolai, a zászlósi és tiszthelyettesi
rendfokozathoz kötött beosztás betöltéséhez pedig középiskolai végzettség szükséges. Jogszabályban
meghatározott tiszthelyettesi rendfokozathoz kötött beosztásoknál szakiskolai végzettség esetén a középiskolai
végzettségtõl el lehet tekinteni.
(2) A fegyveres szerv tiszti rendfokozathoz kötött beosztásai betöltéséhez elfogadható felsõfokú végzettségeket
a miniszter rendeletben állapítja meg.”

18. §

A Hszt. a következõ 72/B. §-sal és 72/C. §-sal egészül ki:
„72/B. § (1) A hivatásos szolgálati beosztás betöltéséhez a 72. §-ban és a 72/A. §-ban meghatározottakon túl rendészeti
alapvizsgával, a miniszter által meghatározott beosztásokban pedig rendészeti szakvizsgával is rendelkezni kell.
(2) Aki a rendészeti alapvizsga kötelezettségének a részére jogszabály alapján meghatározott idõben nem tesz eleget,
a szolgálati viszonyát meg kell szüntetni. A hivatásos állomány tagját a szakvizsga teljesítésének elmulasztása esetén
csak a tényleges képzettségének, képesítésének megfelelõ beosztásban lehet továbbfoglalkoztatni.
(3) A rendészeti alapvizsga, illetve a rendészeti szakvizsga követelményének alkalmazását a fegyveres szerv
sajátosságaira figyelemmel a miniszter rendeletben legfeljebb 2014. december 31-ig elhalaszthatja.
72/C. § Vezetõi beosztásba történõ kinevezéshez, valamint a vezetõi munkakör ellátásához a külön jogszabályban
meghatározott vezetõképzés (magasabb vezetõképzés) teljesítése szükséges.”

19. §

A Hszt. 73. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„73. § (1) A magasabb vagy vezetõ beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség (szakképesítés) megszerzésére
– a szolgálati érdek figyelembevételével, a tervszerû elõmenetel biztosítása érdekében – a hivatásos állomány
tagjának iskolarendszerû vagy iskolarendszeren kívüli képzés keretében kell lehetõséget biztosítani. Emellett
lehetõséget kell adni a hivatásos állomány tagjának a szolgálati érdek sérelmével nem járó, saját elhatározáson alapuló
egyéni továbbtanulásra is.
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(2) A hivatásos állomány tagját szakmai ismereteinek fejlesztése céljából szakmai továbbképzésben, illetve
átképzésben kell részesíteni.”
20. §

A Hszt. 78. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A soron következõ rendfokozatba elõ kell léptetni a hivatásos állomány tagját, ha megfelel az alábbi együttes
feltételeknek:)
„a) a beosztásához elõírt iskolai végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik, továbbá az elõírt egyéb képzési
követelményeket teljesítette;”

21. §

A Hszt. 79. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Nem léptethetõ elõ a hivatásos állomány tagja)
„c) a részére meghatározott képzettség megszerzéséig, illetve képzési követelmény teljesítéséig.”

22. §

A Hszt. 86. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon túl, munkaszüneti nap az egyes fegyveres
szervek e törvény különös szabályait tartalmazó Második Részében, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos
állománya tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott nap. Munkaszüneti napon
teljesített szolgálatért a hivatásos állomány tagját a munkájáért járó illetményén felül a távolléti díj is megilleti.”

23. §

A Hszt. 118. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjai is részt vehetnek, és a kormánytisztviselõkkel azonos feltételek szerint a célfeladat
eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosultak.”

24. §

A Hszt. a következõ XVIII/A. Fejezettel egészül ki:

„XVIII/A. FEJEZET
A fegyveres szervnél foglalkoztatott munkavállaló
210/A. § (1) A fegyveres szervnél foglalkoztatott munkavállalókra a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.)
rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A fegyveres szerv munkaviszonyt büntetlen elõéletû, cselekvõképes, a munkakör betöltésére külön jogszabályban
megállapított képesítési követelménynek, illetõleg biztonsági feltételeknek megfelelõ személlyel létesíthet.
A munkavállaló írásbeli titoktartási nyilatkozatot tesz, a munkavégzés a nyilatkozattételt követõen kezdhetõ meg.
(3) A fegyveres szerv mûködésével összefüggõ okból történõ felmondás esetén a munkavállaló a munkavégzési
kötelezettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta egyenlõ részletben jogosult, a végkielégítést pedig
a felmondási idõ utolsó napján kell kifizetni.
(4) A munkavállaló, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidõs
munkaviszonyt létesít,
a) ezt a tényt a fegyveres szervnek haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmondási idõbõl hátralévõ idõre távolléti díjra nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban az új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõtartam számítása
során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jogosító idejét is figyelembe kell venni.
(5) A munkavállalónak a tárgyév március 1-jétõl a következõ év február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi
munkabére nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
nemzetgazdasági átlagos havi bruttó munkabér tízszeresét.”
25. §

A Hszt. a következõ 264/G. §-sal egészül ki:
„264/G. § (1) A szenior állomány tagja – beleegyezése nélkül – szolgálatát közfoglalkoztatás szervezésére, irányítására
és végrehajtására irányuló feladatok ellátására létrehozott közigazgatási szervnél is teljesítheti. A vezénylés esetén
a lakóhely és a vezénylés szerinti szolgálatteljesítési hely között a tömegközlekedési eszközzel történõ oda- és
visszautazás idõtartama a két órát – ha a vezénylést megelõzõen a lakóhely és a szolgálatteljesítési hely közötti oda- és
visszautazás két óránál hosszabb idõt vett igénybe, akkor ezt az idõtartamot – nem haladhatja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervnél történõ szolgálat határozott ideig, de legfeljebb két évig tart, amely
idõtartam a szenior állomány tagjának beleegyezésével határozatlan idõre meghosszabbítható.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti vezénylésre a 43. § rendelkezései azzal az eltéréssel alkalmazhatók, hogy a szenior
állomány vezényelt tagjának illetményére, munkaidejére, foglalkoztatási feltételeire a 264/C–264/F. § rendelkezéseit
kell alkalmazni.”
26. §

A Hszt. XXVI. Fejezete a következõ 341/E–341/G. §-sal egészül ki:
„341/E. § (1) Ha a szolgálati viszony vagy közalkalmazotti jogviszony létesítésére e törvény hatálybalépése elõtt került
sor, a hivatásos állomány tagja, valamint a közalkalmazott 2012. január 1-jén az MRK tagjává válik.
(2) Az MRK Közgyûlés tagjainak megválasztásával, az alakuló közgyûlés elõkészítésével és lebonyolításával összefüggõ
feladatok ellátására 15 tagú Elõkészítõ Bizottság alakul, amelynek tagjait és Elnökét a rendészetért felelõs miniszter
jelöli ki.
(3) Az MRK Elõkészítõ Bizottság 2012. január 31-ig tartja meg az alakuló ülését. Az Elõkészítõ Bizottság ügyrend alapján,
a Közgyûlés megalakulásáig mûködik.
(4) Az Elõkészítõ Bizottság feladatai:
a) elkészíti – e törvény keretei között – az ideiglenes választási szabályzatot;
b) az ideiglenes választási szabályzat szerint elõkészíti és lebonyolítja a Közgyûlés tagjainak megválasztását,
c) javaslatot tesz az Alapszabályra.
(5) 2012. február 15-ig a fegyveres szerv – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – a vele szolgálati
viszonyban és közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek adatairól (családi és utónév, munkáltató megnevezése,
székhelye) értesítést küld az MRK Elõkészítõ Bizottságának, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a személyi
állományuk létszámáról értesítik az MRK Elõkészítõ Bizottságát.
(6) Az MRK 2012. június 30-ig alakuló közgyûlést tart, amelynek összehívásáról a rendészetért felelõs miniszter
gondoskodik. Az alakuló közgyûlés dönt az Alapszabály elfogadásáról, megválasztja az MRK elnökét és alelnökeit,
az MRK fõtitkárát, a PEB elnökét és tagjait, az EB elnökét és tagjait.
(7) Az Elõkészítõ Bizottság által elkészített ideiglenes választási szabályzat a Közgyûlés megalakulását követõ
30. napon hatályát veszti.
(8) A Közgyûlés megalakulásával kapcsolatos költségeket a Belügyminisztérium fejezet tartalmazza.
341/F. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlós
rendfokozatú tagja havonta 14 000 Ft kiegészítõ juttatásra jogosult, amelyet az illetménnyel együtt kell folyósítani.
341/G. § (1) A hivatásos állomány tagját kérelmére a továbbfoglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb egy évig
rendelkezési állományba kell helyezni, ha
a) a felmentésére az 56. § (2) bekezdés a) pontja alapján egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmatlanság miatt került
sor,
b) a felmentési idõ lejártakor rendelkezik legalább 25 év hivatásos szolgálati viszonyban töltött idõvel, és
c) részére a fegyveres szervnél a képzettségének, végzettségének, egészségi, pszichikai és fizikai állapotának
megfelelõ kormánytisztviselõi, közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony alá tartozó munkakör nem
biztosítható.
(2) A hivatásos állomány érintett tagja az (1) bekezdés szerinti rendelkezési állományba helyezés idõtartamára
a felmentését megelõzõ havi illetménye 50%-ának, de legalább a minimálbérnek megfelelõ összegû ideiglenes
szolgálati járandóságra jogosult, feltéve, hogy az ideiglenes szolgálati járandóság kezdõ napján más, biztosítással járó
jogviszonyban nem áll, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres
pénzellátásként felsorolt ellátásban – ide nem értve a Tny. tv. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat – nem részesül.
A rendelkezési állomány idõtartama társadalombiztosítási szempontból szolgálati idõnek számit, a rendelkezési
állományba tartozó biztosítási jogviszonyban áll.”

27. §

(1) A Hszt. 342. § (1) bekezdése a következõ l)–n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben részletesen szabályozza:)
„l) a rendészeti alap- és szakvizsgára vonatkozó követelményeket, a vizsgáztatás rendjét és e vizsgák alóli mentesítést;
m) a tartalékállományba vételre és a tartalékállomány mûködtetésre vonatkozó szabályokat;
n) a hivatásos szolgálati viszonyban állók tekintetében a kormánytisztviselõi kártya alkalmazásának szabályait.”
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(2) A Hszt. 342. § (2) bekezdés 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben
szabályozza:)
„13. a fegyveres szerv tiszti beosztásainak betöltéséhez elismerhetõ felsõfokú végzettségeket, a fegyveres szerv
hivatásos állományú tagjait érintõ szakmai képzési, át– és továbbképzési, valamint vezetõképzési rendszerét;”
28. §

29. §

A Hszt. 343. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„343. § A 91. §, a 95/A. § és 96. § (1) bekezdés a) pontja a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, CEEP és ESZSZ által a szülõi
szabadságról kötött, felülvizsgált keret-megállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló 2010/18/EU tanácsi irányelvnek (2010. március 8.) való megfelelést szolgálja.”
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Hszt. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Hszt. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Hszt. e törvény 3. melléklete szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.
A Hszt. e törvény 4. melléklete szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.
A Hszt. e törvény 5. melléklete szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.

30. §

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
149. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„149. § A Hszt. 6/B. számú mellékletében a „budapesti rendõrfõkapitány, a fõvárosi tûzoltó parancsnok, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok igazgatói, a fõvárosi polgári védelmi igazgató” szövegrész helyébe a „budapesti
rendõrfõkapitány, a fõvárosi illetékességû hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetõje,
a katasztrófavédelem országos fõfelügyelõi, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok igazgatói” szöveg lép.”

31. §

(1) A Hszt.
a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „alkotmányos”
szövegrész helyébe a „törvényes” szöveg,
b) 26. § (1) bekezdésében az „a mûvelõdéshez, a tudományos és mûvészeti élet, a tanulás és a tanítás
szabadságához” szövegrész helyébe a „a tudományos kutatás és mûvészeti alkotás szabadságához, továbbá
a tanulás, valamint a tanítás szabadságához” szöveg,
c) 42. § (2) bekezdés l) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
d) 55. § (1) bekezdésében a „továbbá az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott idõszakot” szövegrész helyébe
a „valamint a váratlan támadás idõszakát” szöveg,
e) 105. § (1) bekezdésében az „a törvényes magyar pénznemben” szövegrész helyébe a „Magyarország hivatalos
pénznemében” szöveg,
f) 127. § (5) bekezdésében a „Magyar Köztársaság elnökének” szövegrész helyébe a „köztársasági elnöknek” szöveg
lép.
(2) A Hszt.
a) 2. § d) pontjában a „köztisztviselõként foglalkoztatott” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõként
foglalkoztatott” szöveg,
b) 2. § m) pontjában a „továbbá közszolgálati jogviszonyba,” szövegrész helyébe a „továbbá kormányzati szolgálati
jogviszonyba, közszolgálati jogviszonyba,” szöveg,
c) 37. § (7) bekezdésében a „közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyra” szövegrész helyébe a „kormányzati
szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyra” szöveg,
d) 37/B. § (1) bekezdésében a „vagy tartható fenn” szövegrész helyébe a „vagy az 56. § (6) és (7) bekezdésében
meghatározottakra figyelemmel tartható fenn” szöveg,
e) 42. § (2) bekezdés h) pontjában az „az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalánál,” szövegrész helyébe
az „a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezeténél,” szöveg
f) 42. § (2) bekezdés i) pontjában az „ügyészségnél,” szövegrész helyébe az „ügyészi szervezetnél,” szöveg,
g) 43/A. §-ában „az ügyészséghez” szövegrészek helyébe „az ügyészi szervezethez” szöveg,
h) 53. § d) pontjában a „közszolgálati vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati,
közszolgálati vagy közalkalmazotti” szöveg,
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i)

56. § (2) bekezdés a) pontjában az „ellátására, alkalmatlanná” szövegrész helyébe az „ellátására alkalmatlanná”
szöveg,
j) 58. § (1) bekezdés c) pontjában „a terhesség ideje” szövegrész helyébe „a várandósság ideje” szöveg,
k) 59/A. §-át megelõzõ alcímben a „Közszolgálati, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „Kormányzati szolgálati,
közszolgálati, közalkalmazotti” szöveg,
l) 59/A. § (1) bekezdésében a „vagy a közszolgálati, illetve a közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „vagy
a kormányzati szolgálati, közszolgálati, illetve a közalkalmazotti” szöveg, a „közszolgálati, vagy” szövegrész
helyébe a ”kormányzati szolgálati, közszolgálati, vagy” szöveg,
m) 70. § (1) bekezdés c) pontjában „a terhességgel összefüggõ” szövegrész helyébe „a várandóssággal összefüggõ”
szöveg,
n) 86. § (1) bekezdés a) pontjában a „terhessége megállapításától” szövegrész helyébe a „várandóssága
megállapításától” szöveg,
o) 95. § (1) bekezdésében a „terhes, illetve” szövegrész helyébe a „várandós, illetve” szöveg,
p) 100. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi illetményalap” szövegrész helyébe a „köztisztviselõkre vonatkozó
illetményalap”, 118. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 245/H. § (2) bekezdésében az „a köztisztviselõi
illetményalap” szövegrész helyébe az „az illetményalap” szöveg,
r) a 327. §-ában a „közszolgálati, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti” szöveg,
s) 328. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati, közszolgálati” szöveg,
t) 4. számú mellékletének 5. pontjában a „rendvédelmi szerv” szövegrész helyébe a „rendvédelmi szerv és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal” szöveg, valamint
u) 7. mellékletének III. pontjában a „közszolgálati, közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „kormányzati szolgálati,
közszolgálati, közalkalmazotti” szöveg
lép.
32. §

(1) Hatályát veszti a Hszt. 44. § (1) bekezdés h) pontja, 44. § (3) bekezdése, 281. § (2)–(5) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Hszt. 39. § (1) bekezdésében az „ , illetve fogadalmat ” szövegrész, a 39. § (3) bekezdésében az „ , illetve
fogadalom” szövegrész, a 45. § (1) bekezdésében az „– a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal kivételével –” szövegrész, valamint a 170. § a) pontjában a „munkavállalói járulékot és számított személyi
jövedelemadó elõleget,” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a Hszt.
a) 341/E. §-a,
b) 341/F. §-a, valamint
c) 341/G. §-a.

2. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
33. §

(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) a következõ 66/A. és 66/B. §-sal
egészül ki:
„66/A. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget
betöltõ és a szakszervezet által megjelölt köztisztviselõ közszolgálati jogviszonyának a közigazgatási szerv által
felmentéssel történõ megszüntetéséhez – kivéve a 17. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felmentést –,
valamint a kirendeléséhez, a tizenöt munkanapot elérõ kiküldetéséhez, a kihelyezéséhez, valamint az átirányításához,
ha ez a köztisztviselõ más munkahelyre való beosztásával jár.
(2) A szakszervezet az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása során legfeljebb egy köztisztviselõt jogosult megjelölni.
Amennyiben a közigazgatási szervnek több telephelye van, a szakszervezet telephelyenként jogosult legfeljebb egy
köztisztviselõt megjelölni.
(3) A szakszervezet akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti védelemre jogosult köztisztviselõ helyett másik
köztisztviselõt megjelölni, ha a köztisztviselõ közszolgálati jogviszonya vagy tisztsége megszûnt.
(4) A szakszervezet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját
a közigazgatási szerv írásbeli tájékoztatásának átvételétõl számított nyolc napon belül írásban közli. Ha a tervezett
intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell.
Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében
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történõ közremûködés miatti hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet véleményét a fenti
határidõn belül nem közli az államigazgatási szervvel, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.
66/B. § (1) Feladata ellátása érdekében a közigazgatási szerv köztisztviselõi közül legalább 10%-ának – de legalább
harminc fõ köztisztviselõnek – a tagságával rendelkezõ szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és
a szakszervezet által a 66/A. § (2) bekezdése szerint megjelölt köztisztviselõt a beosztás szerinti havi munkaideje tíz
százalékának megfelelõ munkaidõ-kedvezmény illeti meg. A munkaidõ-kedvezmény nem vonható össze. Ezen
túlmenõen a munkáltatóval való konzultáció idõtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
A munkaidõ-kedvezmény igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Ha a kedvezmény
igénybevételét megalapozó indok a köztisztviselõ önhibáján kívüli okból ennél késõbb jut a tudomására,
a tudomásszerzést követõen köteles haladéktalanul bejelenteni a munkaidõ-kedvezmény igénybevételére vonatkozó
szándékát. A közigazgatási szerv különösen indokolt esetben tagadhatja meg a munkaidõ-kedvezmény
igénybevételét.
(2) A munkaidõ-kedvezmény tartamára illetmény jár. A munkaidõ-kedvezményt megváltani nem lehet.
(3) A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességérõl szóló 1991. évi XXIX. törvénytõl eltérõen
a közigazgatási szerv a köztisztviselõk illetményébõl a szakszervezeti tagdíjat a közigazgatási szerv és a köztisztviselõ
erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le.
(4) A 66/A. és 66/B. §-ban a szakszervezet számára biztosított jogok a közigazgatási szervnél képviselettel rendelkezõ
helyi szakszervezetet illetik meg. E törvény alkalmazásában közigazgatási szervnél képviselettel rendelkezõ
szakszervezet az a szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint a közigazgatási szervnél képviseletére jogosult szervet
mûködtet, illetve tisztségviselõvel rendelkezik.”
(2) A Ktv. 71. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az alábbiak szerint kell megfelelõen alkalmazni:]
„a) 3. §-ának (1)–(4) bekezdését, 4. §-át, 5–12. §-át, 15–19/A. §-át, 21. § (2)–(5) bekezdését, 22. § (1) és (2) bekezdését,
a 24. § (1) bekezdését, 26–27. §-át, 70/A. §-át, 74. §-át, 77. §-át, 84/A. §-át, 85. §-át, 86/B–86/D. §-át, 90. § (1)–(4) és
(6) bekezdését, 97. §-át, 102. §-ának (1)–(3) bekezdését, 103. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdését, 104. §-ának
(4)–(5) bekezdését, 107. §-át, 117. §-ának (1) és (3) bekezdését, 117/A. §-ának (4) bekezdését, 117/B. §-ának
(5) bekezdését, 118. §-ának (2) bekezdését, 118/A. §-ának (4)–(5) bekezdését, 119. §-ának (1)–(2) bekezdését és
a (4) bekezdését, 120–121. §-át, 123–124/A. §-át, 125. §-ának (1) bekezdését a b) pont kivételével, valamint
(2)–(5) bekezdését, 126. §-át, 127. §-ának (1)–(2) és (6)–(7) bekezdését, 128. §-ának (1) bekezdését, 129. §-át,
130. §-ának (2) bekezdését, 132. §-ának (1)–(3) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (11) bekezdését, 135–140/A. §-át,
142/A. §-át, 144. §-ának (1) bekezdését, 144/A. §-át, 151. §-ának (2)–(4) bekezdését, 152–153. §-át, 154. §-a
(1) bekezdésének elsõ és harmadik mondatát, 155–157. §-át, 159–164. §-át, 165. §-ának (2) bekezdését, 166. §-ának
(2) bekezdését, 167. §-ának (1) és (3) bekezdését, 168–169. §-át, 171–172. §-át, 174. §-át, 176–183. §-át, 184. §-ának
(1)–(2) bekezdését, 185–187. §-át, 192/C–192/G. §-át, 193–193/A. §-át, 204–205. §-át, 207. §-át;”

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
34. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 13. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a közalkalmazott a Magyar Rendvédelmi Kar tagja, akkor a szakszervezeti érdekképviseletére a 4–12. §-ban
foglaltak helyett a hivatásos szolgálati viszonyban állók szakszervezeti érdekképviseletére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. A fegyveres szervnél mûködõ szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdekképviseleti
tagdíjfizetés önkéntességérõl szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni, a fegyveres szerv a közalkalmazott
illetményébõl a szakszervezeti tagdíjat a fegyveres szerv és a közalkalmazott erre vonatkozó megállapodása esetén
vonja le.”

4. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
35. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 10. § (12) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(12) A Ktv. 66/A. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv
egyetértése szükséges a szakszervezetnél választott tisztséget betöltõ és a szakszervezet által megjelölt
kormánytisztviselõ kormánytisztviselõi jogviszonyának az államigazgatási szerv által felmentéssel történõ
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megszüntetéséhez – kivéve a 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felmentést –, valamint – a Ktv. 66/A. §
(1) bekezdésében felsoroltakon kívül – a kormányzati érdekbõl történõ kirendeléséhez is.”

5. Záró rendelkezés
36. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba és 2013.
január 1-jén hatályát veszti.
(2) Az 1. § (1) és (3) bekezdése, a 2–12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 15–24. §, a 26–28. §, a 29. § (1)–(4) bekezdése, a 31. §,
a 32. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 33–35. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 25. § 2012. január 2-án lép hatályba.
(4) Az 1. § (2) bekezdése, 13. § (1) és (3) bekezdése, a 14. § és a 29. § (5) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) A 32. § (3) bekezdés
a) a) pontja 2012. július 1-jén,
b) b) pontja 2012. december 31-én,
c) c) pontja 2012. szeptember 1-jén
lép hatályba.
(6) Nem lép hatályba a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi LII. törvény
a) 3. §-ának a Ktjv. 8/A. § (4) bekezdését és 8/B. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése,
b) 8. §-ának a Ktjv. 58/B. és 58/C. §-át megállapító rendelkezése,
c) 18. § (1) bekezdés e) pontja.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CLXXXIV. törvényhez
„2. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

Táblázat a kiemelt munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjérõl
A

B

C

A munkáltatói intézkedés
tartalma

miniszter

1.

A hatáskör
területe

3.

Szolgálati
viszonnyal
kapcsolatos
intézkedések

5.
6.
7.

E

A munkáltatói jogkör gyakorlója

2.

4.

D

országos
parancsnok

Hivatásos állományba vétel

– tábornokra vonatkozó
javaslat elõterjesztése
a KE-höz
– fõtiszt, tiszt esetében
Szolgálati viszony
megszüntetése
– tábornokra vonatkozó
javaslat elõterjesztése
a KE-höz

X

X

X

a bûnmegelõzési
és bûnfelderítési
feladatokat ellátó,
valamint a
terrorizmust
elhárító szerv
vezetõje
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Rendfokozatot
érintõ döntések

16.

17.
18.
19.
20.

Szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Fegyelmi
hatáskörök

– fõtiszt, tiszt esetében
Szolgálati viszony
szüneteltetése
– tábornok esetében
– fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes esetében
Hivatásos állományba
visszavétel
– tábornokra vonatkozó
javaslat elõterjesztése
a KE-höz
– fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes esetében
Elsõ tiszti kinevezés
Magasabb rendfokozatba
történõ kinevezés,
elõléptetés
– tábornoki kinevezés
elõterjesztése a KE-höz
– ezredesi elõléptetés
– fõtiszt, tiszt soron kívüli
elõléptetése
Minisztériumi szerveknél
hivatásos szolgálati
beosztások meghatározása
Beosztásba történõ
kinevezés
– országos
rendõrfõkapitány
kinevezésére, felmentésére,
megbízására vonatkozó
elõterjesztés
a miniszterelnökhöz
– a terrorizmust elhárító
szerv fõigazgatója
kinevezésére, felmentésére,
megbízására vonatkozó
elõterjesztés
a miniszterelnökhöz
– tábornoki beosztásokba
történõ kinevezés,
felmentés, megbízás
– ezredesi beosztásokba
történõ kinevezés,
felmentés, megbízás
– tábornok más fegyveres
szervhez történõ
áthelyezése
– fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes más
fegyveres szervhez történõ
áthelyezése
Rendfokozatot, szolgálati
viszonyt érintõ fegyelmi
fenyítések kiszabása
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X
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X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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29.

– tábornokra vonatkozó
elõterjesztés a KE-höz
– fõtiszt, tiszt esetében

30.
31.
32.
33.

Vezényléssel
kapcsolatos
intézkedések

34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
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Egyéb döntések

Egyéb fegyelmi fenyítések
kiszabása
– tábornok esetében
– tábornok, fõtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes
külszolgálatra történõ
vezénylése
– tábornok, fõtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes
külföldi tanintézetbe
tanfolyamra történõ
vezénylése
vezénylés más szervhez
49/A. § szerinti vezénylés
Hazai tanintézet
alaptagozatára,
tanfolyamaira történõ
vezénylés
– tábornok esetében
– fõtiszt, tiszt esetében
– zászlós, tiszthelyettes
esetében
Egyenruha-viselési jog
megvonása
– tábornok esetében
Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése
– tábornok esetében
Elhunytak minõsítése
– hõsi halottá, szolgálat
halottjává nyilvánítás
– a fegyveres szerv
halottjává nyilvánítás
Elismerések adományozása
– kitüntetésre vonatkozó
javaslat felterjesztése
a KE-höz
– miniszteri elismerések
odaítélése
Összeférhetetlenség
feloldása
Ágazati Érdekvédelmi
Tanáccsal történõ
egyeztetés

X
X

X

rendfokozatot
érintõ

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

”
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2. melléklet a 2011. évi CLXXXIV. törvényhez
„3. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

A fegyveres szerv hivatásos állományának esküje
Az eskü szövege:
„Én ........................................ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hû leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, szolgálati kötelezettségemet ha
kell, életem kockáztatásával is teljesítem; elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem,
alárendeltjeimrõl legjobb tudásom szerint gondoskodom; hivatásomat a magyar nemzet javára gyakorolom.
(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

3. melléklet a 2011. évi CLXXXIV. törvényhez
„9. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

Nyilatkozat a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez
Hozzájárulok, hogy az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat, életkörülményeimet, lakó és családi
környezetemet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
37/A–37/C. § alapján elrendelt ellenõrzés során megvizsgálják.
(Kelt, dátum)
............................................................
aláírás, lakcím”

4. melléklet a 2011. évi CLXXXIV. törvényhez
„10. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

ADATLAP
a hivatásos szolgálati viszonyt létesítõ személy kifogástalan életvitele ellenõrzéséhez
I. A jelentkezõ személyi adatai
Családi neve:
Utóneve:
Elõzõ neve (születési név):
Születési helye
(helység, ország, ha nem Magyarország)
Születési ideje (év, hó, nap)
Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Állandó lakhelye (irányítószámmal):
Tartózkodási helye (irányítószámmal):
Lakás telefon (körzetszámmal):
Munkahelyi telefon (körzetszámmal):
Mobil telefon:
E-mail cím:
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II. Családi állapotra vonatkozó adatok
Családi állapota:

nõtlen – hajadon
házas – élettársi kapcsolat
elvált – özvegy

III. A jelentkezõvel közös háztartásban élõ hozzátartozók adatai
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
IV. A jelentkezõ korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok (5 évre visszamenõleg)
Munkahely cégszerû elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:
Kezdete:
Vége:
Munkahely cégszerû elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:
Kezdete:
Vége:
Munkahely cégszerû elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:
Kezdete:
Vége:
V. A jelentkezõ gazdasági érdekeltségére vonatkozó adatok
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
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VI. A jelentkezõ jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A jelentkezõnek a jelentkezést megelõzõ egy Munkajövedelem
évben szerzett jövedelmei:
Befektetésbõl származó jövedelem
Gazdasági társaságból származó jövedelem
Szociális vagy munkanélküli ellátás
Ösztöndíj
Egyéb forrás (pl. vagyon értékesítés, jogdíj)
Eltartott
A jelentkezést megelõzõ egy év havi nettó
átlagos jövedelme:
A jelentkezõ tulajdonában lévõ ingatlanok,
ingatlanrészek:
Tulajdonában lévõ jelentõsebb (legalább
300 000 Ft) értékû ingóságok és vagyoni
értékû jogok:
Jelentõsebb (300 000 Ft-ot meghaladó)
hitelállomány, kölcsön tartozások összege:
VII. A jelentkezõ büntetõ és szabálysértési elõéletére vonatkozó adatok
igen – nem
1. Indult-e ellene a jelentkezése keltétõl
számított 15 éven belül olyan büntetõeljárás,
amely büntetéssel vagy intézkedéssel
fejezõdött be?
amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
büntetés mértéke:
az ítélet kelte:
mentesülés idõpontja:
amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
büntetés mértéke:
az ítélet kelte:
mentesülés idõpontja:
igen – nem
2. Áll-e jelenleg büntetõeljárás alatt?
Az eljárás alapjául szolgáló bûncselekmény
megnevezése és az elkövetés ideje:
Eljáró bíróság (ügyészség,
nyomozóhatóság):
nyomozati – ügyészi – bírói szak
Az eljárás jelentkezéskori szakasza:
Az eljárás során hozott érdemi határozat,
végzés, ítélet tartalma, kelte:
3. A jelentkezést megelõzõ két éven belül
igen – nem
szabálysértés miatt kapott-e pénzbírságot? (helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni)
igen – még nem – elzárásra változtatták
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, bírság befizetés megtörtént-e:
igen – még nem – elzárásra változtatták
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, bírság befizetés megtörtént-e:
igen – még nem – elzárásra változtatták
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen bírság befizetés megtörtént-e:
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VIII. A jelentkezõ szabadidõs szokásaira vonatkozó adatok
Rendszeresen gyakorolt szabadidõs
tevékenység (sport, kulturális, egyéb hobbi):
Rendszeresen látogatott szórakozóhelyek
rendszeresség megjelölésével (havi, heti,
napi gyakoriság):
A jelentkezõ nyilatkozata:
Hozzájárulok, hogy az adatlapon szereplõ adataim valóságát, az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat,
életkörülményeimet, lakó és családi környezetemet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 37/A–37/C. § alapján elrendelt ellenõrzés során megvizsgálják.
............................................................, 20............................................................-n
.......................................................................
jelentkezõ
Az adatlapot kitöltve átvettem:
Dátum: ............................................................
.......................................................................
fegyveres szerv képviselõje”

5. melléklet a 2011. évi CLXXXIV. törvényhez
„11. számú melléklet az 1996. évi XLIII. törvényhez

A tartalékállományba helyezett szolgálati viszonyban állók nyilvántartásának adatköre
A hivatásos állomány tagja
I.

1.
2.
3.
4.

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

családi és utóneve, valamint születési neve
technikai azonosítója
születési ideje
lakcím adatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma

iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
képzés idõtartama, végzés idõpontja
szakképzettségei
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései
tudományos fokozata
idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpontja, oklevél
száma
9. rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga megszerzésének idõpontja, oklevél száma
10. a 8–9. pontban szereplõ vizsgákkal egyenértékûként elismert vizsga megszerzésének idõpontja, oklevél száma, vagy
a 8–9. pontban szereplõ vizsgák alóli mentesség oka
11. rendészeti vezetõvé képzõ tanfolyam, rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyam és rendészeti vezetõi továbbképzõ
tanfolyam elvégzésének idõpontja, oklevél száma
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III.*

1. a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
2. a korábbi közigazgatási jellegû munkáltató vagy korábbi fegyveres szerv munkáltató megnevezése, tevékenységi
területe, valamint az ott jogviszonyban töltött idõtartamok
3. szakmai tapasztalat
4. beosztás
5. besorolás
6. feladatkör/munkakör megnevezése, célja
7. feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó fõbb feladatok
8. a megszûnés módja

IV.

1.
2.
3.
4.

az alkalmazó fegyveres vagy közigazgatási szerv neve és címe
a tartalékállományba helyezés idõpontja
a tartalékállományba helyezés idõtartama
a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti kompetencia-vizsgálat adatai

V.

1.
2.
3.
4.
5.

hivatásos szolgálati viszonyának idõtartama
besorolási osztálya, fokozata
fizetési fokozata
illetménye
adományozott címe
* A III. részben foglalt adatok kitöltése a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának esetében nem kötelezõ.”

2011. évi CLXXXV. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról*
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
1. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 42. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„42. § A hálózati engedélyesek és a termelõi engedélyesek tevékenységük ellátása, az átviteli és az elosztó hálózatok
zavartalan, megbízható mûködtetése, a villamosenergia-igények folyamatos kielégítése, az üzemzavarok gyors,
biztonságos elhárítása, valamint mérési adatok továbbítása érdekében nem nyilvános elektronikus hírközlõ hálózatot
létesíthetnek, tarthatnak fenn.”

2. §

A VET. a következõ alcímmel és 63/A. §-sal egészül ki:

„A villamosenergia-ellátásból történõ kikapcsolás alóli mentesség
63/A. § (1) Kormányrendeletben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, egészségügyi vagy közoktatási intézmény (a továbbiakban: közintézményi felhasználó)
kezdeményezheti a villamosenergia-kereskedõnél és az elosztónál a villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem
miatt történõ kikapcsolás alóli mentesség (a továbbiakban: moratórium) biztosítását.
(2) A moratórium a közintézményi felhasználó kezdeményezése szerinti idõszakra, de legfeljebb az adott év
október 15. és az azt követõ év április 15. közötti idõszakra terjed ki.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel, a villamosenergia-kereskedõ és az elosztó köteles a moratóriumot a közintézményi felhasználó
kezdeményezésében meghatározott idõszakra biztosítani.
(4) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott
kötelezettségeknek eleget tesz, a közintézményi felhasználó fizetési késedelem miatti villamosenergia-ellátásból
történõ kikapcsolása a moratórium alatt nem kezdeményezhetõ, amely azonban nem érinti
a villamosenergia-kereskedõ és az elosztó azon jogát, hogy követelését bírósági vagy egyéb törvényes úton
érvényesíthesse.
(5) A közintézményi felhasználó akkor kezdeményezheti ismételten a moratórium biztosítását, ha a korábbi fizetési
késedelembõl eredõ fizetési és a korábbi moratóriumból származó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
(6) A moratóriumot biztosító villamosenergia-kereskedõ és elosztó a moratórium következtében felmerülõ költségét
nem háríthatja át más felhasználókra. E költségek a villamosenergia-kereskedõ és az elosztó által nyújtott termék vagy
szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számíthatók be, illetve külön nem
számlázhatók ki. E költségek terhét – a közintézményi felhasználó számára teljesített, a közintézményi felhasználó által
fizetendõ termékértékesítés, szolgáltatás díja és kamata kivételével – a villamosenergia-kereskedõ és az elosztó viseli.
(7) Ha a közintézményi felhasználó a moratórium biztosítását e törvénynek és az (1) bekezdésben meghatározott
kormányrendeletnek megfelelõen kezdeményezte, a villamosenergia-kereskedõ vagy az elosztó a közintézményi
felhasználóval kötött szerzõdést fizetési késedelemre történõ hivatkozással nem mondhatja fel.
(8) Moratórium esetén a közintézményi felhasználó fenntartója a közintézményi felhasználó a moratórium alatt
keletkezett tartozásaiért a Ptk. 274. § (1) bekezdése szerint egyszerû kezesként felel.
(9) A moratórium részletes feltételeit, a moratóriummal érintett felek jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben
állapítja meg.”
3. §

(1) A VET. 102/B. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell]
„b) az átviteli hálózat, a napi átviteli tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, a rendszer- és üzemirányításhoz,
a méréselszámoláshoz szükséges eszközök és a tevékenységhez szükséges informatikai eszközök tulajdonjogával,
valamint az elektronikus hírközlõ hálózati elemekkel, és”
(2) A VET. 102/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elektronikus hírközlõ hálózati elemek tulajdonosa az elektronikus hírközlõ hálózati elemekre vonatkozóan
– a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel – az átviteli rendszerirányítóval a Vhr.-ben meghatározottak
szerint szerzõdést köt.”

4. §

(1) A VET. 103. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[103. § (1) A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás bármikor jogosult az átviteli rendszerirányító teljes
tulajdonosi szétválasztása mellett dönteni. A tanúsítást követõen a teljes tulajdonosi szétválasztás eredményeképpen
létrejött átviteli rendszerirányítónak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:]
„a) az átviteli rendszerirányítónak rendelkeznie kell az átviteli hálózat és az átviteli tevékenység végzéséhez szükséges
valamennyi eszköz tulajdonjogával, valamint az elektronikus hírközlõ hálózati elemekkel,”
(2) A VET. 103. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az elektronikus hírközlõ hálózati elemek tulajdonosa az elektronikus hírközlõ hálózati elemekre vonatkozóan – az
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel – az átviteli rendszerirányítóval a Vhr.-ben meghatározottak szerint
szerzõdést köt.”

5. §

(1) A VET. 104. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[104. § (1) Az átviteli rendszerüzemeltetõnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:]
„b) rendelkeznie kell a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi és személyi erõforrásokkal, valamint mûszaki és tárgyi
eszközökkel, ideértve az elektronikus hírközlõ hálózati elemeket is,”
(2) A VET. 104. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az elektronikus hírközlõ hálózati elemek tulajdonosa az elektronikus hírközlõ hálózati elemekre vonatkozóan – az
(1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel – az átviteli rendszerüzemeltetõvel a Vhr.-ben meghatározottak
szerint szerzõdést köt.”
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A VET. 170. § (1) bekezdése a következõ 45. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„45. a villamosenergia-ellátásból történõ kikapcsolás alkalmazása alóli mentesítésre jogosult, közintézményi
felhasználók körét, a mentesítés feltételeit, a moratórium részletes szabályait, valamint a moratóriummal érintett felek
jogait és kötelezettségeit.”
(rendeletben állapítsa meg.)

2. Egyéb törvények módosítása
7. §

(1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) a következõ alcímmel és 51/A. §-sal
egészül ki:

„A közüzemi szerzõdés felmondása alóli mentesség
51/A. § (1) Kormányrendeletben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, egészségügyi vagy közoktatási intézmény (a továbbiakban: közintézményi felhasználó)
kezdeményezheti a távhõszolgáltatónál a közüzemi szerzõdés – távhõszolgáltatás díjára vonatkozó fizetési késedelem
miatt történõ – felmondása alóli mentesség (a továbbiakban: moratórium) biztosítását.
(2) A moratórium a közintézményi felhasználó kezdeményezése szerinti idõszakra, de legfeljebb az adott év
október 15. és az azt követõ év április 15. közötti idõszakra terjed ki.
(3) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel, a távhõszolgáltató köteles a moratóriumot a közintézményi felhasználó kezdeményezésében
meghatározott idõszakra biztosítani.
(4) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott
kötelezettségeknek eleget tesz, a közintézményi felhasználó közüzemi szerzõdésének fizetési késedelem miatti
felmondása a moratórium alatt nem kezdeményezhetõ, amely azonban nem érinti a távhõszolgáltató azon jogát,
hogy követelését bírósági vagy egyéb törvényes úton érvényesíthesse.
(5) A közintézményi felhasználó akkor kezdeményezheti ismételten moratórium biztosítását, ha a korábbi fizetési
késedelembõl eredõ, fizetési, valamint a korábbi moratóriumból származó kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tett.
(6) A moratóriumot biztosító távhõszolgáltató a moratórium következtében felmerülõ költségét nem háríthatja át más
felhasználókra. E költségek a távhõszolgáltató által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve
semmilyen formában nem számíthatók be, illetve külön nem számlázhatók ki. E költségek terhét – a közintézményi
felhasználó számára teljesített, a közintézményi felhasználó által fizetendõ termékértékesítés, szolgáltatás díja és
kamata kivételével – a távhõszolgáltató viseli.
(7) Ha a közintézményi felhasználó a moratórium biztosítását e törvénynek és az (1) bekezdésben meghatározott
kormányrendeletnek megfelelõen kezdeményezte, a távhõszolgáltató a közüzemi szerzõdést fizetési késedelemre
történõ hivatkozással nem mondhatja fel.
(8) Moratórium esetén a közintézményi felhasználó fenntartója a közintézményi felhasználó moratórium alatt
keletkezett tartozásaiért a Ptk. 274. § (1) bekezdése szerint egyszerû kezesként felel.
(9) A moratórium részletes feltételeit, a moratóriummal érintett felek jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben
állapítja meg.”
(2) A Tszt. 60. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(A Kormány rendeletben állapítja meg)
„o) a közüzemi szerzõdés felmondása alóli mentesítésre jogosult közintézményi felhasználók körét, a mentesítés
feltételeit, a moratórium részletes szabályait, valamint a moratóriummal érintett felek jogait és kötelezettségeit.”
8. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kijelölés legfeljebb kormányrendeletben meghatározott idõtartamra hatályos, azonban a kijelölés az idõtartam
lejártát megelõzõen hatályát veszti, ha a kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.”
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(2) A Get. az „Eljárás a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekkel kapcsolatban” alcímet követõen a következõ
alcímmel és 64/A. §-sal egészül ki:

„A földgázellátásból történõ kikapcsolás alóli mentesség
64/A. § (1) Kormányrendeletben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ellátó szociális, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi, egészségügyi vagy közoktatási intézmény (a továbbiakban: közintézményi felhasználó)
kezdeményezheti a földgázkereskedõnél és a földgázelosztónál a földgázellátásból fizetési késedelem miatt történõ
kikapcsolás alóli mentesség (a továbbiakban: moratórium) biztosítását.
(2) A moratórium a közintézményi felhasználó kezdeményezése szerinti idõszakra, de legfeljebb az adott év
október 15. és az azt követõ év április 15. közötti idõszakra terjed ki.
(3) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott
feltételeknek megfelel, a földgázkereskedõ és a földgázelosztó köteles a moratóriumot a közintézményi felhasználó
kezdeményezésében meghatározott idõszakra biztosítani.
(4) Ha a közintézményi felhasználó az e törvényben és az (1) bekezdés szerinti kormányrendeletben meghatározott
kötelezettségeknek eleget tesz, a közintézményi felhasználó fizetési késedelem miatti földgázellátásból történõ
kikapcsolása a moratórium alatt nem kezdeményezhetõ, amely azonban nem érinti a földgázkereskedõ és
a földgázelosztó azon jogát, hogy követelését bírósági vagy egyéb törvényes úton érvényesíthesse.
(5) A közintézményi felhasználó akkor kezdeményezheti ismételten a moratórium biztosítását, ha a korábbi fizetési
késedelembõl eredõ fizetési és a korábbi moratóriumból származó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.
(6) A moratóriumot biztosító földgázkereskedõ és földgázelosztó a moratórium következtében felmerülõ költségét
nem háríthatja át más felhasználókra. E költségek a földgázkereskedõ és a földgázelosztó által nyújtott termék vagy
szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számíthatók be, illetve külön nem
számlázhatók ki. E költségek terhét – a közintézményi felhasználó számára teljesített, a közintézményi felhasználó által
fizetendõ termékértékesítés, szolgáltatás díja és kamata kivételével – a földgázkereskedõ és a földgázelosztó viseli.
(7) Ha a közintézményi felhasználó a moratórium biztosítását e törvénynek és az (1) bekezdésben meghatározott
kormányrendeletnek megfelelõen kezdeményezte, a földgázkereskedõ és a földgázelosztó a közintézményi
felhasználóval kötött szerzõdést fizetési késedelemre történõ hivatkozással nem mondhatja fel.
(8) Moratórium esetén a közintézményi felhasználó fenntartója a közintézményi felhasználó a moratórium alatt
keletkezett tartozásaiért a Polgári Törvénykönyv 274. § (1) bekezdése szerint egyszerû kezesként felel.
(9) A moratórium részletes feltételeit, a moratóriummal érintett felek jogait és kötelezettségeit a Kormány rendeletben
állapítja meg.”
(3) A Get. 132. §-a a következõ 51. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„51. a földgázellátásból történõ kikapcsolás alkalmazása alóli mentesítésre jogosult közintézményi felhasználók körét,
a mentesítés feltételeit, a moratórium részletes szabályait, valamint a moratóriummal érintett felek jogait és
kötelezettségeit,”
(4) A Get. 3. § 69. pontjában az „egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szövegrész helyébe az „egyetemes
szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg, 41. § (1) bekezdésében az „egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználókat” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltatókat vagy egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználókat” szöveg, az „egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szövegrész
helyébe az „egyetemes szolgáltatók vagy egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2. §-a és 6–8. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a VET. 2. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe
az „az átviteli tevékenységhez szükséges kapacitású elektronikus hírközlõ hálózati elemek, így különösen szálpárak
(a továbbiakban együtt: elektronikus hírközlõ hálózati elemek) tulajdonosára, valamint” szöveg, a VET. 96. §
(3) bekezdésében a „tagjával szemben” szövegrész helyébe a „tagjával, továbbá az elektronikus hírközlõ hálózati
elemek tulajdonosával szemben” szöveg lép.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CLXXXVI. törvény
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl*
Az Országgyûlés Esztergom város polgárai közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása, az ellátások
színvonalának emelése, egységessége, valamint az intézmények hatékonyabb, költségtakarékosabb fenntartása érdekében
a következõ törvényt alkotja:
1. §

Esztergom Város Önkormányzatának a törvény mellékletében felsorolt intézményei (a továbbiakban: átvett
intézmények), valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyona és vagyoni értékû joga, továbbá az
intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói joga és kötelezettségei az e törvényben meghatározott szervekre
jelen törvény erejénél fogva száll át. Az intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.

2. §

(1) Az átvett intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-jét követõen általános és
egyetemleges jogutódként a Magyar Állam, illetõleg e törvényben meghatározott szervek lépnek. E keretek között az
intézmények átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói jogutódlásra az
államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete
az irányadó.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. §
(1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. §

(1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülõ vagyon vagyonkezelõje az állami tulajdonba kerüléssel egyidejûleg
e törvény erejénél fogva:
a) az egészségügyi intézmény vonatkozásában az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt szerv
(a továbbiakban: kijelölt szerv),
b) az egyéb átvett intézmények tekintetében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv.
(2) Az intézmények átadása során a tényleges birtokbaadásról jegyzõkönyv készül, amelyet az átadó részérõl Esztergom
Város Önkormányzatának polgármestere, valamint jegyzõje, az átvevõ részérõl a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, a kijelölt szerv vezetõje, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
vezérigazgatója ír alá (a továbbiakban: jegyzõkönyv). Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülõ
vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplõ
nyilvántartási értékkel. A jegyzõkönyv meglétének hiánya nem akadálya az intézmények állam által való átvételének.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt. által kötött
vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

4. §

Az e törvény alapján bejegyzésre kerülõ vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésére irányuló
eljárás díj- és illetékmentes.

5. §

A Magyar Állam és Esztergom Város Önkormányzata az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során
kölcsönösen együttmûködve járnak el.

6. §

A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét,
a meglévõ lekötött kapacitásai mértékét és szakmai összetételét, valamint az érvényes finanszírozási szerzõdése
szerinti finanszírozásra való jogosultságát.

7. §

(1) Az egészségügyi szakellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként mûködõ egészségügyi
szolgáltató alapító okiratának módosítását a Kincstár 2011. december 28-áig jegyzi be a törzskönyvi nyilvántartásba.
(2) Az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltató esetében az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi
szolgáltató kérelmére módosítja a mûködési engedélyt és a jogszabály alapján vezetett mûködési engedélyt
tartalmazó nyilvántartásban 2012. január 15-éig átvezeti a módosult adatokat.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az egészségbiztosítási szerv az átadásra kerülõ egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerzõdését, figyelemmel
a fenntartó és a mûködési engedély változására 2012. május 1-jéig módosítja.
8. §

(1) Az átvett intézményekkel összefüggõ intézményfenntartási feladatokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a Kormány által rendeletben kijelölt szerv látja el.
(2) Az egészségügyi intézménnyel összefüggõ intézményfenntartási feladatokat a kijelölt szerv látja el.

9. §

(1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv, valamint a kijelölt szerv az átvett intézmény fenntartójának az átvett
intézménnyel összefüggõ jogai és kötelezettségei tekintetében jogutódja.
(2) A törvény hatálybalépésekor folyamatban levõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a Kormány által rendeletben
kijelölt szerv, illetve a kijelölt szerv jár el fenntartóként.

10. §

Esztergom Város Önkormányzata e törvény mellékletében meghatározott intézményei vagyonelemeinek
elidegenítésére és megterhelésére 2012. január 1-jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok
a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl Esztergom Város Önkormányzata a 2011. évben döntést hozott,
és az abból befolyó bevételt Esztergom Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetésében tervezte.

11. §

(1) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott szervek foglalkoztatotti állományába kerülnek Esztergom Város
Önkormányzata polgármesteri hivatalánál az átvett intézmények mûködtetését, irányítását végzõ köztisztviselõk, és
munkavállalók (a továbbiakban: foglalkoztatottak).
(2) Az egészségügyi intézmény mûködtetését, irányítását ellátó foglalkoztatottak a kijelölt szerv állományába, az egyéb
intézmények mûködtetését, irányítását, valamint az átvett intézményekkel és az intézmények feladataival
összefüggésben szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak a Kormány által rendeletben kijelölt szerv állományába
kerülnek át, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetõje vagy a kormánymegbízott az érintett személy foglalkoztatásához nem
járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által rendeletben kijelölt szerv
állományába kerülnek át.
(3) Esztergom Város Önkormányzatának polgármesteri hivatalából az átvett egészségügyi intézmények fenntartásával
összefüggésben funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselõk és munkavállalók a kijelölt szerv, az egyéb átvett
intézmények ezen feladatokat ellátó köztisztviselõi és munkavállalói a Kormány által rendeletben kijelölt szerv
állományába kerülnek, kivéve, ha a kijelölt szerv vezetõje vagy a kormánymegbízott az érintett személy
foglalkoztatásához nem járul hozzá. Az át nem vett foglalkoztatottak álláshelyei a kijelölt szerv és a Kormány által
rendeletben kijelölt szerv állományába kerülnek át.
(4) A Ktjv. 6/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen nem alakul át a köztisztviselõ jogviszonya, ha az átvevõ
munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett köztisztviselõ foglalkoztatásához nem járul hozzá.
Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony
megszûnésérõl a köztisztviselõt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén
a köztisztviselõ számára a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § alkalmazásával megállapított
végkielégítést kell megfizetni.
(5) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az intézmények által alkalmazottak közalkalmazotti jogviszonyát,
illetve munkaviszonyát.

12. §

(1) A munkáltatói jog gyakorlójának eltérõ döntése hiányában e törvény erejénél fogva legkésõbb 2012. március 31.
napján megszûnik az átvett nem egészségügyi intézmény vezetõjének, gazdasági vezetõjének a vezetõi megbízása.
A megszûnés nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szerzõdésben meghatározott,
a megszûnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot. Az átvett közoktatási intézmény vezetõje megbízásának és
a megbízás visszavonásának jogát e törvény hatálybalépése és 2012. szeptember 1-je között az oktatásért felelõs
miniszter gyakorolja.
(2) Az egészségügyi szolgáltató fõigazgatójának és gazdasági igazgatójának e törvény hatálybalépésekor fennálló
foglalkoztatásra irányuló jogviszonya, vagy az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására
kapott vezetõi megbízása a fõigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve a vezetõi megbízás (4) és (5) bekezdés
alapján történõ betöltéséig fennmarad.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a fõigazgatói vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására határozott idõre
létesített jogviszony, illetve kapott vezetõi megbízás a határozott idõ lejártával szûnik meg abban az esetben,
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ha a határozott idõ lejártáig a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör, illetve vezetõi megbízás a (4) és
(5) bekezdés alapján még nem került betöltésre.
Az egészségügyi szolgáltató fõigazgatói és gazdasági igazgatói feladatainak ellátására e törvény hatálybalépése és
2012. március 31-e között pályázatot kell kiírni.
A (2) bekezdés szerinti, az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatói feladatok ellátására irányuló jogviszony
vagy vezetõi megbízás a (4) bekezdés szerinti pályázat alapján a fõigazgatói vagy gazdasági igazgatói munkakör
betöltésével, vagy a fõigazgatói, gazdasági igazgatói megbízás adásával egyidejûleg megszûnik. A megszûnéssel
egyidejûleg
a) a korábbi vezetõ beosztású közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell tovább foglalkoztatni, vagy
b) a pályázat megnyerése esetén
ba) a közalkalmazott számára új vezetõi megbízást kell adni vagy
bb) – ha jogszabály azt elõírja, a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései
alkalmazásával – vele új munkaviszonyt kell létesíteni.
A jogviszony (5) bekezdés alapján történõ megszûnése nem érinti a jogszabályban vagy a foglalkoztatásra vonatkozó
szerzõdésben meghatározott, a megszûnéshez kapcsolódó juttatáshoz való jogot.
A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi tevékenység
végzésében egyéb jogviszony keretében közremûködõ egészségügyi dolgozó munkavégzésére irányuló
jogviszonyát.

13. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az átvett intézmények fenntartásával és vagyonkezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben
jelölje ki;
b) a jegyzõkönyv tartalmi elemeit rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben jelölje ki az e törvény szerinti egészségügyi
intézmény tekintetében vagyonkezelõi joggal rendelkezõ központi államigazgatási szervet.

14. §

Nem lép hatályba a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 38. § (2) bekezdése.

15. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A törvény 1–2. §, 3. § (1) és (3) bekezdése, 4. §-a, 6. §, 8–9. §-a, 11–12. §-ai, 16. §-a és a 19. §-a 2012. január 1-jén lépnek
hatályba.
(3) 2012. január 2-án hatályát veszti e törvény 16-19. §-a.

16. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (10) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„(10) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni amennyiben az átadásra
a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény vagy az Esztergom Város
Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény alapján kerül sor.”

17. §

(1) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖKtv.) 13. §-a az
alábbi (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 6/C. § (1) bekezdésében
foglaltaktól eltérõen nem alakul át a köztisztviselõ jogviszonya, ha az átvevõ munkáltató e törvény rendelkezései
alapján az átadással érintett köztisztviselõ foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közszolgálati
jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony megszûnésérõl a köztisztviselõt
az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén a köztisztviselõ számára a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § alkalmazásával megállapított végkielégítést kell megfizetni.
(7) A Ktjv. 6/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen e szakasz (1) bekezdése alapján átkerülõ közalkalmazott
jogviszonya nem alakul át, ha az átvevõ munkáltató e törvény rendelkezései alapján az átadással érintett
közalkalmazott foglalkoztatásához nem járul hozzá. Ebben az esetben a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél
fogva az átadás idõpontjában megszûnik. A jogviszony megszûnésérõl a közalkalmazottat az átadás napjával írásban
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értesíteni kell. A jogviszony megszûnése esetén a közalkalmazott számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 37. § (2) és (4)–(7) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést,
határozott idejû jogviszony esetén – a Kjt. 27. § (2) bekezdésében megállapított átlagkeresetet kell megfizetni.”
(2) A MÖKtv. 13. §-a az alábbi új (8)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) A megyei önkormányzat közgyûlése hivatalának foglalkoztatottai a kormánymegbízott és a megyei
önkormányzat elnöke által meghatározott rendben közremûködnek a Kormány által rendeletben kijelölt szerv,
valamint az ezen szerv által átvett intézmények 2012. évi intézményi költségvetésének elõkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátásában.
(9) A Kormány által rendeletben kijelölt szervnél és a kijelölt szervnél foglalkoztatottak a kormánymegbízott
és a megyei önkormányzat elnöke által meghatározott rendben közremûködnek a megyei önkormányzatok 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról készülõ beszámolóval és az egyéb elszámolásokkal kapcsolatos feladatok
ellátásában.”
18. §

(1) A MÖKtv. 1. § 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. funkcionális feladat: az igazgatási funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által
ellátott szervi mûködést szolgáló, – nem szakmai feladatellátáshoz kötõdõ – intézményfenntartási, valamint belsõ
igazgatási feladat, különösen a humánpolitikai és humánerõforrás-gazdálkodási, költségvetési gazdálkodási,
pénzügyi, jogi (peres képviseleti), nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására szolgáló, ellenõrzési, koordinációs, saját
szervi mûködtetését szolgáló informatikai és informatikai rendszerfenntartási, kommunikációs feladatok, valamint
a személyi, tárgyi, mûszaki, pénzügyi feltételek biztosítását szolgáló mûveletek.”
(2) A MÖKtv. 2. §-a az alábbi új, (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a megyei önkormányzat e szakasz (2) bekezdés d) pontjában meghatározott színháza és
elõadómûvészeti szervezete a települési önkormányzat részére kerül átadásra, az intézmény ingó és ingatlan vagyona
ellenérték nélkül kerül átruházásra.”
(3) A MÖKtv. 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(5) Az (1) és (3) bekezdésekben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv.
18. § (1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel. Ezen rendelkezéseket abban az esetben is alkalmazni kell,
amennyiben az e törvény alapján végbemenõ intézményi konszolidációval összefüggésben 2012. január 31-ig
a megyei önkormányzat egyes intézményei vagy vagyonelemei megállapodás alapján nem állami tulajdonba, illetve
nem állami fenntartásba kerülnek át.”
(4) A MÖKtv. 2. §-a az alábbi új, (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az e szakasz (6) bekezdése alapján a megyei önkormányzatnak a szakképzés-szervezési társulásból történõ
kilépése esetén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 89/B. § (10) bekezdés rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.”

19. §

(1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Ktjv.) 21. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és tagjainak az illetményét a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonnyolcszorosát nem haladhatja meg.
A megyei, fõvárosi kormányhivatal fõigazgatójának és igazgatójának az illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója
állapítja meg azzal, hogy a fõigazgató esetében az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát, igazgató esetében
az illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.”
(2) A Ktjv. 21. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3)-ra változik:
„(2) A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõjének az illetményét a kinevezési jogkör gyakorlója
– a kormánymegbízott javaslatára – állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap huszonhatszorosát nem
haladhatja meg. A Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõ-helyettesének az illetményét a kinevezési
jogkör gyakorlója – az intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetõjének a javaslatára – állapítja meg azzal, hogy az
illetmény az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.”
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2011. évi CLXXXVI. törvényhez
Esztergom Város Önkormányzat által átadandó intézmények
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)

Dobó Katalin Gimnázium
Balassa Bálint Múzeum
Glatz Gyula Szociális Központ
Arany János Általános Iskola
Babits Mihály Általános Iskola
József Attila Általános Iskola
Zsolt Nándor Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola
Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola
Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Körösy László Középiskolai Kollégium
Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
Vaszary Kolos Kórház

2011. évi CLXXXVII. törvény
a szakképzésrõl*
Magyarországon a munkaerõpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlõség elve
érvényesítésével történõ megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas,
rugalmas, a foglalkoztathatóságot elõsegítõ szakképzési rendszer mûködésének elõsegítése, valamint az Alaptörvényben
meghatározott mûvelõdéshez és munkához való jog érvényesülése céljából az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. FEJEZET
ALAPELVEK
1. §

(1) Magyarországon az elsõ, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerû szakképzés
keretein belül – az e törvényben és a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott feltételekkel –
ingyenesen biztosítja a szakképzõ iskolai tanulók számára.
(2) A szakképzés teljes folyamatában érvényesítendõ az egyenlõ bánásmód követelménye. Az egyenlõ bánásmód
követelményét megszegõ, e törvény hatálya alá tartozó szervezet – a 61. § (3) bekezdésében foglaltak szerint –
eltiltható a szakképzésben való részvételtõl.
(3) A szakképzés e törvény hatálya alá tartozó szereplõi (különösen a tanuló, a szülõ, a szakképzést folytató intézmény,
a gazdálkodó szervezet és a gazdasági kamara) a szakképzési feladatok megvalósítása során kötelesek egymással
együttmûködni.
(4) A szakképzési feladatellátást a hatékonyság, a szakszerûség és a magas szintû minõség, valamint az egyenlõ esélyû
hozzáférés elvének megfelelõen kell megszervezni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A szakképzés e törvény hatálya alá tartozó szereplõi az e törvényben meghatározott szakképzési feladatokból eredõ
kötelezettségeiket és jogaikat a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ szakképzés megvalósítása érdekében
kötelesek teljesíteni és jóhiszemûen gyakorolni.
(6) A szakképzés e törvény hatálya alá tartozó szereplõi az e törvényben meghatározott szakképzési feladatok
megvalósítása és együttmûködésük során kötelesek egymást a feladataik ellátásához szükséges körülményekrõl,
adatokról, egyéb információkról kellõ idõben tájékoztatni.
(7) Az iskolai rendszerû szakképzés feladata a komplex szakmai vizsgára történõ felkészítésen kívül az életben való sikeres
boldogulásra történõ felkészítés és a tanuló életkori sajátosságához igazodó nevelés is.

II. FEJEZET
ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
2. §

E törvény alkalmazásában:
1. állam által elismert szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés;
2. egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe
bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások
veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való
felkészülésre;
3. életpálya-tanácsadás (pályaorientáció): a tanácskérõ támogatása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében
az érdeklõdésének, képességének, személyiségének és a munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ pályaterv
kialakításában és megvalósításában, amelynek keretében a tanácskérõ a pályaválasztáshoz vagy a pályamódosításhoz
kap segítséget;
4. az életpálya-tanácsadás formája: az egyéni tanácsadás, a csoportos tanácsadás, a távtanácsadás és az elérõ program
az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében;
5. elõírt gyakorlat: a szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott munkaterületen, munkakörben korábban
megszerzett gyakorlat, amelynek idõtartamát a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (a továbbiakban:
szakmai és vizsgakövetelmény) tartalmazza;
6. elsõ szakképesítés: az iskolai rendszerû szakképzésben elsõként megszerzett, az OKJ-ban szereplõ minden olyan
államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít;
7. eszköz- és felszerelési jegyzék: a szakmai és vizsgakövetelményben szakképesítésenként meghatározott, a képzési
feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök, gépek, szerszámok, alapanyagok, helyiségek és felszerelések minimuma;
8. feladatprofil: a szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkaterület rövid
leírása;
9. foglalkoztatási, munkába állási tanácsadás: a munkavállalással, munkahely-megtartással kapcsolatos problémák
feltárása, a problémák megoldásának, a sikeres elhelyezkedés megvalósítási tervének kidolgozása
az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében;
10. gazdálkodó szervezet: gyakorlati képzést folytató, szakképzési hozzájárulásra kötelezett jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó;
11. gyakorlati képzés: a szakmai képzésnek az iskolai tanmûhelyben, az állami felnõttképzési intézmény tanmûhelyében
vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon
része, amelynek célja a szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történõ elsajátítása és
a tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére való felkészítése, amelyet iskolai rendszerû szakképzés esetén
a szakképzési kerettanterv határoz meg;
12. gyakorlati képzést szervezõ: a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelõs szakképzõ iskola vagy e törvény
szerint nyilvántartásba vett gyakorlati képzést folytató;
13. gyakorlati képzést szervezõ székhelye: az a hely, ahol a gyakorlati képzést szervezõ képviseleti jogának gyakorlására
jogosult vezetõ munkahelye található;
14. gyakorlati képzést folytató: gyakorlati képzési tevékenységét iskolai tanmûhelyben, vagy együttmûködési
megállapodás, tanulószerzõdés alapján ténylegesen folytató, a gyakorlati követelményekre való felkészítést végzõ
szerv, amely lehet a gyakorlati képzést szervezõ is;
15. iskolai elõképzettség: a szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettség;
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16. iskolai rendszerû szakképzés: a köznevelés keretében a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben és az e törvényben
meghatározott, szakképzõ iskolában folyó szakképzés, résztvevõi a szakképzõ iskolával tanulói jogviszonyban állnak;
17. iskolai tanmûhely: olyan szakképzõ iskolai gyakorlati képzõhely, amely a szakképesítés jellegétõl függõen lehet
mûhely, tangazdaság, tanbolt, tankórterem, tankert, tanudvar, tankonyha, laboratórium, taniroda, demonstrációs
terem, gyakorló- és szaktanterem stb;
18. iskolai pályaválasztási tanácsadás: a pályaválasztási döntés elõsegítése az életpálya-tanácsadási szolgáltatás
keretében, a tanulmányok iskolai rendszerû vagy iskolarendszeren kívüli szakképzésben történõ folytatása érdekében,
olyan tanulási-képzési lehetõség, iskolatípus, szakképesítés kiválasztása, amely a tanácskérõ igényeinek és
a munkaerõ-piaci keresletnek megfelel;
19. iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû képzés: jogszabályban meghatározott és hatóság által szabályozott tartalmú és
célú képzés, amelynek eredményeként hatóság által meghatározott tevékenység folytatására feljogosító irat
(engedély, bizonyítvány, a képzõ intézmény által kiállított igazolás stb.) kiadására kerül sor, vagy amely képzés
hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység nem folytatható;
20. jelenléti óraszám: a kötelezõ tanórai foglalkozások azon része, amelyeken a részvétel a tanulónak az iskola
feladatellátási helyén való személyes megjelenéséhez kötött;
21. komplex szakmai vizsga: az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ tanuló és az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben részt vevõ felnõtt szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készségeinek,
ismereteinek mérése, amely az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez
tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító,
jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás;
22. költségvetési hozzájárulás: a központi költségvetésbõl a nem állami köznevelési intézmények mûködéséhez nyújtott,
a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott támogatás;
23. költségvetési támogatás: a szakképzõ iskolai feladatok ellátására a központi költségvetés terhére vagy önkormányzati
forrásból nyújtott – a költségvetési hozzájárulást is tartalmazó – támogatások összessége;
24. második és további szakképesítés: az iskolai rendszerû szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplõ minden olyan
államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesít, és már
meglévõ, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Második és további szakképesítés költségvetési
támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplõ, államilag elismert szakképesítést,
amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévõ
szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben – szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhetõ szakképesítés;
25. mesterképzés: olyan képzési forma, amelynek során meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal
rendelkezõ szakembereket mestervizsgára készítenek fel a szakmai tevékenység mester szintû gyakorlásához
szükséges szakmai elméleti és gyakorlati, a vállalkozás vezetéséhez szükséges gazdasági, jogi és munkaügyi, továbbá
a tanulók képzéséhez szükséges alapvetõ pedagógiai ismeretek elsajátításával;
26. mestervizsga követelményei: a szakképesítésért felelõs miniszter által – a pedagógiai tartalom tekintetében
az oktatásért felelõs miniszter egyetértésével – rendeletben kiadott dokumentum, amely a mestervizsgának
az országos gazdasági kamara (a továbbiakban: gazdasági kamara) által – az országos gazdasági érdekképviseleti
szervezetekkel együttmûködve – meghatározott követelményeit, valamint a vizsgáztatással kapcsolatos
követelményeket tartalmazza;
27. modultérkép: az egyes szakképesítések – szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott – szakmai modulját vagy
moduljait, valamint azok egymáshoz történõ kapcsolódásait tartalmazó dokumentum;
28. modulzáró vizsga: az iskolarendszeren kívüli képzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként
a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény
meggyõzõdik arról, hogy a képzésben részt vevõ elsajátította a szakmai és vizsgakövetelmény egyes
követelménymoduljaiban elõírtakat;
29. munkahelyi gyakorlat: a szakképesítés megszerzése keretében folyó gyakorlati képzésnek a munkahelyen
(a munkavégzéshez hasonló feltételek között, életszerû szituációban) megvalósuló része, amelynek feltételeit
a gyakorlati képzés szervezõje biztosítja, és amelynek során a szakképzésben részt vevõ elsajátítja a munkaerõpiac által
is igényelt gyakorlati tudáselemeket, kompetenciákat;
30. országos gazdasági érdekképviseleti szervezet: a gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározott szervezet;
31. pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történõ bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy
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képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és
a választott tevékenység, foglalkozás ellátására;
pályainformáció-nyújtás: az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében a foglalkoztatási, munkavállalási,
közgazdasági, pénzügyi, jogi, társadalombiztosítási, migrációs – az információkérõt az adott helyzetben
a döntéshozatalhoz segítõ – információkat magában foglaló olyan pályainformációs tanácsadás, amely felöleli a teljes
egyéni életút támogatását a kisiskoláskortól a munkaerõpiac elhagyásáig, ötvözi a képzések teljes világáról szóló
információnyújtást és a munkaerõpiac megismertetését, a képzés és munka világának kapcsolódását;
pályakorrekciós tanácsadás: a nem piacképes szakmai végzettséggel rendelkezõ tanácskérõ támogatása új képzési
irány vagy foglalkozás megtalálásában az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében, amelynek alanya minden
olyan szakképesítéssel rendelkezõ személy, akinek a pályaválasztása nem volt megalapozott, vagy szakképesítése
nem piacképes;
sajátos nevelési igényû tanuló, vizsgázó: a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott sajátos nevelési
igényû gyermek, tanuló, és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben vizsgázó, fogyatékossággal élõ felnõtt;
rehabilitációs képzés: a megváltozott munkaképességû, fogyatékossággal élõ személy sajátos képességeire alapozó, és
azt fejlesztõ szakmai képzés, át- és továbbképzés, amely az érintett munkavállalási esélyének, további
munkahelymegtartó képességének javítását szolgálja;
szakiskolai végzettség: szakiskolában szerzett középfokú iskolai végzettség, amely egyúttal az OKJ-ban
meghatározottak szerint államilag elismert szakiskolai szakmai végzettséget is tanúsít;
szakképzési kerettanterv: a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kidolgozott, a szakképesítés követelményei
átadásának tartalmát és menetét leíró egységes, kötelezõen alkalmazandó dokumentum, amelyet a szakiskolai
képzésben szakképesítésenként, a szakközépiskolákban ágazatonként a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter rendeletben ad ki az oktatásért felelõs miniszterrel és az adott szakképesítésért felelõs miniszterrel
egyetértésben;
szakmai ellenõrzés: a törvényességi és hatósági ellenõrzés mellett a szakképzés ágazati irányításának olyan eszköze,
amelynek keretében a hatályos követelmények érvényesülésének szakmai vizsgálata, a kapott eredmények
értékelése, az információknak a döntéshozók számára történõ visszacsatolása történik meg;
szakmai elõképzettség: a szakképesítés megkezdésének feltételéül szolgáló, a szakképesítés megszerzéséhez
szükséges, korábban megszerzett szakképesítés, megnevezését a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
tartalmazza;
szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott kötelezõ közismereti érettségi
vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelezõ szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával
megszerezhetõ végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör
betöltésére képesít. Az ágazat szerinti kötelezõ szakmai vizsgatárgy teljesítése a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény
szerinti magasabb követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minõsül;
szakmai és vizsgakövetelmény: a szakképesítésért felelõs miniszter által rendeletben kiadott központi képzési
dokumentum, amely meghatározza az adott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történõ felkészülés szakmai
követelményeit, feltételeit és azokat a követelményeket, amelyeket a komplex szakmai vizsga során szükséges
teljesíteni;
szakmai követelmény: olyan követelmény, amely a gazdaságnak az adott szakemberrel szemben támasztott elvárásait,
a szakma gyakorlása közben végzendõ feladatok megoldásával kapcsolatban támasztható követelményeket tükrözi.
Magába foglalja a munkába lépéshez és a munkavégzés során szükséges kompetenciák (munkaköri követelmények)
szintjét, tartalmát, minõségét;
szakmai követelménymodul: a szakképesítés szakmai követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések
esetén annak egésze. A szakképesítés követelménymoduljainak összessége tartalmazza a szakképesítés valamennyi,
a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját;
szakmai tantárgy: a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítéséhez a szakképzési kerettantervben elõírt tantárgy;
továbbtanulási tanácsadás: a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerû vizsgálata, és
ennek alapján továbbtanulási irány ajánlása az életpálya-tanácsadási szolgáltatás keretében;
vizsgadíj: a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülõ, a feladatra elszámolható mûködési
célú kiadások egy vizsgázóra jutó hányada;
vizsgafeladat: tartalmazza az írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli vizsgatevékenység(ek) célját és
a teljesítés meghatározó körülményeit, amelyhez legalább egy vizsgatevékenységet kell hozzárendelni;
vizsgáztatási díj: a vizsgabizottság tagjait megilletõ díjazás;
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49. WorldSkills és EuroSkills: nemzetközi szakképzési versenyek, amelyeket 1954 óta szervez a WorldSkills International
nemzetközi nonprofit szervezet, tagjai az adott ország szakképzésért felelõs szervezetei. Mindkét verseny
megrendezésére felváltva, páros és páratlan években kétévente kerül sor a tagországok legjobb ifjú szakmunkásai
részvételével.

MÁSODIK RÉSZ
A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
III. FEJEZET
A TÖRVÉNY HATÁLYA
3. §

(1) E törvény hatálya az iskolai rendszerû szakmai képzésre (szakképzésre), valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai
képzések esetén – a felnõttképzésrõl szóló törvény alapján folyó – az állam által elismert szakképesítés megszerzésére
irányuló szakmai képzésre terjed ki. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés vonatkozásában a további szabályokat
a felnõttképzésrõl szóló törvény határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai képzés
a) a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott Köznevelési Hídprogram keretében megszerezhetõ
részszakképesítés megszerzésére,
b) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, továbbá
c) munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítõ végzettség megszerzésére
irányul.
(3) E törvény hatálya kiterjed
a) a szakmai tevékenység magasabb szintû gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására
irányuló képzésre,
b) az (1) és a (2) bekezdésben szabályozott tevékenységet folytató és abban részt vevõ valamennyi szervezetre és
magánszemélyre,
c) az országos gazdasági kamarákra, az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekre, továbbá a 7. §
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott szakmai szervezetre és szakmai kamarára az e törvényben szabályozott
feladataik ellátása tekintetében, továbbá
d) a komplex szakmai vizsgára, a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézményre, valamint a komplex szakmai
vizsgán és a szakmai vizsgáztatásban résztvevõre.
(4) E törvény hatálya kiterjed az alapfokú iskolai oktatást nyújtó iskolában, a szakiskolában és a szakközépiskolában folyó
pályaorientációra, a pályaorientációs, életpálya-tanácsadási szolgáltatásban résztvevõkre és a pályaorientációs
tanácsadást nyújtókra, továbbá a pályakövetési rendszert mûködtetõ szervre és azokra, akiknek a pályakövetési
rendszer felé adatszolgáltatási kötelezettségük áll fenn.
(5) E törvény hatálya nem terjed ki a nemzeti felsõoktatásról szóló törvényben szabályozott felsõoktatási szakképzésre,
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl szóló
törvényben szabályozott okleveles könyvvizsgálói képesítésre és az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû
képzésekre.

IV. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
1. A szakképzés intézményei
4. §

(1) A szakképzés intézményei:
a) a szakközépiskola,
b) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztõ speciális szakiskolát is [a továbbiakban az a) és
b) pont alattiak együtt: szakképzõ iskola],
c) az állami felnõttképzési intézmény, valamint
d) a felnõttképzésrõl szóló törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 160. szám

39159

(2) A szakképzõ iskola a szakképzési feladata hatékonyabb ellátása érdekében – az e törvényben meghatározottak
szerint – térségi integrált szakképzõ központ keretében mûködik.
(3) A szakképzõ iskola létesítésére, fenntartására és mûködésére – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével –
a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény, az állami felnõttképzési intézmény létesítésére, fenntartására és mûködésére
a felnõttképzésrõl szóló törvény, a térségi integrált szakképzõ központ létesítésére, fenntartására és mûködésére
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkezõ egyéni vállalkozó, jogi személyek és ezek jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaságai szakképzõ iskola fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak
iskolai rendszerû szakképzésben gyakorlati képzést.

2. A szakképzõ iskola fenntartása és a térségi integrált szakképzõ központ
5. §

(1) A szakképzõ iskola állami, önkormányzati fenntartója szakképzési feladatait egyetlen szakképzõ iskola fenntartásával
látja el, a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel.
(2) Ha az állami, önkormányzati fenntartónként számított szakképzõ iskolai tanulói létszám az adott fenntartó esetében
meghaladja a tízezret, akkor az állami, önkormányzati fenntartó több szakképzõ iskola fenntartásával is elláthatja
a szakképzési feladatokat úgy, hogy valamennyi szakképzõ iskola tanulói létszáma az ötezer fõt meghaladja.
(3) A (2) bekezdés szerinti tanulói létszám megegyezik a szakképzõ iskolai osztályban tanulók – három tanítási év
átlagában számított – hivatalos októberi statisztikai létszámával. A tanulói létszám megállapításánál az esti és
a levelezõ oktatás munkarendje szerinti oktatásban részt vevõ tanulók létszámát kettõvel kell elosztani.
(4) Ha a megyében az állami, önkormányzati fenntartású szakképzõ iskolai tanulólétszám a tízezret nem éri el, a megyei
szakképzõ iskolai feladatok legfeljebb két – legalább kétezer tanulóval mûködõ – állami, önkormányzati fenntartású
szakképzõ iskola keretében láthatóak el.
(5) Kizárólag mûvészeti szakmacsoportba tartozó szakképzési feladatok, valamint a speciális szakiskolai és
a készségfejlesztõ speciális szakiskolai feladatok önálló szakképzõ iskola keretében is elláthatóak, amely szakképzõ
iskolára a (2)–(4) bekezdésben foglalt létszámfeltételeket figyelmen kívül kell hagyni.
(6) A térségi integrált szakképzõ központ a szakképzési feladatellátás olyan együttmûködési rendszere, amelynek
feladata az állami, önkormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és
a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás optimalizálása, a párhuzamos képzések és
fejlesztések kiküszöbölése, valamint a munkaerõ-piaci igények iskolai rendszerû szakképzésben való érvényesítése.
A térségi integrált szakképzõ központ tagjai egyéb feladatok végrehajtásában is együttmûködhetnek.
(7) Térségi integrált szakképzõ központ állami, önkormányzati fenntartó esetén az (1)–(5) bekezdés szerint mûködõ
egyetlen szakképzõ iskola, ha a (3) bekezdésben meghatározott számítás szerinti tanulói létszáma meghaladja
a kétezret, és a szakképzõ iskola (tagintézménye és telephelye) más térségi integrált szakképzõ központnak nem tagja.
(8) Egy szakképzõ iskola több térségi integrált szakképzõ központnak nem lehet tagja.
(9) A térségi integrált szakképzõ központot az állami szakképzési és felnõttképzési szerv tartja nyilván.
(10) A térségi integrált szakképzõ központ – a felnõttképzésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint – részt vehet
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben.
(11) A fenntartó a (2)–(4) bekezdésben foglalt létszámfeltételek teljesülését szakképzõ iskolájában folyamatosan vizsgálja.
Amennyiben a hivatalos októberi statisztikai adatok alapján a fenntartó azt állapítja meg, hogy intézményében
a (2)–(4) bekezdésben elõírt feltételek szerinti tanulói létszám nyolcvanöt százalékát egymást követõ két tanévben
a (3) bekezdés szerinti tanulói létszám nem éri el, úgy a fenntartó intézkedési tervet készít, amelyet a területileg
illetékes kormányhivatal hagy jóvá, ennek alapján a fenntartó a következõ tanév végéig dönt az átszervezésrõl.
(12) A szakképzési feladatellátásban a települési önkormányzat fenntartóként a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben
meghatározott köznevelési szerzõdés és az e törvényben meghatározott szakképzési megállapodás alapján részt
vehet azzal, hogy
a) a szakközépiskolai feladatellátásban az azonos feladatellátási helyen a szakközépiskolai feladatok mellett más,
a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény hatálya alá tartozó, nem szakképzési feladatot is ellát, és a fenntartott
intézményben a szakközépiskolai tanulólétszám aránya nem haladja meg a huszonöt százalékot,
b) a szakközépiskola kizárólag a mûvészeti szakmacsoportban lát el szakképzési feladatokat, az a) pontban
meghatározott létszámarány teljesítése nélkül,
c) az átvett feladatok tekintetében a felnõttoktatási feladatokat is köteles átvenni, ha a felnõttoktatási feladat
ellátására vonatkozóan köznevelési szerzõdés és szakképzési megállapodás nincs.
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(13) A (12) bekezdésben meghatározott fenntartó részt vehet a speciális és a készségfejlesztõ speciális szakiskolai
feladatellátásban. A (12) bekezdés a) pontja szerinti létszámarányt a köznevelési szerzõdés megkötésekor kell vizsgálni
azzal, hogy az iskola hivatalos októberi statisztikai adatai alapján három tanítási év átlagában a nappali rendszerû
iskolai oktatásban részt vevõ iskolai tanulóinak létszámát kell figyelembe venni.
(14) Az OKJ-ban meghatározott, agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerû
szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által alapított és fenntartott szakképzõ iskolában, vagy más
fenntartó esetén – a vidékfejlesztésért felelõs miniszter egyetértésével kötött – a nemzeti köznevelésrõl szóló
törvényben meghatározott köznevelési szerzõdés és szakképzési megállapodás alapján folyhat.

HARMADIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS DOKUMENTUMAI
V. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS DOKUMENTUMAI
3. Az Országos Képzési Jegyzék
6. §

(1) Az állam által elismert szakképesítéseket az OKJ tartalmazza.
(2) Az OKJ tartalmazza
a) a kizárólag iskolai rendszerû szakképzésben oktatható szakképesítéseket,
b) az iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli szakképzésben is oktatható szakképesítéseket,
c) a kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítéseket, továbbá
d) a szakképesítés-ráépüléseket és a részszakképesítéseket.
(3) Az OKJ-ban kell meghatározni
a) a szakképesítés azonosító számát, szintjét és megnevezését,
b) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési formától függõ adott idõtartamát (az iskolai
rendszerû szakképzésben a szakképzési évfolyamok számát, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben
az óraszámot),
c) a szakképesítések szakmacsoportját és szakközépiskolai ágazat szerinti besorolását,
d) annak a megjelölését, hogy a szakképesítés a levelezõ, a távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend szerinti
képzésben oktatható,
e) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt miniszter
megnevezését (a továbbiakban: szakképesítésért felelõs miniszter). Szakképesítésért felelõs miniszternek
szakképesítésenként egy miniszter nevezhetõ meg.
(4) A szakképesítésért felelõsként a Központi Statisztikai Hivatal elnöke és a Közbeszerzések Tanácsának elnöke is
megjelölhetõ, amennyiben a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének kidolgozása az õ feladatkörébe
tartozik.
(5) A Központi Statisztikai Hivatal elnöke hatáskörébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó, e törvényben meghatározott
rendeletalkotási és egyetértési jogokat a Központi Statisztikai Hivatal elnöke véleményének kikérésével a Központi
Statisztikai Hivatal felügyeletét ellátó miniszter gyakorolja.
(6) A Közbeszerzések Tanácsának elnöke hatáskörébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó, e törvényben meghatározott
rendeletalkotási és egyetértési jogokat a Közbeszerzések Tanácsának elnöke véleményének kikérésével az állami
vagyon felügyeletéért felelõs miniszter gyakorolja.

4. A szakmai és vizsgakövetelmény
7. §

(1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez – az ellenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és mûködését
biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény kötelezõ tartalmi elemei
a következõk:
a) a szakképesítés OKJ-ban szereplõ azonosító száma, megnevezése és a hozzárendelt FEOR-szám,
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b)

a szakképesítés jellegétõl függõen a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek
(a továbbiakban: bemeneti kompetencia), az iskolai és szakmai elõképzettség, az egészségügyi alkalmassági
követelmények, a pályaalkalmassági követelmények, valamint az elõírt gyakorlat,
c) a szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalkozás, tevékenység, valamint a munkaterület rövid leírása
(feladatprofil),
d) a 6. § (3) bekezdés b) pontjában szereplõ adatok,
e) az elméleti és gyakorlati képzési idõ aránya, szakképzõ iskolában a szakképzési évfolyamok száma, az irányítás
melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat mérõ szintvizsga (a továbbiakban: szintvizsga)
szervezésének lehetõsége,
f) a szakképesítéshez (a szakképesítés szakirányához, részszakképesítéshez, szakképesítés-ráépüléshez) tartozó,
kormányrendeletben meghatározott szakmai követelménymodul(ok) azonosító száma,
g) a komplex szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelmények közül
ga) a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei, beleértve a nyelvvizsga, modulzáró vizsga letételére
vonatkozó feltételek,
gb) a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei,
gc) a vizsgatevékenységek alóli felmentés esetei, módja és feltételei,
gd) a vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidõpontjaira, a vizsgaidõszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok,
ge) a vizsgatevékenységek és a komplex szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjérõl szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat)
meghatározottaktól eltérõ szempontjai,
h) a képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék,
i) az iskolai rendszerû szakképzés esetében a szorgalmi idõszakot követõen teljesítendõ összefüggõ szakmai
gyakorlat idõtartama,
j) az iskolai rendszerû oktatásban, a szakképzésben, a felsõoktatásban, a nonformális és informális tanulással,
továbbá a munkavégzés során szerzett kompetenciáknak, a szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyi vizsgának vagy
az ágazati szakmai érettségi vizsgának a szakmai követelmények teljesítésébe történõ beszámíthatósága,
k) amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik országos gazdasági kamara hatáskörébe vagy országos
gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a szakmai vizsgabizottságban való részvételre a szakmai
és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szervezet vagy az ágazat egészében érdekelt szakmai kamara
(a továbbiakban: szakmai szervezet, szakmai kamara).
(2) A szakképesítés szakmai követelményei a követelménymodulokat tartalmazó kormányrendeletben kiadott
– az (1) bekezdés f) pontja szerint meghatározott – követelménymodulokból állnak.
(3) A szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettantervek alapján a szakképzõ iskolában a pedagógiai program
részeként szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben a felnõttképzésrõl szóló
törvényben szabályozott képzési programot kell kidolgozni.

5. A szakképzési kerettanterv
8. §

(1) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján kiadott egységes,
kötelezõen alkalmazandó kerettanterv (a továbbiakban: szakképzési kerettanterv) szerint folyik.
(2) A szakképzési kerettanterv a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá az iskolai
tanmûhelyben folyó vagy a gazdálkodó szervezetnél szervezhetõ szakmai gyakorlati képzésre kerül kiadásra.
A kerettantervnek biztosítania kell, hogy a szakiskolában évfolyamonként a kötelezõ tanórai foglalkozások
megtartásához rendelkezésre álló idõkeret legalább harminchárom százaléka a Nemzeti alaptantervben
meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.
(3) A szakképzési kerettanterv a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon a szakmai
elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati, valamint szakképesítésenként az érettségi vizsgát követõ szakképzési
évfolyamon a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati oktatásra kerül kiadásra. A kerettantervnek biztosítania
kell, hogy a szakközépiskolákban a kilencedik-tizedik évfolyamon a kötelezõ tanórai foglalkozások megtartásához
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rendelkezésre álló idõkeret legalább hetven százaléka, a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon legalább a hatvan
százaléka a Nemzeti alaptantervben meghatározottak átadásához álljon rendelkezésre.
A szakképzési kerettanterv tartalmazza a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tantárgyak rendszerét és
témaköreinek tartalmát, annak meghatározását, hogy az adott szakmai tantárgy a szakmai elméleti képzés vagy
a szakmai gyakorlati képzés része, a tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását, a követelmények
teljesítéséhez rendelkezésre álló idõkeretet, a szakmai elméleti és gyakorlati képzés tagolását és arányait.
A szakképzési kerettanterv tartalmazza, hogy az adott szakmai tantárgy mely szakmai követelménymodulnak felel
meg.
Az adott szakképzõ iskola típusára és évfolyamára – a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben – a nappali rendszerû
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelezõ szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább kilencven
százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. A szabadon hagyott idõkeret szakmai tartalmát
a szakképzõ iskola szakmai programja határozza meg.
Az alapfokú iskolai hiányosságok pótlását célzó Köznevelési Hídprogramban a felzárkóztató képzést, valamint a 3. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti szakmai képzést külön egységes kerettanterv határozza meg.
A szakképzési kerettantervet a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter – az oktatásért felelõs miniszterrel és
az adott szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetértésben – adja ki rendeletben.

NEGYEDIK RÉSZ
A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS
VI. FEJEZET
A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA, A MODULZÁRÓ VIZSGA, A SZINTVIZSGA ÉS A SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG
6. A komplex szakmai vizsga
9. §

(1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történõ felkészítés
a szakképzõ iskola szakképzési évfolyamain és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben folyik.
(2) A komplex szakmai vizsga a szakmai elméleti és gyakorlati képzés során átadott és megtanult, a szakmai és
vizsgakövetelményben elõírt szakmai követelményeknek a szakképzési kerettanterv szerinti elsajátítását egységes
eljárás keretében méri.
(3) A komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései
szerint kell megtartani.
(4) Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt.
(5) A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól – a 11. §-ban és a vizsgaszabályzatban foglalt kivételekkel –
felmentés nem adható.
(6) A komplex szakmai vizsga állami vizsga, amely Magyarország területén szervezhetõ. A komplex szakmai vizsgát
vizsgabizottság elõtt kell letenni. A komplex szakmai vizsga vizsgabizottsága Magyarország címerét tartalmazó
körbélyegzõt használ.
(7) A szakmai vizsgabizottság a vizsgázó komplex szakmai vizsgán nyújtott teljesítménye alapján részszakképesítést
igazoló bizonyítványt állíthat ki, ha a vizsgázó csak a komplex szakmai vizsga követelményeinek egy részét teljesítette,
és a vizsgázó által teljesített követelmények megfelelnek valamely részszakképesítés vagy részszakképesítések
követelményeinek.
(8) A komplex szakmai vizsgán csak olyan bizonyítvány és nyomtatvány használható, amelyet a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter hagy jóvá. A bizonyítvány és a nyomtatvány elõállításához és forgalmazásához
a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter engedélye szükséges.
(9) A komplex szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartásáról a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter gondoskodik.
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7. A modulzáró vizsga
10. §

(1) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképzést folytató intézmény a képzési szakaszok lezárásaként a szakmai
és vizsgakövetelményben meghatározott moduloknak megfelelõ modulzáró vizsgát szervez. A modulzáró vizsga
a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint összevontan is megszervezhetõ.
(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai és
vizsgakövetelményben elõírt modulzáró vizsga eredményes letétele.
(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékûek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

8. A sajátos nevelési igényû vizsgázó szakmai vizsgája
11. §

(1) A sajátos nevelési igényû vizsgázó részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott pályaalkalmassági és
egészségügyi alkalmassági követelmények, valamint a fogyatékossággal élõ emberek egyenlõ esélyû hozzáférésének
figyelembevételével biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá
segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a kötelezettségeit. A felkészítés és a vizsgáztatás során is
biztosítani kell a sajátos nevelési igényû vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet.
(2) A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényû vizsgázót – a gyakorlati vizsgatevékenység
kivételével – mentesíteni kell egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás
kötelezettsége alól. Ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység
idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési idõt,
segédszemély alkalmazását, az írásbeli beszámolón lehetõvé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott
segédeszközt, ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a szakmai vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli
(interaktív) vizsgatevékenység szóbeli vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív)
vizsgatevékenységgel történõ felváltását.
(3) A mentesítésrõl iskolai rendszerû szakképzés esetén a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben a sajátos nevelési igény
megállapítására felhatalmazott szakértõi és rehabilitációs bizottság, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén
a szakértõi bizottság kettõ évnél nem régebbi véleményének hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó
fogyatékosság tekintetében illetékes szakambulancia, szakrendelõ vagy szakgondozó intézmény szakorvosának
véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt.
(4) Az e § alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható,
és nem vezethet a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelmények alóli
általános felmentéshez.

9. A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmények és feladataik a komplex szakmai vizsgán
12. §

(1) Az iskolai rendszerû szakképzésben – a 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – a szakképzõ iskola
a) a vele tanulói jogviszonyban állók tekintetében a szakképzõ iskola által oktatott szakképesítések vonatkozásában,
b) a vele ugyanazon – a 4. § (2) bekezdésében meghatározott – térségi integrált szakképzõ központ tagjaként
mûködõ másik szakképzõ iskolával tanulói jogviszonyban állók tekintetében az általa oktatott szakképesítések
vonatkozásában
külön engedély nélkül szervezhet komplex szakmai vizsgát.
(2) Iskolarendszeren kívüli szakképzést követõ komplex szakmai vizsgát
a) a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyezõ kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) által lefolytatott
engedélyezési eljárás alapján arra vizsgaszervezési engedélyt (a továbbiakban: vizsgaszervezési engedély) kapott
intézmény,
b) a szakképesítésért felelõs miniszter által jogszabályban kijelölt, irányítása alá tartozó intézmény, felügyelete alá
tartozó szerv által irányított intézmény,
c) az állami szakképzési és felnõttképzési szerv valamennyi szakképesítésre irányuló szakképzés tekintetében,
d) az állami felnõttképzési intézmény az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam által
elismert szakképesítésekre irányuló szakképzés tekintetében,
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e)

az a) pontban meghatározott eljárás alapján kiadott vizsgaszervezési engedély nélkül is a szakképzõ iskola a vele
a felnõttképzésrõl szóló törvényben szabályozott felnõttképzési szerzõdést kötöttek számára a szakképzõ iskola
által iskolai rendszerben oktatott szakképesítésre (és ezek részszakképesítéseire) irányuló szakképzés
tekintetében
(a továbbiakban az (1) és (2) bekezdésben szereplõk együtt: szakmai vizsgát szervezõ intézmény) szervezhet.
13. §

(1) A komplex szakmai vizsga helyét és idõpontját – az iskolai rendszerû szakképzésben a tanév rendjében meghatározott
keretek között – a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény jelöli ki, egyúttal gondoskodik a szükséges feltételek
biztosításáról, és vezeti a komplex szakmai vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásokat.
(2) A 12. § (2) bekezdés a)–e) pontjában megjelölt intézményeknek folyamatosan meg kell felelniük a 88. § (4) bekezdés
b) pontja alapján kiadott kormányrendeletben elõírt általános, továbbá – az adott komplex szakmai vizsga
szervezésének és az adott komplex szakmai vizsgának az idõtartama alatt – a vizsgáztatott szakképesítés tekintetében
a 90. § d) pontja alapján kiadott rendeletben meghatározott speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeknek.
(3) A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény ellátja a szakmai vizsgaszabályzatban meghatározott feladatokat.
(4) A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény köteles gondoskodni arról, hogy a kialakított vizsgacsoport tagjai
eredménytelen szakmai vizsga esetén legkésõbb a komplex szakmai vizsgát követõ vizsgaidõszak végéig javító-,
pótlóvizsgát tehessenek.
(5) Az iskolai rendszerû szakképzésben a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett komplex szakmai vizsga javítóvagy pótlóvizsgáját az a szakképzõ iskola is megszervezheti az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában,
amellyel a vizsgázó nem állt tanulói jogviszonyban.
(6) Az iskolai rendszerû szakképzésben azok számára, akiknek a szakképesítés megszerzésére történõ felkészítése tanulói
jogviszonyban történt, és a tanévet eredményesen lezárták, de a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek
az elsõ vizsgaidõszakban nem tudtak eleget tenni, a komplex szakmai vizsgát az a szakképzõ iskola is megszervezheti
az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói jogviszonyban.

10. A szakmai vizsgabizottság
14. §

(1) Az OKJ-ban meghatározott szakképesítés megszerzésére a komplex szakmai vizsgát a szakmai és vizsgakövetelmény
alapján és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerint kell megtartani. A komplex szakmai vizsgát szakmai
vizsgabizottság elõtt kell letenni.
(2) A szakmai vizsgabizottság független szakmai testület, amely négy tagból áll. A szakmai vizsgabizottság munkájában
az elnök mellett három tag vesz részt, akik közül legalább egy tag szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezik, egy
tag pedig a képzést folytató intézmény által – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – javasolt, a képzésben
részt vett oktató. A szakmai vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
az állami szakképzési és felnõttképzési szerv útján bízza meg. Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági
kamara a szakképesítésért felelõs miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és
vizsgakövetelményt, az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a vizsgaelnököt a gazdasági kamara javaslata
alapján bízza meg.
(3) A szakmai vizsgabizottság munkájában csak olyan személy vehet részt, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához
vagy a gyakorlati képzés ellátásához jogszabályban elõírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.
(4) Vizsgaelnöki megbízást csak az állami szakképzési és felnõttképzési szerv által vezetett országos szakképzési
névjegyék részét képezõ vizsgaelnöki névjegyzéken (a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) szereplõ vizsgaelnök
kaphat.
(5) A szakmai vizsgabizottsági tagságra vonatkozó megbízás az országos szakképzési névjegyzék részét képezõ
vizsgabizottsági névjegyzéken (a továbbiakban: vizsgabizottsági névjegyzék) szereplõ személynek adható.
(6) A szakmai vizsgabizottság munkáját szakértõk segíthetik.
(7) A szakmai vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgázó jogszabálysértésre
hivatkozva – a közléstõl, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított öt napon belül – törvényességi kérelmet
nyújthat be.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott törvényességi kérelmet a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes
kormányhivatalhoz kell címezni, de a szakmai vizsgát szervezõ intézményhez kell benyújtani. A szakmai vizsgát
szervezõ intézmény a törvényességi kérelmet a törvényességi kérelemmel kapcsolatos véleményével és a szakmai
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vizsgabizottság állásfoglalásával együtt három napon belül továbbítja a komplex szakmai vizsga helyszíne szerint
illetékes kormányhivatalhoz.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott törvényességi kérelmet a kormányhivatal a beérkezést követõ naptól számított öt
napon belül bírálja el. A törvényességi kérelemmel és a kérelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálatával
kapcsolatban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni. A benyújtásra meghatározott
határidõ elmulasztása jogvesztõ, igazolásnak helye nincs.
15. §

(1) A szakképesítésért felelõs miniszter elkészíti, és az állami szakképzési és felnõttképzési szerv részére megküldi
az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöknek javasoltak listáját. Az állami szakképzési és
felnõttképzési szerv a vizsgaelnöki névjegyzékre történõ felvételt megtagadja, ha a vizsgaelnöknek javasolt személy
nem felel meg az e törvényben és a vizsgaelnöki névjegyzékre kerülésrõl szóló jogszabályban elõírt feltételeknek.
(2) Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelõs miniszterrel kötött
megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, a gazdasági kamara közvetlenül tesz
javaslatot az állami szakképzési és felnõttképzési szerv részére a vizsgaelnöki névjegyzékre.
(3) A vizsgaelnöki névjegyzékre javaslatot tevõ szakképesítésért felelõs miniszter és gazdasági kamara a vizsgaelnöki és
a vizsgabizottsági névjegyzékre történõ felvételre vonatkozó javaslatát évente kettõ alkalommal küldi meg az állami
szakképzési és felnõttképzési szervnek.
(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv által vezetett vizsgabizottsági névjegyzékre a szakképesítésért felelõs
miniszteren keresztül jelentkezhet az, aki az e törvényben és a szakmai vizsgaszabályzatban meghatározott
feltételeknek megfelel. A vizsgabizottsági névjegyzékre javaslatot tehet a szakképesítés szerint illetékes területi
gazdasági kamara, vagy ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, akkor a szakmai
szervezet vagy szakmai kamara is.

11. A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény adatszolgáltatása
16. §

(1) A Kormány gondoskodik a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának és az adatszolgáltatásnak az informatikai
támogatásáról.
(2) A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény és a 12. § (2) bekezdése alapján vizsgaszervezési engedéllyel
rendelkezõ intézmény köteles a vizsgázóról elektronikus úton a szakmai vizsgaszabályzat alapján
a) a képzést folytató intézmény adatait, a képzés adatait,
b) a komplex szakmai vizsgán megszerezhetõ szakképesítés adatait,
c) a komplex szakmai vizsga részeredményeit és végeredményét,
d) a szakmai vizsgabizottság határozatát,
e) a kiállított bizonyítvány sorozatjelét és sorszámát,
f) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,
g) továbbá az iskolai rendszerû szakképzésben a tanulónak a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben
meghatározott oktatási azonosító (a továbbiakban: oktatási azonosító) számát
tartalmazó törzslapot kiállítani, és azt elektronikusan a vizsgaszabályzatban meghatározott határidõn belül az állami
szakképzési és felnõttképzési szervnek megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a beküldött
törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor felhívja a beküldõt az észlelt hibák harminc napon belüli
kijavítására.
(3) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv folyamatosan ellenõrzi az elektronikusan beérkezõ adatokat és
a vizsgaelnöki kijelölések alapján a beérkezett törzslapokat, és ha a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény
(2) bekezdésben foglalt, a törzslapok megküldésére vagy kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztását
észleli, tájékoztatja a vizsgaszervezõ székhelye szerint illetékes hivatalt. A hivatal a 17. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint jár el.

12. A komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény jogszabálysértése
17. §

(1) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzése során a vizsgatevékenység
lefolytatásával kapcsolatos jogszabálysértést észlel, végzéssel kötelezi az intézményt a jogszabálysértés
megszüntetésére. A szakképesítésért felelõs miniszter jogszabálysértés esetén a komplex szakmai vizsgát
– a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint – felfüggesztheti, a komplex szakmai vizsga eredményét megsemmisítheti.
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Ha a komplex 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. A szakképesítésért felelõs miniszter az ebben
a bekezdésben szabályozott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.
(2) Ha a hivatal vizsgaszervezéssel összefüggõ tevékenység ellenõrzése során azt észleli, hogy a komplex szakmai vizsgát
szervezõ intézmény tevékenységét nem a jogszabályoknak megfelelõen látja el, a hivatal végzéssel kötelezi
a jogszabálysértés megszüntetésére. Ha a komplex 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.

VII. FEJEZET
A SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ENGEDÉLY
13. A szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzése az iskolarendszeren kívüli szakképzésben
18. §

(1) A vizsgaszervezési engedély – az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében –
visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedõen komplex szakmai vizsgák szervezésére.
(2) Az engedélyezési eljárásért a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény a vizsgaszervezési engedély
megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló
rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.
(3) A hivatal a komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkezõ intézményekrõl az intézmény megnevezését,
székhelyét, a vizsgaszervezési engedélyben szereplõ szakképesítések azonosító számát, megnevezését és
a vizsgaszervezési engedély kiadásának idõpontját tartalmazó nyilvántartást vezet, továbbá ellenõrzi az engedéllyel
rendelkezõ intézmények vizsgaszervezéssel összefüggõ tevékenységét.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartás nyilvános, azt a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az általa
vezetett minisztérium, valamint a hivatal saját honlapján közzéteszi. A közzétett adatokat a hatóság döntését követõ
nyolc napon belül frissíteni kell. A hivatal a vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi
az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek és az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek.
(5) A Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek esetén szolgálati beosztás betöltéséhez
elõírt szakképesítések komplex szakmai vizsgáit csak a 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt – a szakmai
vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános és speciális szakmai, tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezõ –
intézmény szervezheti.

19. §

(1) Ha a komplex szakmai vizsgát vizsgaszervezési engedély alapján 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 komplex szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményezõ jogszabálysértést
követ el,
a hivatal – a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy egyébként
hivatalból – az intézmény vizsgaszervezési engedélyét visszavonja, és négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési
tevékenységtõl. Errõl a jogsértést megállapító határozatban a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézményt
tájékoztatni kell. A hivatal a vizsgaszervezési engedélyt visszavonó és a vizsgaszervezési tevékenységtõl eltiltó
határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek és az állami szakképzési és
felnõttképzési szervnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és
a szakképesítésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, valamint a hivatal honlapján közzé kell tenni.
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14. Bírság kiszabása a jogosultság hiányában komplex szakmai vizsgát szervezõ intézménnyel szemben
20. §

(1) Ha a hivatal jogosultság hiányában, jogellenesen folytatott komplex szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl
a komplex szakmai vizsga lebonyolítása közben szerez tudomást, a hivatal a komplex szakmai vizsgát felfüggeszti, és
ezzel egyidejûleg a szervezõvel szemben bírságot szab ki.
(2) Ha a hivatal jogosultság hiányában, jogellenesen folytatott szakmai vizsgaszervezési tevékenységrõl a komplex
szakmai vizsga lebonyolítását követõen szerez tudomást, a vizsgát szervezõvel szemben bírságot szab ki.
(3) A hivatal az (1)–(2) bekezdés szerinti eljárása alapján haladéktalanul értesíti a szakképesítésért felelõs minisztert.
A komplex szakmai vizsgát jogellenesen szervezõ köteles a vizsgázó által befizetett vizsgadíjat a komplex szakmai
vizsga felfüggesztése esetén a vizsga felfüggesztésétõl, a komplex szakmai vizsga lebonyolítását követõen észlelt
jogellenesség esetén a jogsértést megállapító döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül maradéktalanul
visszatéríteni.
(4) A hivatal a szakképesítésért felelõs miniszter (3) bekezdés szerinti értesítésével egyidejûleg tájékoztatja az érintett
vizsgázókat a komplex szakmai vizsga eredménye megsemmisítésének jogkövetkezményérõl és a komplex szakmai
vizsga letételének további lehetõségeirõl.

ÖTÖDIK RÉSZ
AZ ISKOLAI RENDSZERÛ SZAKKÉPZÉS
VIII. FEJEZET
A SZAKKÉPZÕ ISKOLA
15. A szakközépiskola
21. §

(1) A szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött
– a Nemzeti alaptantervre épülõ kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan – a szakképesítések közös
tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv
szerint.
(2) A szakközépiskola a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon az ágazatára elõírt szakmai érettségi vizsgatárgy
követelményei szerint felkészít a kötelezõ szakmai érettségi vizsgatárgyból tehetõ érettségi vizsgára. A szakmai
érettségi vizsga vizsgakövetelményeit – a közismereti érettségi vizsga követelményeinek figyelembevételével –
az ágazatokra elõírt kötelezõ szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei tekintetében a Kormány adja ki.
(3) A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz
tartozó szakképesítésre.
(4) A szakközépiskola tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyamán érettségi végzettséghez kötött, az OKJ-ban
meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára
történõ felkészítés folyik.
(5) A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkezõ, érettségi végzettséget szerzett tanulók
részére a szakközépiskolában az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítés keretében
a szakképzési évfolyamok száma kettõ. Ebben az esetben a szakközépiskola a komplex szakmai vizsgára történõ
felkészítést a tizenharmadik-tizennegyedik (elsõ-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a felkészítés a tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyamon
a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára a szakképesítés ágazata szerinti szakképzési kerettanterv által
elõírt követelmények szerint folyik. A tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyam követelményeinek teljesítését
követõen a tanuló az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból tehetõ érettségi vizsga teljesítésével szakmai érettségi
végzettséget szerezhet.
(7) Az OKJ szerint iskolai rendszerû szakképzésben megszerezhetõ szakképesítés-ráépülés esetén a szakképzési
évfolyamok száma a (4)–(6) bekezdésben meghatározottnál több lehet, azonban nem lehet több négy szakképzési
évfolyamnál.
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(1) A szakközépiskolába alapfokú iskolai végzettséggel, valamint – ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ tanulói
létszám kétszeresét – a központi felvételi eljárás keretében mért teljesítmény alapján, továbbá indokolt esetben
a szakközépiskola felvételi eljárásában meghatározott követelmények teljesítésével lehet belépni.
(2) A tanuló dönt arról, hogy a szakmai érettségi vizsgát követõen továbbtanul-e a szakközépiskola komplex szakmai
vizsgára felkészítõ szakképzési évfolyamán.
(3) A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhetõ szakképesítésekrõl és az adott szakképesítésbe való
bekapcsolódás feltételeirõl a tanulót a szakközépiskolába való jelentkezésekor tájékoztatni kell. A szakképesítésre
történõ felkészítéskor a tanuló elõzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a szakközépiskola
pedagógiai programja részét képezõ szakmai programban meghatározottak szerint a tanulmányokba beszámítható,
amelynek mértékérõl és tartalmáról az iskola igazgatója határoz.
(4) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítésbe bekapcsolódhat szakiskolai
végzettség birtokában, a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben szabályozottak szerinti, érettségire történõ
középiskolai felkészítéssel párhuzamosan és azzal, hogy a tizennegyedik (második szakképzési) évfolyam
a középiskola befejezõ évfolyamának elvégzése nélkül már nem kezdhetõ meg.
(5) Ha a tanuló a (4) bekezdés szerint kezdte meg az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítést,
a (6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi végzettség megszerzésének
határideje az utolsó szakképzési évfolyam elsõ félévének utolsó tanítási napja.
(6) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történõ felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola
befejezõ évfolyamának elvégzésével azzal, hogy legkésõbb a tizenharmadik (elsõ szakképzési) évfolyam elsõ
félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszûnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha
a megadott határidõig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.
(7) Kizárólag szakképzési évfolyamokon folyhat a nevelés-oktatás a szakközépiskolában, ha a szakközépiskola olyan
tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki – figyelembe véve a (4)–(5) bekezdésben foglaltakat – teljesítette
a szakképzési évfolyamra történõ belépés követelményeit.

16. A szakiskola
23. §

(1) A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerint folyó szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel vagy
a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni.
(2) Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakiskola szakképzési évfolyamain, ha a szakiskola
olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakiskolai közismereti kerettantervben elõírt
követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen teljesítette.
(3) A (2) bekezdés szerint szervezett szakiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma a közismereti
kerettantervben elõírt követelményeket teljesítõ tanuló, valamint a gimnáziumban szerzett érettségivel vagy
szakközépiskolában szerzett nem szakirányú szakmai érettségivel rendelkezõ tanuló esetén az OKJ-ban az adott
szakképesítésre meghatározottnál eggyel kevesebb.
(4) Azon tanuló részére, aki a szakközépiskolában szakirányú szakmai érettségi végzettséget szerzett, a szakiskolai képzés
– a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint – a (3) bekezdésben meghatározott idõnél rövidebb
idõ alatt is megszervezhetõ.
(5) Ha a szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma – a felkészítési idõtõl
függõen – az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól.

24. §

(1) A szakiskola szakképzési évfolyamain a szakképzési kerettanterv szerint – a közismereti oktatással párhuzamosan –
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik.
(2) A szakiskola tanulója a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény átvételre és felvételre vonatkozó rendelkezései szerint
folytathatja tanulmányait másik szakiskola vagy középiskola megfelelõ évfolyamán. A szakiskolai végzettséggel
rendelkezõ tanulót kérésére a szakközépiskola tizedik évfolyamára kell felvenni, ha a 22. § (1) bekezdése szerinti
követelményeket teljesítette. Amennyiben a tanuló a négy kötelezõ közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi
vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintû szakmai érettségi
vizsgának kell elismerni.
(3) A szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló – közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai
követelménymoduljainak beszámításával – folytathatja tanulmányait olyan kétéves középiskolai képzésben, amely
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legalább négy kötelezõ közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. A képzés követelményeinek
teljesítése egyenértékû a középiskola befejezõ évfolyamának elvégzésével.
(4) A szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló – (3) bekezdés szerinti – kétéves, érettségire történõ középiskolai
felkészítését a szakközépiskola tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán kell megszervezni azzal, hogy
a szakközépiskola a tanulót a kötelezõ közismereti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti kerettantervben
a szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamára elõírtak szerint készíti fel.
(5) Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülõ szakirányú szakképesítés megszerzése céljából
a felnõttoktatás keretében folyó iskolai rendszerû szakképzésbe vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésbe
bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti
szakirányú szakiskolai végzettséggel, a szakiskolában szerzett szakképesítéssel betölthetõ munkakörben szerzett
legalább öt éves gyakorlattal és az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.

IX. FEJEZET
A SZAKMAI KÉPZÉS
17. A szakmai elméleti és gyakorlati képzés elvei
25. §

(1) A szakképzõ iskolában az iskolai rendszerû szakképzésben folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény alapján és e törvénynek a szakmai elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó
rendelkezései szerint kell megszervezni. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvénynek az osztály- és csoportlétszámokat
meghatározó mellékletében a szakközépiskolai, szakiskolai gyakorlati képzésre megállapított minimális
csoportlétszám feltételeket a tanulószerzõdés alapján és az együttmûködési megállapodás alapján, iskolai
tanmûhelyen kívül folyó gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló esetében nem kell alkalmazni azzal, hogy a maximális
csoportlétszám legfeljebb négy fõvel magasabb lehet.
(2) Az iskolai rendszerû szakképzés felvétellel, átvétellel vagy a szakképzési évfolyamra történõ továbbhaladással
kezdõdik.
(3) Az iskolai rendszerû szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelõs
miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján szakmai elméleti és
gyakorlati képzés keretében történik.
(4) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti képzés szakképzõ iskolában folyik.
(5) A szakképzõ iskolában a tanuló részszakképesítésre nem iskolázható be kivéve, ha a felkészítés a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvényben szabályozott Köznevelési Hídprogram keretében, valamint a speciális szakiskolában
és a készségfejlesztõ speciális szakiskolában részszakképesítés megszerzésére irányul.
(6) Az állami felnõttképzési intézmény a szakképzõ iskola fenntartójával kötött megállapodás alapján részt vehet az iskolai
rendszerû gyakorlati képzésben is.

26. §

(1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – a 42. § (6) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – a szakképzõ iskolában kell megszervezni.
(2) Az iskolai rendszerû szakképzésben a gyakorlati képzés a szorgalmi idõszakban teljesítendõ gyakorlati képzésbõl és
a szorgalmi idõszakon kívüli összefüggõ szakmai gyakorlati képzésbõl áll.
(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a gyakorlati képzés – az összefüggõ szakmai gyakorlat kivételével – csak a tanév
szorgalmi idõszakában szervezhetõ meg. Az õszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt gyakorlati képzés nem
szervezhetõ.
(4) A gyakorlati képzést lehetõleg a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltakozással kell megszervezni. Ettõl
a gyakorlati képzést folytató szervezet és a szakképzõ iskola közötti megállapodással lehet eltérni.
(5) A tanuló a szakképzési kerettanterv alapján készített szakmai programban a szorgalmi idõszakra meghatározott
gyakorlati óraszámon és az összefüggõ szakmai gyakorlatra meghatározott óraszámon felül gyakorlati foglalkozáson
való részvételre nem kötelezhetõ.
(6) Az iskolai rendszerû szakképzésben az összefüggõ szakmai gyakorlat a szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott gyakorlat része.
(7) A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon tanulószerzõdés alapján folyó gyakorlati
képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket
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a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A tanuló foglalkoztatására – e törvény eltérõ
rendelkezésének hiányában – alkalmazni kell továbbá a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A tanuló
a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó
rendelkezések szerint – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót,
munkáltatón a gyakorlati képzés szervezõjét, munkaviszonyon a tanulószerzõdéses jogviszonyt, szakszervezeten
a tanulói szakszervezetet kell érteni.
27. §

(1) A szakképzõ iskolában és a felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítésre elõírt – megegyezõ
tartalmú – követelmények teljesítésébe a szakképzõ iskola pedagógiai programja részét képezõ szakmai programban
meghatározottak szerint be kell számítani. Az elõzetes tanulmányok és az azokkal megegyezõ tartalmú
követelmények teljesítésének egyidejû igazolásával a beszámítás iránti kérelmet a szakképzõ iskola vezetõjéhez kell
benyújtani. A beszámítható elõzetes tanulmányokról és teljesített követelményekrõl a szakképzõ iskola vezetõje
határozattal dönt. A szakképzõ iskola vezetõjének döntése ellen a kormányhivatalhoz lehet fellebbezést benyújtani.
A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
(2) A szakmai gyakorlati képzés idejébe a szakképzés megkezdése elõtt munkaviszonyban (vállalkozói jogviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) eltöltött szakirányú gyakorlati idõ – a szakképzõ iskola vezetõjének
egyedi döntése alapján az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – beszámítható.
(3) Módosított vagy új OKJ, szakmai és vizsgakövetelmény, szakképzési kerettanterv alapján iskolai rendszerû
szakképzésben a szakmai elméleti és gyakorlati képzés csak akkor indítható, ha a módosított vagy új OKJ az indítandó
képzés tanévét megelõzõ év augusztus 31-ig, a módosított vagy új szakmai és vizsgakövetelmény, szakképzési
kerettanterv kiadására az indítandó képzés tanévét megelõzõ naptári év utolsó munkanapjáig sor került.
(4) Iskolai rendszerû szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a szakmai és
vizsgakövetelményben elõírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel,
és ez alapján elõreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.
(5) A tanuló gyakorlati képzése minden olyan szakképzõ iskola vagy gyakorlati képzést folytató szervezet által fenntartott
és mûködtetett gyakorlati képzõhelyen megszervezhetõ és folytatható, ahol a gyakorlati követelményekre való
felkészítés jogszabályban elõírt feltételei biztosítottak.

18. A szintvizsga
28. §

(1) A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az elsõ szakképzési évfolyamon elsajátította-e
az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakiskola és a szakképesítésben érintett országos
gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselõjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben elõírt
szintvizsgát szervez az elsõ szakképzési évfolyam tanévében, február elsõ tanítási napjától április utolsó tanítási
napjáig terjedõ idõszakban.
(2) Ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet
hatáskörébe sem, a gazdasági kamara a szintvizsga megszervezésébe a szakmai szervezet vagy szakmai kamara
képviselõjét vonja be.
(3) A szintvizsga a tanuló számára kötelezõ, függetlenül attól, hogy tanulószerzõdést kíván-e kötni. A szintvizsga
eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem teljesítõ tanuló részére
a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelõzõen pótló szintvizsgát szervez.
(4) Tanulószerzõdést csak olyan szakiskolai tanuló köthet, aki eredményes szintvizsgát tett. A szintvizsgát
a tanulószerzõdés keretében megvalósuló gyakorlati képzés megkezdését megelõzõen kell megszervezni.
(5) A szintvizsga követelményét a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a gazdasági kamara a szakiskola – és
a (2) bekezdésben megjelölt szervezet – közremûködésével dolgozza ki. A szakiskola a felvételkor ismerteti
a szintvizsga követelményeit a tanulóval, valamint a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga
követelményeinek nyilvánosságát.
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19. A szakmai képzés ingyenessége
29. §

(1) Az állam által költségvetési támogatásban részesített iskolai rendszerû szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével – ingyenes
a) a tanuló részére az elsõ szakképesítésre történõ felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés
a szakiskolai képzésben az OKJ-ben elõírt képzési idõnél két tanévvel hosszabb ideig, az érettségi végzettséggel
rendelkezõ tanulók esetén az OKJ-ben elõírt képzési idõnél egy tanévvel hosszabb ideig, függetlenül az oktatás
munkarendjétõl,
b) a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történõ felkészítés hat tanéven keresztül,
c) szakiskolai végzettséggel rendelkezõ tanuló részére a 24. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott kétéves,
érettségire történõ középiskolai felkészítésben három tanév,
d) a tanuló részére szakközépiskolában a szakmai érettségi vizsga és elsõ alkalommal a javító érettségi vizsga,
e) szakközépiskolában az érettségi végzettséggel rendelkezõ tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból
tett érettségi vizsga,
f) a tanuló részére az iskolai rendszerû szakképzésben az elsõ komplex szakmai vizsga és elsõ alkalommal
a javítóvizsga.
(2) Azon tanulótól, akinek az (1) bekezdés szerint a képzésben való részvétel ingyenes, a gyakorlati képzést folytató
szervezet a gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért
a tanulótól vagy a tanuló szülõjétõl (gyámjától) nem kérhet és nem fogadhat el, a tanuló vagy a tanuló szülõje (gyámja)
pedig a gyakorlati képzést folytató szervezetnek nem adhat semmilyen pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást
vagy költségtérítést.
(3) Az illetékes szakképzõ iskola a (2) bekezdés szerinti tilalom megszegésérõl a tudomására jutástól számított tizenöt
napon belül köteles tájékoztatni az illetékes területi gazdasági kamarát. A tilalmat megszegõ gyakorlati képzést
folytató szervezetet a területileg illetékes gazdasági kamara – a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel
együttmûködve – a 60. §-ban meghatározott ellenõrzés eredményeként legfeljebb öt évre eltiltja a gyakorlati
képzésben való részvételtõl.
(4) A tilalmat megszegõ gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a tanulótól vagy szülõjétõl (gyámjától) elfogadott
pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítés összegét a területileg illetékes gazdasági kamara
eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül visszafizetni a tanulónak vagy a tanuló szülõjének (gyámjának).
(5) A tilalmat megszegõ gyakorlati képzést folytató szervezet nevét a gazdasági kamara nyilvánosságra hozza a honlapján
a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatától számított öt munkanapon belül.

X. FEJEZET
A SZAKMAI ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TÁRGYAT OKTATÓK
20. A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatókkal szembeni követelmények
30. §

(1) A szakképzõ iskolában folyó szakmai elméleti és gyakorlati képzést a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben elõírt
képesítésû pedagógusok és szakemberek láthatják el az e törvényben foglalt eltérésekkel.
(2) A szakképzési kerettanterv a szakképzõ iskolában az egyes tantárgyak oktatása tekintetében a nemzeti köznevelésrõl
szóló törvényben elõírt végzettségen túl további végzettséget is elõírhat.
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény elõmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni a szakképzõ iskolában szakmai elméleti tárgyat oktató, pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ
tanárokra, mindaddig, amíg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szabályainak alkalmazása számukra
kedvezõbb, mint a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény pedagógus-életpálya elõmeneteli és illetményrendszerének
szabályai, továbbá a szakképzõ iskolában oktató, felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ gyakorlati oktatókra.
(4) A szakképzõ iskolában közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy óraadóként elsõsorban pedagógus
végzettséggel vagy szakoktatói végzettséggel rendelkezõ gyakorlati oktatót kell alkalmazni.
(5) A szakképzõ iskolában szakmai elméleti tárgy oktatására közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy
óraadóként határozott idõre foglalkoztatható az a pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ szakember is, aki
az elõírt felsõfokú végzettséggel rendelkezik, amennyiben a munkakör pedagógus végzettséggel rendelkezõvel nem
tölthetõ be. Ha a szakember nem vállalja a pedagógus végzettség megszerzését, határozott idõre szóló
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foglalkoztatása legfeljebb öt évig tart. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott állandó saját
alkalmazotti létszámra vonatkozó feltétel teljesítésének vizsgálatakor a szakképzõ iskola alapfeladatának ellátásához
szükséges számított alkalmazotti létszámából – legfeljebb harminc százalékos mértékben csökkentve – le kell vonni
az e bekezdés szerint betöltött alkalmazotti létszámot.
(6) Ha a (5) bekezdésben meghatározott szakember vállalja a pedagógus végzettség megszerzését, bekapcsolódhat
a pedagógus-életpálya elõmeneteli és illetményrendszerébe az alábbi eltérésekkel:
a) a szakember besorolásánál a munkakör betöltéséhez elõírt felsõfokú végzettség megszerzése után
munkavégzésre irányuló jogviszonyban szakirányú, nem pedagógus munkakörben szerzett gyakorlatot be kell
számítani azzal, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott pedagógus II. fokozatba
a pedagógus végzettség megszerzéséig nem léphet,
b) a szakembert, amennyiben a munkakör betöltéséhez elõírt felsõfokú végzettség megszerzése után
munkavégzésre irányuló jogviszonyban legalább két év szakirányú, nem pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlattal rendelkezik, minõsítési eljárás nélkül a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott
pedagógus I. fokozatba kell sorolni,
c) a szakembernek a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározott pedagógus II. fokozat eléréséhez elõírt
gyakorlat teljesítéséig meg kell szereznie a pedagógus végzettséget.
(7) A szakképzõ iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakember munkáját két éven keresztül a szakképzõ
iskola által kijelölt szakmai mentor pedagógus módszertani kérdésekben segíti és értékeli, amennyiben a szakember
pedagógus végzettséggel, szakoktatói végzettséggel vagy legalább két év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlattal nem rendelkezik. A mentorok feladatait a szakképzõ iskola pedagógiai programjában szabályozza.
(8) A szakképzõ iskola a beiskolázási terv szerint továbbképzés céljából elsõsorban
a) a pedagógus végzettség megszerzése érdekében a pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ, pedagógus
munkakörben alkalmazott szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktató tanárait,
b) valamint legalább hatvan órás, felsõoktatási intézmény által szervezett módszertani továbbképzés elvégzése
érdekében a pedagógus végzettséggel nem rendelkezõ gyakorlati oktatóit
iskolázza be.
31. §

(1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt,
aki
a) megfelelõ szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelõs miniszter kiadta a mestervizsga
követelményeit, mestervizsgával rendelkezik,
c) büntetlen elõéletû, és
d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(2) Gyakorlati oktatóként elsõsorban a szakoktatói képesítéssel rendelkezõ személyt kell alkalmazni.

21. A szakoktató büntetlen elõéletének igazolása
32. §

(1) A gyakorlati oktató, valamint a gyakorlati képzést és felügyeletet ellátó személy (a továbbiakban: szakoktató)
a gyakorlati oktatói tevékenység, valamint a gyakorlati képzési és felügyeleti tevékenység (a továbbiakban:
a gyakorlati képzési tevékenység) megkezdését megelõzõen hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy
büntetlen elõéletû, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(2) A szakoktató a gyakorlati képzési tevékenységének gyakorlása alatt a szakképzõ iskola igazgatójának írásbeli
felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidõn belül a szakoktatón kívül álló ok miatt
nem lehetséges, az ok megszûnését követõen haladéktalanul, hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy
büntetlen elõéletû, és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(3) A szakképzõ iskola igazgatója a gyakorlati képzési tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt írásban, a mulasztás
jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a szakoktatót annak igazolására, hogy büntetlen elõéletû és annak
igazolására, hogy nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Ha
a szakoktató igazolja, hogy büntetlen elõéletû és nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a szakképzõ iskola az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított
hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a szakoktató részére megtéríti.
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(4) A gyakorlati oktató jogviszonyát a szakképzõ iskola igazgatója azonnali hatállyal megszünteti, ha
a) a gyakorlati oktató a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerû felhívástól számított
tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok
következménye, az ismételt felhívástól számított tizenötödik munkanapon,
b) a szakképzõ iskola igazgatója az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány
tartalma alapján megállapítja, hogy a gyakorlati oktató büntetett elõéletû, vagy a gyakorlati képzési tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, e megállapításnak a gyakorlati oktató részére történõ
kézbesítése napján.
(5) A jogviszony (4) bekezdésben meghatározott okból történõ megszüntetését írásban, az ok megjelölésével kell közölni
a gyakorlati oktatóval.
(6) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a szakképzõ iskola igazgatója
a) a gyakorlati oktató foglalkoztatásáról hozott döntés meghozataláig,
b) a gyakorlati oktató foglalkoztatásának megszûnéséig
kezeli.

XI. FEJEZET
A FELNÕTTOKTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK
33. §.

(1) Az iskolai rendszerû szakképzés a jelen alcímben foglalt eltérésekkel felnõttoktatás keretében is folyhat.
A felnõttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevõ tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez
igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függõen a nappali, az esti, a levelezõ oktatás
munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat.
(2) Az iskolai rendszerû szakképzés feladatainak ellátására kötelezett fenntartó ellátja a felnõttoktatás keretében folyó
szakképzés feladatait.
(3) Az OKJ meghatározza azokat a szakképesítéseket, amelyek felnõttoktatás keretében az esti, a levelezõ oktatás
munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében oktathatóak.
(4) A felnõttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján kell megszervezni.
(5) Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnõttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma
legalább a nappali rendszerû képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka, a levelezõ oktatás
munkarendje szerint megszervezett felnõttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább
a nappali rendszerû képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma
az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnõttoktatás keretében a nappali rendszerû képzésre
meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelezõ jelenléti óraszám eléri a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot.
(6) A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képezõ helyi tantervében és szakmai
programjában meghatározza a felnõttoktatás keretében oktatott szakmai tantárgyak óraszámait az (5) bekezdésben
meghatározottak alapján.

34. §

(1) A felnõttoktatás keretében folyó szakképzésben – a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatás
keretében folyó szakképzés kivételével – tanulószerzõdés nem köthetõ.
(2) Az esti, a levelezõ oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti felnõttoktatás keretében
folyó teljes gyakorlati képzésre is köthetõ együttmûködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó
szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerzõdés
köthetõ.
(3) A (2) bekezdés szerinti együttmûködési megállapodást megkötõ gyakorlati képzést folytató szervezet költségeinek
megtérítésére a 84. § (4) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.
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XII. FEJEZET
A TANULÓ GYAKORLATI FOGLALKOZTATÁSA
22. A tanuló védelme és a gyakorlati képzés elvei
35. §

(1) A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat
ellátására kötelezhetõ, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.
(2) A tanulót a gyakorlati képzést szervezõ a gyakorlati képzési feladattal összefüggõ munkavédelmi oktatásban részesíti.
(3) A képzési idõ alatt a gyakorlati képzés szervezõjének gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról.

36. §

(1) A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történõ felkészítéséért a gyakorlati képzést szervezõ a felelõs
a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján.
(2) A gyakorlati képzést szervezõ – az együttmûködési megállapodás eltérõ rendelkezése hiányában – köteles a gyakorlati
képzés követelményeire való felkészítéshez, továbbá a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi
feltételeket biztosítani.

37. §

(1) Fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idõ a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát
nem haladhatja meg.
(2) A napi gyakorlati képzési idõt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen olyan területen
(munkahelyen) történik, ahol a gyakorlati képzést folytató szervezettel munkaviszonyban álló munkavállalókat is
rövidebb munkaidõben foglalkoztatják.
(3) Fiatalkorú tanuló napi képzését hat óra és huszonkét óra között, folyamatosan kell megszervezni. A tanuló részére
a gyakorlati képzés befejezése és a következõ napi gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra
folyamatos pihenõidõt kell biztosítani.
(4) A tanuló a napi képzési idõt meghaladó gyakorlati képzésre nem vehetõ igénybe.

23. A gyakorlati képzés ideje
38. §

(1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet sor
a) az elméleti képzési napokon,
b) a szakképzõ iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelezõ,
c) a tanuló tanulmányok alatti vizsgája napjain és a tanulmányokat befejezõ komplex szakmai vizsgája napjain,
továbbá
d) minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési
kötelezettség alól.
(2) A gyakorlati képzést folytató szervezet a heti pihenõnapokon és a munkaszüneti napokon, valamint az õszi, a téli és
a tavaszi szünet idõtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is mûködõ
gyakorlati képzési helyen és a szakképzõ iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idõ helyett
– lehetõleg a következõ gyakorlati képzési napon – ugyanolyan mértékben kell szabadidõt biztosítani.
(3) Ha a napi gyakorlati képzési idõ a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás
nélküli szünetet kell biztosítani a képzési idõn belül.

24. A mulasztás és a foglalkozási napló
39. §

(1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelezõ.
(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskola házirendjében meghatározottak
szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a tanuló
foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskola házirendjében a mulasztás
nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is
alkalmazza. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezettel tanulószerzõdéses jogviszonyban álló tanulók
egyidejûleg összesen legalább három szakképzõ iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás
nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést folytató saját szabályozást készíthet.
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A szabályozással kapcsolatban a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes szakképzõ iskola igazgatója egyetértési
jogot gyakorol. A szabályozás tartalmáról a tanulót a tanulószerzõdés megkötésekor – írásban – tájékoztatni kell.
Ha a tanulónak a szorgalmi idõszakban teljesítendõ gyakorlati képzésrõl való igazolt és igazolatlan mulasztása egy
tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idõ (óraszám) húsz százalékát, a tanuló
tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerzõdés keretében
gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet
hozzájárulása is szükséges.
Ha a tanuló szorgalmi idõszakon kívüli összefüggõ szakmai gyakorlati képzésrõl való igazolt és igazolatlan mulasztása
meghaladja az összefüggõ szakmai gyakorlati képzési idõ (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam
követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg
az összefüggõ szakmai gyakorlati képzési idõ (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni
köteles.
Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma,
elért teljesítménye alapján a mulasztását a következõ tanév megkezdéséig pótolja és az elõírt gyakorlati
követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthetõ az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam
megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképzõ iskola nevelõtestülete a szakképzõ iskola pedagógiai
programja részét képezõ szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél
folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggõ szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggõ szakmai
gyakorlati képzési idõ (óraszám) húsz százalékát, de
a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy
b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggõ szakmai gyakorlati képzési idõ (óraszám) öt százalékát
és az igazolatlan mulasztását pótolta,
és a következõ tanév megkezdéséig pótolja az elõírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra
léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezõje ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati
képzés szervezõjének javaslatára a szakképzõ iskola nevelõtestülete dönt.

40. §

(1) A gyakorlati képzést folytató szervezet köteles értesíteni a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskolát
a tanuló gyakorlati képzésrõl való elsõ alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor.
(2) Ha a tanuló gyakorlati képzésen való igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, a harminc órát, az ötven
órát, a gyakorlati képzést folytató szervezet a mulasztásról minden esetben újabb értesítést küld a szakképzõ
iskolának.
(3) A szakképzõ iskola az (1)–(2) bekezdés esetén a nevelési-oktatási intézmények mûködési rendjérõl szóló rendeletnek
a mulasztás következményeire vonatkozó szabályai szerint jár el.
(4) A gyakorlati képzést szervezõ szakképzõ iskola a nevelési-oktatási intézmények mûködési rendjérõl szóló rendelet
szerint meghatározott iskolai mulasztásokról haladéktalanul értesíti a tanuló gyakorlati képzését folytató szervezetet.

41. §

(1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzésérõl köteles foglalkozási naplót vezetni.
(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított idõt és
a tanuló értékelését.
(3) A foglalkozási naplót a tanuló tanulói jogviszonya szerinti szakképzõ iskola felkérése alapján betekintésre
rendelkezésre kell bocsátani. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási naplót nem tudja
bemutatni, a szakképzõ iskola értesíti a gazdasági kamarát, amely az értesítés alapján – a 60. §-ban meghatározottak
szerint – soron kívül ellenõrzi a gyakorlati képzést folytató szervezetnél a foglalkozási napló vezetésére vonatkozó
elõírások betartását.
(4) Azzal a gyakorlati képzést folytató szervezettel szemben, aki a foglalkozási napló vezetését a területileg illetékes
gazdasági kamara felszólítása ellenére ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara – a 61. §-ban
foglaltak szerint – bírságot szab ki.
(5) Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet a foglalkozási napló vezetését a bírság kiszabását követõen
ismételten elmulasztja, a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést folytató szervezetet három évre
eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától.
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XIII. FEJEZET
A TANULÓSZERZÕDÉS
25. A tanulószerzõdés kötésére jogosult tanuló
42. §

(1) Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerzõdés – a (2) bekezdésben meghatározott iskolatípusban és
évfolyamon – az iskolai rendszerû szakképzésben magyarországi székhellyel mûködõ köznevelési intézményben,
a nappali rendszerû iskolai oktatás keretében részt vevõ azon tanulóval köthetõ, aki a gazdasági kamara által
szervezett szintvizsgát teljesítette.
(2) Tanulószerzõdés
a) a szakiskolai képzésben részt vevõ, középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezõ tanulóval a második
szakképzési évfolyam kezdetétõl,
b) a szakiskolai képzésben részt vevõ azon tanulóval, aki korábban a középiskola utolsó évfolyamát teljesítette,
az adott képzés elsõ szakképzési évfolyamának kezdetétõl,
c) a szakközépiskolai képzésben részt vevõ azon tanulóval, aki a középiskola utolsó évfolyamát teljesítette,
a középiskola utolsó évfolyamát követõ elsõ szakképzési évfolyam kezdetétõl
kezdõdõ hatállyal köthetõ. A szakképzési évfolyam kezdetén a keresztfélévben induló évfolyam kezdõ idõpontját is
érteni kell.
(3) Tanulószerzõdés a (2) bekezdésben meghatározott idõponttól kezdõdõ hatállyal azzal a tanulóval köthetõ, aki
a szakképesítésre jogszabályban elõírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
(4) A tanulószerzõdést, a tanulószerzõdés módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A tanulószerzõdés tartalmát
a felek csak közös megegyezéssel vagy egyezséggel módosíthatják.
(5) A tanuló egyidejûleg csak egy hatályos tanulószerzõdéssel rendelkezhet.
(6) Tanuló-elõszerzõdés köthetõ a szakiskolai képzésben részt vevõ tanulóval az elsõ szakképzési évfolyamon,
a szakképzési kerettantervben az elsõ szakképzési évfolyamra meghatározott gyakorlati képzési idõ legfeljebb tíz
százalékára. A tanuló-elõszerzõdésre egyebekben a tanulószerzõdésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni
azzal, hogy a tanuló tanulói pénzbeli juttatásra nem jogosult, és a tanuló-elõszerzõdést kötõ gyakorlati képzést
szervezõ a gyakorlati képzés költségeire a szakképzési hozzájárulás forrásaiból támogatásra nem tarthat igényt.

26. A tanulószerzõdés kötésére jogosult szervezet
43. §

(1) Tanulószerzõdést az a gyakorlati képzést szervezõ gazdálkodó szervezet vagy – a (2) bekezdésben meghatározott –
egyéb olyan szerv, szervezet (a továbbiakban együtt: gyakorlati képzést szervezõ szervezet) köthet, amely a gyakorlati
képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: nyilvántartás)
szerepel.
(2) A tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet
a) a köznevelési intézmények kivételével az egészségügyi, mûvészeti, közmûvelõdési, oktatási és szociális ágazatba
tartozó gyakorlati képzést szervezõ
aa) költségvetési szervként mûködõ intézmény,
ab) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy,
ac) alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy fenntartásában mûködõ intézmény, továbbá
b) az agrárágazatba tartozó gyakorlati képzést szervezõ õstermelõ.
(3) A nyilvántartást a tanuló gyakorlati képzését vállaló kérelmezõ telephelye szerinti területileg illetékes gazdasági
kamara vezeti (a továbbiakban: nyilvántartást vezetõ szerv).
(4) A nyilvántartásba kérelmére az a gyakorlati képzést szervezõ gazdálkodó szervezet vagy – a (2) bekezdésben
meghatározott – egyéb olyan szerv, szervezet vehetõ fel, amely rendelkezik az e törvényben, továbbá a szakképzés
megkezdésének és folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel és vállalja, hogy kötelezõen alkalmazza az adott szakképesítésre kiadott
szakképzési kerettantervet.
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27. A nyilvántartás tartalma
44. §

(1) A nyilvántartás tartalmazza
a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, képviselõjének és
a gyakorlati képzésért felelõs személy nevét,
b) azon szakképesítés(ek)nek a megnevezését és azonosító számát, amelyekre a gyakorlati képzõhely a felkészítést
nyújtja,
c) a nyilvántartásba vétel idõpontját,
d) a nyilvántartásba vételi eljárást lefolytató, területileg illetékes gazdasági kamara nevét, székhelyét, képviselõjének
nevét, továbbá a nyilvántartásba vételi eljárásban részt vevõ szakértõ(k) nevét,
e) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet által gyakorlati képzésre fogadható tanulók számát szakképesítésenkénti
csoportosításban, továbbá
f) a hatályos, az – 54. §-ban szabályozottak szerint – szüneteltetett, a megszûnt tanulószerzõdést és
együttmûködési megállapodást, továbbá ezeknek a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek
nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben elõírt adatait.
(2) A nyilvántartás – a tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás kivételével – nyilvános, azt a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint a gazdasági kamara a saját honlapján
közzéteszi. A közzétett adatokat a nyilvántartást vezetõ szerv döntését követõ nyolc napon belül frissíteni kell.
A tanulószerzõdést és az együttmûködési megállapodást is tartalmazó nyilvántartáshoz a nyilvántartást vezetõ
hozzáférést biztosít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az állami szakképzési és felnõttképzési szerv részére.

28. A nyilvántartásba történõ felvételi eljárás
45. §

(1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a nyilvántartást vezetõ szervnek kell benyújtani. A nyilvántartást vezetõ szerv
a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek helyt ad, ha a kérelmezõ az e törvényben és a gyakorlati képzés folytatására
jogosult szervezetek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben elõírt feltételeknek megfelel.
(2) A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a szakmai szervezet vagy szakmai kamara
véleményének kikérésével bírálja el, amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe
sem.
(3) A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásba vétel során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint
jár el.
(4) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet megszûnése esetén a nyilvántartást vezetõ szerv a szervezetet törli
a nyilvántartásból a szervezet bejelentése alapján vagy hivatalból.
(5) A nyilvántartást vezetõ szerv döntésével szemben fellebbezésnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai
szerint van helye. A nyilvántartásba vétel során a nyilvántartást vezetõ szerv által hozott döntéssel szemben benyújtott
fellebbezést az állami szakképzési és felnõttképzési szerv bírálja el. A fellebbezést az állami szakképzési és
felnõttképzési szervnek kell címezni, de az elsõ fokú határozatot meghozó, területileg illetékes gazdasági kamaránál
kell benyújtani. A nyilvántartást vezetõ szerv a fellebbezést az eljárás összes irataival, valamint a fellebbezéshez fûzött
szakmai véleményével együtt tíz napon belül továbbítja az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek.
(6) A gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárás
részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.

29. A tanulószerzõdés megkötése
46. §

(1) A gazdasági kamara feladata a tanulószerzõdés megkötésének elõsegítése. Ha a gazdasági kamara közremûködése
eredményeként nem kerül sor tanulószerzõdés megkötésére, a gazdasági kamara tájékoztatja errõl a tanuló
jogviszonya szerinti szakképzõ iskolát. Ebben az esetben a szakképzõ iskola gondoskodik a tanuló gyakorlati
képzésérõl.
(2) A tanulószerzõdést a nyilvántartást vezetõ szerv tartja nyilván. A tanulószerzõdést, a módosított tanulószerzõdés egy
példányát a gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés megkötését, módosítását követõ öt munkanapon
belül megküldi a nyilvántartást vezetõ szervnek. A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés
megszûnését öt munkanapon belül bejelenti a nyilvántartást vezetõ szervnek és a tanuló jogviszonya szerinti
szakképzõ iskolának.
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(3) A nyilvántartást vezetõ szerv a tanulószerzõdés megszûnésének tényét a megszûnés bejelentésétõl számított
öt munkanapon belül átvezeti a nyilvántartáson.
(4) A nyilvántartást vezetõ szerv a tanulószerzõdést – mint megszûnt tanulószerzõdést – a megszûnésétõl számított
öt évig szerepelteti a nyilvántartásban.
47. §

(1) A tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerzõdés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév
megkezdése elõtti május hó tizenötödik napjáig jelenti be a nyilvántartást vezetõ szervnek és a tanuló szakmai
elméleti képzését ellátó szakképzõ iskolának. A megkötött tanulószerzõdést a gyakorlati képzését szervezõ szervezet
öt napon belül megküldi a nyilvántartást vezetõ szerv részére ellenjegyzés céljából.
(2) A tanulószerzõdést lehetõleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. A nyilvántartást vezetõ szerv
a tanulószerzõdést a megküldéstõl számított tíz napon belül ellenjegyzi, ha a tanulószerzõdés megfelel e törvény
elõírásainak. Az aláírt és ellenjegyzett tanulószerzõdés egy példányát a nyilvántartást vezetõ szerv az ellenjegyzéstõl
számított öt napon belül megküldi a szakképzõ iskolának.
(3) A tanulószerzõdés az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a tanulószerzõdésben megjelölt naptól hatályos.
(4) A tanulószerzõdés alapján a tanuló az e törvény szerint járó juttatásokra – a tanévkezdést követõen megkötött
tanulószerzõdést kivéve – a tanév kezdõ napjától jogosult.

30. A tanulószerzõdés tartalma
48. §

(1) A tanulószerzõdés tartalmazza
a) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet adatait (nevét, székhelyét, elérhetõségét, adószámát, statisztikai
számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselõjének nevét),
b) a tanuló természetes személyazonosító adatait (nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési
nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, elérhetõségét), törvényes képviselõjének nevét, lakcímét és elérhetõségét,
c) a szakmai elméleti képzést nyújtó szakképzõ iskola adatait (nevét, székhelyét, elérhetõségét, oktatási
azonosítóját, törvényes képviselõjének nevét),
d) az OKJ-val azonos módon a szakképesítés megnevezését és a képzési idõt,
e) a gyakorlati képzés helyét, a tanuló gyakorlati képzéséért felelõs személyt,
f) a tanulót e törvény alapján megilletõ pénzbeli juttatás összegét,
g) az f) pontban meghatározott tanulói juttatás emelésének, csökkentésének a gyakorlati képzést szervezõ
szervezetnél képzésben részt vevõ valamennyi tanulóra érvényes egységes feltételeit és szempontrendszerét,
továbbá
h) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet által a tanuló számára – a jogszabály alapján járó juttatásokon
és kedvezményeken felül – biztosított egyéb juttatások és kedvezmények megjelölését, azok mértékét és
nyújtásának feltételeit.
(2) A tanulószerzõdés tartalmazza a gyakorlati képzést szervezõ szervezet arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy
a tanuló számára – egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyen – a szakképzési
kerettantervnek megfelelõ gyakorlati képzésrõl és nevelésrõl gondoskodik.
(3) A tanulószerzõdés tartalmazza a tanuló arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy
a) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
b) a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelõen elsajátítja,
c) a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi elõírásokat megtartja,
d) nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati képzést szervezõ szervezet jogos gazdasági vagy egyéb
érdekeit veszélyeztetné.

31. A tanulószerzõdés megszûnésének egyes esetei
49. §

(1) A tanulószerzõdés megszûnik
a) ha a tanuló sikeres komplex szakmai vizsgát tett, a szakmai bizonyítvány kiállításának napján,
b) a szakképzõ iskolából való kizárással, vagy a tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben
szabályozott esetekben történõ megszûnésének napján, amennyiben a tanuló az iskolai tanulmányait harminc
napon belül más szakképzõ iskolában nem folytatja,
c) a gyakorlati képzést szervezõ szervezet jogutód nélküli megszûnésének napján,
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d)

a gyakorlati képzést szervezõ szervezetnek a gyakorlati képzésben való részvételtõl eltiltó határozata jogerõre
emelkedésének napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének a napján,
e) közös megegyezéssel történõ megszüntetés esetén a közös megegyezésben megjelölt napon,
f) rendes felmondás esetén a felmondás közlésétõl számított tizenötödik napon,
g) rendkívüli felmondás esetén a felmondás közlésének napján,
h) a tanuló halála napján.
(2) Ha a tanulószerzõdés az (1) bekezdés c) és d) pontja alapján szûnik meg, a nyilvántartást vezetõ szerv a szakképzõ
iskolával együttmûködve köteles elõsegíteni a tanuló további gyakorlati képzését és a tanulószerzõdés megkötését.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a szakképzõ iskola haladéktalanul értesíti a tanulói jogviszony
megszûnésének napjáról a tanuló gyakorlati képzését szervezõ szervezetet és a nyilvántartást vezetõ szervet.
50. §

(1) A tanulószerzõdés felmondással való megszüntetése – az 51. és 52. §-ban meghatározottak szerint – rendes vagy
rendkívüli felmondással történhet.
(2) A felmondást írásban kell közölni. A tanulószerzõdés felmondását közölni kell a szakképzõ iskolával és a nyilvántartást
vezetõ szervvel.

51. §

(1) A tanuló a tanulószerzõdést a nyilvántartást vezetõ szervvel történt egyeztetést követõen, jogszabálysértésre
hivatkozva a jogszabálysértés pontos megjelölésével rendkívüli felmondással felmondhatja. Az egyeztetésnek ki kell
terjednie a gyakorlati képzést szervezõ szervezettel kapcsolatban a tanuló által megjelölt jogszabálysértés
körülményeinek tisztázására.
(2) A tanulószerzõdést rendkívüli felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél
a) a tanulószerzõdésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentõs
mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tanulószerzõdés fenntartását lehetetlenné teszi,
és emiatt lehetetlenné válik, vagy jelentõs akadályba ütközik a tanuló komplex szakmai vizsgára történõ felkészülése,
vagy a gyakorlati képzés további biztosítása a tanuló részére.
(3) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet rendkívüli felmondással abban az esetben is megszüntetheti
a tanulószerzõdést, ha a szakképzõ iskola a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idõ alatt
másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére.
(4) Bármelyik fél rendes felmondással akkor mondhatja fel a tanulószerzõdést, ha más gyakorlati képzést szervezõnél
a tanuló tanulószerzõdéssel történõ foglalkoztatása biztosított.
(5) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdést nem mondhatja fel
a) a tanuló betegségének idõtartama alatt, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követõ egy évig,
b) üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a táppénzre való jogosultság teljes ideje alatt,
c) a terhesség ideje alatt, továbbá a szülést követõ hatodik hónap végéig.

52. §

(1) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a rendkívüli felmondást indokolni köteles. Az indokolásból a felmondás
okának világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a rendkívüli felmondás indokának valódiságát és okszerûségét a gyakorlati
képzést szervezõ szervezetnek kell bizonyítania.
(2) A felek a rendkívüli felmondással szemben a felmondás közlésétõl számított tizenöt napon belül bírósághoz
fordulhatnak.
(3) A keresetnek a rendkívüli felmondás végrehajtására – az 51. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – halasztó hatálya
van.

53. §

(1) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés megszûnésével egyidejûleg értesíti a nyilvántartást vezetõ
szervet és a szakképzõ iskolát a tanulószerzõdés megszûnésérõl.
(2) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulószerzõdés megszûnésekor a tanuló részére igazolást állít ki a gyakorlati
képzésben eltöltött idõrõl és a megszerzett gyakorlati ismeretekrõl.

54. §

(1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján történõ szüneteltetése alatt
a tanulószerzõdésbõl eredõ jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket (a tanulószerzõdés
szüneteltetése).
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(2) A tanuló tanulói jogviszonya szüneteltetésének kezdetérõl és végérõl a szakképzõ iskola haladéktalanul értesíti
a gyakorlati képzést szervezõ szervezetet és a nyilvántartást vezetõ szervet.
55. §

Kiskorú tanuló esetén a tanulószerzõdés megkötéséhez, a tanuló részérõl történõ felmondásához és módosításához
be kell szerezni a szülõ (gyám) írásbeli hozzájárulását is.

XIV. FEJEZET
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
32. Az együttmûködési megállapodás feltételei
56. §

(1) A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervezõ szakképzõ iskola és a gyakorlati képzés
feltételeivel részben vagy egészben rendelkezõ szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet vagy
költségvetési szervként mûködõ intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, alapítvány, egyesület,
egyházi jogi személy fenntartásában mûködõ intézmény, õstermelõ közötti együttmûködési megállapodás alapján
abban az esetben folytatható, ha
a) a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre elõírt képzési idõ negyven százaléknál kevesebb,
b) a gyakorlati képzés szervezõje a szakképzõ iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggõ
szakmai gyakorlatot szervezi meg,
c) a gyakorlati képzést szervezõ szakképzõ iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért
– a mûvészeti szakképesítések kivételével – a tanuló kiegészítõ gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervezõ
szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre elõírt képzési idõ legfeljebb
negyven százalékában, vagy
d) a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor.
(2) Az együttmûködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttmûködési megállapodásra a Polgári
Törvénykönyvnek a megbízási szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az együttmûködési
megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé, az ellenjegyzésre a 47. §
(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Együttmûködési megállapodás a fenntartóra vonatkozóan többletkötelezettséget csak a fenntartó elõzetes
jóváhagyásával állapíthat meg.
(4) Attól a tanévtõl, amelyben az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiegészítõ gyakorlati képzés aránya – a mûvészeti
szakképesítések kivételével – meghaladja az arra a tanévre a szakképzési kerettantervben elõírt gyakorlati képzési idõ
negyven százalékát, együttmûködési megállapodás nem köthetõ.
(5) Ha a tanuló gyakorlati képzése részben vagy egészben együttmûködési megállapodás alapján folyik, a gyakorlati
képzés szervezõje a szakképzõ iskola.
(6) A szakképzõ iskola az együttmûködési megállapodás megkötését megelõzõen és azt követõen folyamatosan ellenõrzi
a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben
rendelkezõ gyakorlati képzést folytató szervezetnél, valamint gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése
a szakképzési kerettantervnek megfelelõen folyjon.

33. Az együttmûködési megállapodás tartalma
57. §

Az együttmûködési megállapodás a következõket tartalmazza:
a) az együttmûködési megállapodást kötõ felek nevét (cégnevét), székhelyét, elérhetõségét, adószámát, statisztikai
számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, törvényes képviselõje nevét, egyéb
szervezet nyilvántartási számát és a szakképzõ iskola oktatási azonosítóját,
b) a gyakorlati képzést folytató szervezetnél gyakorlati képzésben részt vevõ tanulók szakképesítésenkénti és
évfolyamonkénti létszámát,
c) a szakképzõ iskola szakmai programjában szereplõ gyakorlati képzés idõtartamát, valamint a gyakorlati képzést
folytató szervezetnél folyó kiegészítõ gyakorlati képzés arányát tanévenként,
d) a gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének leírását,
e) a szakképzõ iskola feladatait és kötelességeit a gyakorlati képzés megszervezésével kapcsolatban,
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a gyakorlati képzést folytató szervezet feladatait és kötelességeit a szakmai gyakorlati képzés megszervezésével
kapcsolatban,
a tanulókat e törvény szerint megilletõ juttatásokat, a felelõsségbiztosítás költségeit,
azt, hogy a gyakorlati képzési idõ egyes szakaszaiban hol és milyen formában (tanmûhely, csoportos gyakorlati
képzési hely, egyedi munkahely) valósul meg a gyakorlati képzés, továbbá ki gondoskodik a tanulók
felügyeletérõl.

XV. FEJEZET
AZ ELLENÕRZÉS
34. A hatósági, a törvényességi és a szakmai ellenõrzés a szakképzésben
58. §

(1) A szakképzés ellenõrzési rendszere hatósági és törvényességi, továbbá szakmai ellenõrzésbõl áll.
(2) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti és a szakképzõ iskola által szervezett gyakorlati képzés hatósági
és törvényességi ellenõrzése a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint folyik.
A tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés komplex szakmai és hatósági
ellenõrzését a gazdasági kamara végzi. A komplex szakmai vizsga hatósági ellenõrzését a területileg illetékes megyei,
fõvárosi kormányhivatal végzi.
(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti képzés és a szakképzõ iskola által szervezett gyakorlati képzés
szakmai ellenõrzése az országos szakképzési névjegyzék részét képezõ szakértõi névjegyzékben (a továbbiakban:
szakértõi névjegyzék) szereplõ szakértõ bevonásával a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben meghatározottak
szerint folyik. A komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzését a szakképesítésért felelõs miniszter végzi. A szakértõi
névjegyzéket az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezeti.
(4) A szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezheti a komplex szakmai vizsgát szervezõ vagy a 12. §
(1) bekezdésében szereplõ szakképzést folytató intézmény vizsgaszervezési tevékenységének – a (2) bekezdés szerinti
– ellenõrzését. A szakképesítésért felelõs miniszter által kezdeményezett ellenõrzést a megyei, fõvárosi
kormányhivatal köteles lefolytatni. A komplex szakmai vizsgát vizsgaszervezési engedély alapján szervezõ intézmény
vizsgaszervezési tevékenységének ellenõrzése a 18. § (3) bekezdése szerint történik.
(5) Az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés ellenõrzése – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a felnõttképzésrõl
szóló törvényben meghatározottak szerint folyik.

35. A szakképzés országos és térségi szakmai ellenõrzése
59. §

(1) Az iskolai rendszerû szakképzésnek a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti országos és térségi
pedagógiai-szakmai ellenõrzésébe bevonni kívánt szakképzõ iskolákra évente egyszer a szakképesítésért felelõs
miniszter tesz javaslatot az oktatásért felelõs miniszternek.
(2) A kormányhivatal pedagógiai-szakmai ellenõrzési feladatai ellátása során a szakképzõ iskolákat ellenõrzõ háromtagú
szakértõi csoport legalább két tagja a szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõ.
(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a szakmai elméleti képzésben és a szakképzõ iskola által szervezett gyakorlati
képzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének szakmai-pedagógiai ellenõrzését a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter – a szakképesítésért felelõs miniszter javaslatára vagy egyetértésével – közvetlenül is
elrendelheti a szakértõi névjegyzéken szereplõ szakértõk bevonásával. Az ellenõrzés költségeit a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetésébe kell betervezni.
(4) A (2) bekezdés szerinti szakmai ellenõrzés tapasztalatairól a kormányhivatal évente országos és megyei szintû
összegzést készít, amelyet az oktatásért felelõs miniszter megküld a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszternek és az ágazatába tartozó szakképesítés tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszternek.
(5) A komplex szakmai vizsga eseti szakmai ellenõrzését a szakképesítésért felelõs miniszter a gazdasági kamara vagy
az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek, vagy amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági
kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a szakmai szervezet vagy szakmai
kamara bevonásával végzi. Az ellenõrzés kiterjedhet a vizsgatevékenységekre, a vizsgarészekre, a vizsganapokra vagy
a teljes vizsgára.
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(6) A komplex szakmai vizsga eseti szakmai ellenõrzése a vizsgaszervezõ, a szakmai vizsgabizottság és a szakmai
vizsgabizottság munkáját segítõ szakértõk – a komplex szakmai vizsga színvonalas lebonyolítása, illetve a vizsgázók
felkészültségének hatékony mérése érdekében folytatott – tevékenységének vizsgálatára irányul.

36. A gazdasági kamara komplex ellenõrzése a gyakorlati képzés során
60. §

(1) A nyilvántartásban szereplõ gyakorlati képzést szervezõ szervezet szakképzési tevékenységét – a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályai szerint – a gazdasági kamara ellenõrzi a tanulóval tanulói jogviszonyban álló
szakképzõ iskola, a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ (gyám) megkeresése alapján vagy egyébként hivatalból.
Az ellenõrzésben részt vesz azon szakképzõ iskola képviselõje, amellyel a gyakorlati képzésen részt vevõ tanuló tanulói
jogviszonyban áll. A szakképzõ iskola, amennyiben nem ért egyet az ellenõrzés megállapításaival vagy az ellenõrzésrõl
hozott határozattal, azokra észrevételt tehet. A szakképzõ iskola képviselõje ellenõrzés során tett észrevételét
az ellenõrzés jegyzõkönyvében rögzíteni kell, a határozatra tett észrevételét a határozat záradékaként csatolni kell.
(2) A gyakorlati képzés ellenõrzését a nyilvántartásba vételi eljárásra irányadó szabályoknak megfelelõen kell lefolytatni
azzal, hogy az ellenõrzés alapján a területileg illetékes gazdasági kamara által hozott határozat ellen fellebbezést
az ellenõrzésben részt vevõ szakképzõ iskola is benyújthat.
(3) A területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzés ellenõrzése során megvizsgálja, hogy a gyakorlati képzést
szervezõ vagy folytató szervezet rendelkezik-e az e törvényben, valamint a szakképzés megkezdésének és
folytatásának feltételeirõl szóló kormányrendeletben a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és
tárgyi feltételekkel. Vizsgálja továbbá, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést
a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e. A gyakorlati képzést folytató szervezet
ellenõrzése kiterjedhet a tanulószerzõdés és az együttmûködési megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá
kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzõhely a tanulószerzõdésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz-e.
(4) A gazdasági kamara vizsgálata a gyakorlati képzés ellenõrzés során – a (3) bekezdésben foglaltak mellett – kiterjed
a szakoktató alkalmazási feltételeire, a maximális csoportlétszámra, a tanulói terhelésre, a tanulói kedvezmények és
juttatások biztosítására, az adott képzésre jellemzõ tanulói munka- és balesetvédelemre, a foglalkozási napló
vezetésére, valamint az egyenlõ bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezésekben és a 7. § (1) bekezdés
h) pontja szerinti eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartására.
(5) Amennyiben a szakképesítés nem tartozik a gazdasági kamara hatáskörébe, a (3)–(4) bekezdés szerinti ellenõrzést
a területileg illetékes gazdasági kamara a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával együttmûködve végzi.
(6) Az együttmûködési megállapodás alapján folyó gyakorlati képzés esetén a (3)–(4) bekezdés szerinti ellenõrzést
– az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a gazdasági kamara és a szakképzõ iskola együtt végzi.

61. §

(1) A területileg illetékes gazdasági kamara végzéssel kötelezi a gyakorlati képzést folytató szervezetet a jogszabálysértés
azonnali megszüntetésére és a hiányzó feltételek tizenöt napon belül történõ pótlására, amennyiben az ellenõrzése
során azt észleli, hogy
a) a gyakorlati képzést folytató szervezet tárgyi vagy személyi feltételei nem felelnek meg a gyakorlati képzés
folytatására vonatkozó jogszabályoknak,
b) a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést nem a szakképesítésre kiadott szakképzési
kerettanterv szerint folytatja,
c) a tanulószerzõdés nem felel meg e törvény elõírásainak,
d) a gyakorlati képzést folytató szervezet a tanulószerzõdésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz maradéktalanul
eleget, vagy
e) a 60. § (4) bekezdése alapján ellenõrzött feltételek valamelyikét nem teljesíti.
(2) Ha a gyakorlati képzést folytató szervezet az (1) bekezdés szerinti végzésben elõírt kötelezettségének a végzésben
meghatározott határidõ elteltéig nem tesz eleget, a területileg illetékes gazdasági kamara a jogszabálysértés
megszüntetésére ismételten – tizenöt napos határidõvel – kötelezi, és egyidejûleg bírságot szab ki.
(3) Ha a gyakorlati képzést folytató szervezet
a) a feltárt jogszabálysértést nem szünteti meg,
b) a mulasztott kötelezettségét nem teljesíti,
c) ismételten jogszabálysértést követ el, vagy
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d)

a gyakorlati képzés folytatásának e törvényben meghatározott feltételeit továbbra sem biztosítja, és ezzel
a tanuló komplex szakmai vizsgára történõ eredményes felkészítését veszélyezteti,
a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést szervezõ vagy folytató szervezetet törli a nyilvántartásból,
és három évre eltiltja a gyakorlati képzés folytatásától. Errõl a jogsértést megállapító határozat egyidejû
megküldésével a tanulóval tanulói jogviszonyban álló szakképzõ iskolát, a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülõt
(gyámot) tájékoztatni kell. A területileg illetékes gazdasági kamara a nyilvántartásból törlõ és a gyakorlati képzés
folytatásától eltiltó határozat egy példányát megküldi az érintett szakképesítésért felelõs miniszternek.
(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és
a szakképesítésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, valamint a gazdasági kamara honlapján közzé kell
tenni.
62. §

(1) Ha a területileg illetékes gazdasági kamara nyilvántartásba vétel hiányában nyújtott gyakorlati képzés folytatásáról
szerez tudomást, a gazdasági kamara a gyakorlati képzést nyilvántartásba vétel hiányában nyújtót figyelmezteti, és
gondoskodik arról, hogy a tanuló gyakorlati képzése a jogszabályoknak megfelelõen folyjon, és errõl egyidejûleg
értesíti a szakképzõ iskolát.
(2) Ha
a) a figyelmeztetésben részesített az (1) bekezdés szerinti figyelmeztetés ellenére a gyakorlati képzést továbbra is
nyilvántartásba vétel hiányában nyújtja, vagy
b) a területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozat ellenére nyújtott gyakorlati képzés folytatásáról szerez
tudomást,
a területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzést azonnal felfüggeszti, és ezzel egyidejûleg a gyakorlati
képzést jogellenesen nyújtóval szemben bírságot szab ki, továbbá haladéktalanul gondoskodik a tanulót
tanulószerzõdés keretében foglalkoztató gyakorlati képzést szervezõ szervezet kiválasztásáról. Ebben az esetben
a gazdasági kamara a gyakorlati képzést nyilvántartásba vétel hiányában vagy eltiltó határozat ellenére nyújtót
a döntés közlésétõl számított három évre eltiltja gyakorlati képzés folytatásától.
(3) A gyakorlati képzés folytatásától eltiltó határozat esetén a gyakorlati képzést jogellenesen nyújtó köteles
maradéktalanul visszatéríteni – a jogsértést megállapító döntés közlésétõl számított tizenöt napon belül – a gyakorlati
képzéssel összefüggésben a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény
alapján elszámolt költségeit a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze javára.
(4) A gyakorlati képzést folytató szervezetek ellenõrzésének részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.

XVI. FEJEZET
A TANULÓKAT MEGILLETÕ JUTTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK
37. A tanulói pénzbeli juttatás mértéke
63. §

(1) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanuló részére
a) a tanulószerzõdés alapján, továbbá
b) az 56. §-ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben szakképzési évfolyamon együttmûködési megállapodás
alapján, nappali rendszerû oktatásban részt vevõ tanuló részére az összefüggõ szakmai gyakorlat idejére
pénzbeli juttatást köteles fizetni.
(2) Tanulószerzõdés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési
évfolyamnak az elsõ félévében, amelyben a tanuló tanulószerzõdés alapján vesz részt szakképzésben, ha
– a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idõ arányát
figyelembe véve – a gyakorlati képzési idõ eléri
a) a nyolcvan százalékot, a hónap elsõ napján érvényes kötelezõ legkisebb havi munkabér (a továbbiakban:
minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,
b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,
c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,
d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,
e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,
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f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,
g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.
A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának (2) bekezdés szerinti
mértékét a szakképzési évfolyam további féléveiben a tanulószerzõdésben meghatározott szempontok
figyelembevételével emelni kell, a tanuló tanulmányi elõmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott
teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.
Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke
a megismételt szakképzési évfolyam elsõ félévében az elõzõ félévre megállapított pénzbeli juttatás fele. A további
félévekben – az újabb tanévismétlés esetét kivéve – a pénzbeli juttatás mértékének megállapítására a (3) bekezdés
az irányadó.
Ha a tanuló a befejezõ szakképzési évfolyamon az évfolyamra elõírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti,
a tanítási év utolsó tanítási napját követõ naptól a tanulószerzõdés alapján tanulói juttatásra nem jogosult. Ha a tanuló
elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, a következõ tanév elsõ tanítási napjától a (4) bekezdés
szerint foglaltakat kell alkalmazni.
A 48. §-ban foglaltakon túl a tanulói pénzbeli juttatás kifizetésének módját és legkésõbbi idõpontját, a tanulói pénzbeli
juttatásból történõ terhek levonására vonatkozó tájékoztatás módját és a tanulói pénzbeli juttatással kapcsolatos
valamennyi lényeges körülményt a tanulószerzõdésben kell rögzíteni.
A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással lehet teljesíteni.

(1) A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerzõdés alapján – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a tanulószerzõdés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló
igazolatlan mulasztásával arányosan – a tanulókat megilletõ juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben
meghatározottak szerint – csökkenteni kell.
(2) Ha a tanulószerzõdés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szûnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli
juttatás idõarányos része illeti meg.
(3) A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerzõdés alapján a tanév szorgalmi idõszakot követõ idõtartamára, július
és augusztus hónapra is megilleti. A befejezõ szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás
a tanulmányok befejezését követõ elsõ komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.
(4) A tanulót a 67. § (1) bekezdése alapján megilletõ betegszabadság idõtartamára tanulói pénzbeli juttatásának hetven
százaléka illeti meg.
(5) A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a Munka Törvénykönyve szabályai figyelembevételével kell kifizetni a tanuló
részére.
(6) A tanuló részére járó tanulói pénzbeli juttatásból levonásnak csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a tanuló
hozzájárulása alapján van helye. A levonásra a Munka Törvénykönyvének a munkabérbõl történõ levonásra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
(7) Jogalap nélküli kifizetés esetén a tanulói pénzbeli juttatást a tanulótól a Munka Törvénykönyvében szabályozott
módon lehet visszakövetelni.

38. A gyakorlati képzésen együttmûködési megállapodás alapján részt vevõ tanuló részére kifizetett
tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozó külön rendelkezések
65. §

(1) A gyakorlati képzésen együttmûködési megállapodás alapján részt vevõ tanuló részére az összefüggõ szakmai
gyakorlat idõtartamára fizetett tanulói pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a 63. § (2) bekezdés
a) pontjában meghatározott tanulói pénzbeli juttatás mértékénél.
(2) Az együttmûködési megállapodás alapján fizetendõ tanulói pénzbeli juttatás az összefüggõ szakmai gyakorlaton
töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. Az együttmûködési megállapodás alapján fizetendõ tanulói pénzbeli
juttatás heti összege az (1) bekezdés alapján fizetendõ pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.
(3) Az együttmûködési megállapodás alapján fizetendõ pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában
csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.
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39. A tanulót megilletõ szünet és felkészülési idõ
66. §

(1) A gyakorlati képzésben részt vevõ tanulót tanévenként azokban a tanévekben, amelyekben a tizenkilencedik életévét
még nem tölti be, legalább harmincöt nap, ezt követõen legalább harminc nap pihenõnap illeti meg. A pihenõnap
kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján megilletõ õszi, téli, tavaszi
és nyári szünet kiadásának rendjére.
(2) A gyakorlati képzésben részt vevõ tanuló a tanulmányokat befejezõ komplex szakmai vizsga elõtt a vizsgára való
felkészülés céljából, a gyakorlati képzést szervezõ vagy folytató szervezettel történt megállapodás alapján gyakorlati
képzésen vehet részt. A gyakorlati képzésben részt vevõ tanulót ebben az esetben is, egy alkalommal legalább tíz nap
egyéni felkészülési idõ illeti meg. Az egyéni felkészülési idõt közvetlenül a komplex szakmai vizsga elõtt, az e bekezdés
szerinti gyakorlati képzés idejének terhére, összefüggõen kell kiadni.
(3) A pihenõnap és az egyéni felkészülési idõ munkanapokban számítandó, kiadásánál a heti rendes pihenõnapokat és
a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.

40. A tanulóra vonatkozó munkajogi szabályok
67. §

(1) A tanulót a tanulószerzõdés alapján a betegsége idejére a Munka Törvénykönyve alapján tíz nap betegszabadság illeti
meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint
táppénzre jogosult. A betegszabadságra egyebekben a Munka Törvénykönyve szabályait kell alkalmazni.
(2) Üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén a gyakorlati képzésen tanulószerzõdés alapján részt vevõ tanuló
részére a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátás jár.
(3) A tanulószerzõdés alapján a terhes és a szülõ tanulót a Munka Törvénykönyve szerinti szülési szabadság illeti meg.

41. A tanulókat megilletõ egyéb juttatások
68. §

(1) A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerû szakképzésben részt vevõ tanulók juttatásairól
szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni
védõfelszerelés (védõruha), tisztálkodási eszköz és a gyakorlati képzést szervezõ szervezetnél a tanuló által választott
szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások illetik meg.
(2) A gyakorlati képzést szervezõ szervezet a tanulót a gyakorlati képzés során elért eredménye, teljesítménye alapján
jutalomban, prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti.

42. Kártérítési felelõsség
69. §

(1) A tanuló a tanulószerzõdésbõl eredõ kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gyakorlati képzést folytató
szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni.
(2) Ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár éri, a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles azt
megtéríteni.

70. §

(1) A tanuló és a gyakorlati képzést folytató szervezet kártérítési felelõsségére tanulószerzõdés esetén – a (2) bekezdés
kivételével – a Munka Törvénykönyve kártérítési felelõsségi szabályait kell alkalmazni.
(2) A tanuló a gyakorlati képzést folytató szervezetnek gondatlanságból okozott kár értékének ötven százalékát köteles
megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.
(3) A gyakorlati képzésen részt vevõ tanuló részére a gyakorlati képzés szervezõje – a tanuló által okozott, de a tanuló által
meg nem térített károk fedezetére – felelõsségbiztosítást köteles kötni.
(4) A tanulószerzõdéssel kapcsolatos jogviták elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. A jogvitát megelõzõen
a gazdasági kamara közvetít a felek között a vita feloldása érdekében.
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HATODIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZERE
XVII. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS KORMÁNYZATI FELADATAI
43. A Kormány
71. §

(1) A Kormány a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter és a szakképesítésért felelõs miniszterek által vezetett
minisztériumok legfõbb kormányzati irányítási szerveként szabályozza a szakképzésnek a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter és a szakképesítésért felelõs miniszter hatáskörét meghaladó kérdéseit.
(2) A Kormány az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében kiadja az OKJ-t és az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljait, a szakmai vizsgaszabályzatot, valamint a komplex szakmai vizsgák szakmai
ellenõrzésének általános szabályait,
(3) A Kormány meghatározza a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásának és ellenõrzésének,
a szakképzés megkezdésének és folytatásának, a pályaorientációnak és a pályakövetésnek a szabályait és a komplex
szakmai vizsgával kapcsolatos díjakat, továbbá azon szakképesítéseket, amelyek a 84. § (5) bekezdése alapján
a szakképzõ iskola fenntartóját költségvetési hozzájárulás igénybevételére jogosítják.

44. A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
72. §

(1) A szakképzés irányítását a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter látja el, amelynek keretében
meghatározza
a) a tanulókat a 63–65. §-ok és a 68. § alapján megilletõ juttatásokat,
b) az országos szakképzési (szakmai vizsgaelnöki, szakmai vizsgabizottsági tagi, szakképzési szakértõi) névjegyzék
elkészítésének és kiadásának szabályait, valamint
c) a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló
engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait.
(2) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
a) ellátja a képzési alaprésszel kapcsolatban a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló törvényben meghatározott feladatokat,
b) létrehozza és mûködteti a Nemzeti Képesítési Bizottságot,
c) az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezetõje útján összeállíttatja a szakképesítésért felelõs miniszter
ágazatába tartozó szakképesítések modultérképei alapján az országos modultérképet (a továbbiakban: országos
modultérkép) és gondoskodik annak nyilvánosságra hozataláról,
d) létrehozza a regionális fejlesztési tanácsokkal együttmûködõ, a fõvárosi, megyei szakképzési feladatellátást
koordináló, a szakképzés minõségi fejlesztését segítõ – a 81. §-ban meghatározott – fõvárosi, megyei fejlesztési és
képzési bizottságokat (a továbbiakban: megyei fejlesztési és képzési bizottság), és a gazdasági kamarával együtt
gondoskodik mûködési feltételeiknek biztosításáról,
e) kidolgoztatja és kiadja
ea) a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, továbbá a kilencedik évfolyamon,
tanmûhelyben folyó szakmai gyakorlatra, továbbá a tizedik és tizenegyedik évfolyamon, gyakorlati képzést
folytató szervezetnél szervezett szakmai gyakorlati képzésre,
eb) a szakközépiskolákban ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamra a szakmai elméletre, továbbá
a szakmai gyakorlatra, valamint
ec) a szakközépiskolákban szakképesítésenként az érettségi vizsgát követõ szakképzési évfolyamokra
a szakmai elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra
vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket,
f) kezdeményezi a közismereti tárgyak oktatásához a szakiskolákban, továbbá a szakközépiskolákban kötelezõen
alkalmazandó kerettantervek elkészítését és kiadását az oktatásért felelõs miniszternél, valamint
g) közvetlenül – vagy az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezetõje útján, a 14. § (2) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – valamennyi szakképesítés tekintetében megbízza a szakmai vizsgabizottság elnökét,
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kidolgoztatja és mûködteti a 16. § szerinti, a komplex szakmai vizsgák lebonyolításának és az adatszolgáltatásnak
az informatikai támogatását és a 9. § szerinti, a komplex szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok központi
elektronikus nyilvántartását.
A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az OKJ alapján hatáskörébe utalt szakképesítések tekintetében
ellátja a szakképesítésért felelõs miniszter 73. §-ban meghatározott feladatait.
A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az iskolai rendszerben oktatott szakképesítések tekintetében
az (1) bekezdés b), valamint a (2) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott hatáskörét az oktatásért felelõs
miniszterrel egyetértésben gyakorolja.
A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét
az államháztartásért felelõs miniszterrel, az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörét az adópolitikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben gyakorolja.
A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter az (1) bekezdésben meghatározott hatáskörét a szakképesítésért
felelõs miniszterekkel, a szakképzés koordinációjában és fejlesztésében hatáskörrel rendelkezõ regionális, fõvárosi és
megyei testületekkel együttmûködve látja el.

45. A szakképesítésért felelõs miniszter
73. §

(1) A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében meghatározza
a) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit,
b) a szakmai vizsgáztatás és a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzésének részletes szabályait,
c) a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mestervizsga követelményeit,
d) a vizsgaszervezési engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának speciális
szakmai, tárgyi és személyi feltételeit, valamint
e) a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása alá tartozó intézményt.
(2) A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében
a) javaslatot tesz az állam által elismert szakképesítésre,
b) meghatározza a képzés idõtartamát, a szakképesítés szakmai tantárgyait, tananyagegységeit, szakmai
követelménymoduljait és az ehhez tartozó modultérképet,
c) elkészítteti és a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter részére megküldi az ágazatába tartozó
szakképesítések modultérképét,
d) kidolgoztatja a szakmai tantárgyak és tananyagegységek (modulok) tankönyveit és egyéb tanulmányi
segédleteit,
e) gondoskodik a szakmai elméleti és gyakorlati képzést ellátó pedagógusok továbbképzésének szervezésérõl,
valamint a szaktanácsadás megszervezésérõl és mûködtetésérõl,
f) évente legalább kettõ alkalommal javaslatot tesz az országos szakképzési névjegyzékre történõ felvételre,
g) javaslatot tesz a szakmai vizsgaszabályzatra,
h) gondoskodik az országos szakmai tanulmányi versenyek szervezésérõl,
i) közvetlenül vagy a vizsgabizottságok útján gondoskodik a komplex szakmai vizsga vizsgafeladatainak
teljesítésére alkalmas vizsgatevékenységek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) vizsgatételeirõl, értékelési
útmutatóiról és egyéb dokumentumairól, valamint
j) közremûködik a komplex szakmai vizsgának a kormányhivatal által folytatott hatósági ellenõrzésében.
(3) A szakképesítésért felelõs miniszter – közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – az ágazatába tartozó
szakképesítések tekintetében megsemmisítheti a komplex szakmai vizsga eredményét, valamint érvénytelenné
nyilváníthatja a kiállított, szakképesítést tanúsító bizonyítványt, ha bebizonyosodik, hogy a komplex szakmai vizsgát
jogellenesen szervezték meg, vagy a bizonyítványt jogellenesen állították ki. Az érvénytelenné nyilvánított
bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. A szakképesítésért felelõs miniszter az e bekezdés szerint
meghozott határozatát – indokolás nélkül – a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben
közzéteszi.
(4) A szakképesítésért felelõs miniszter az (1)–(2) bekezdésben foglalt feladatai ellátásának elõsegítésére kutató és
fejlesztõ-szolgáltató intézetet mûködtethet.
(5) A honvédelemért, a rendészetért, valamint az adópolitikáért felelõs miniszter az ágazatához tartozó szakképesítések
tekintetében meghatározhatják a szakképesítés birtokában végzett tevékenység gyakorlásához szükséges szakmai
ismeretek megújításának rendjét és szabályait.
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46. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv
74. §

(1) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv
a) a szakmai követelménymodulokról szóló kormányrendelet alapján összeállítja és nyilvánosságra hozza
az országos modultérképet,
b) mûködteti a nemzeti referencia és koordináló központot, valamint a szakképzési tájékoztatási és információs
központot,
c) kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást, valamint
az abban szereplõ, a vizsgázóra vonatkozó természetes személyazonosító adatokat,
d) ellátja a szakképzési hozzájárulással, valamint a szakképzési és felnõttképzési támogatások kezelésével
összefüggõ, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben
meghatározott feladatokat,
e) ellátja a Felnõttképzési Akkreditáló Testület
ea) hatáskörébe tartozó akkreditációs ügyek elbírálásának elõkészítését,
eb) titkársági feladatait,
f) nyilvántartást vezet az akkreditált intézményekrõl és programokról, valamint
g) vezeti az országos szakképzési névjegyzéket.
(2) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv feladatainak ellátása során együttmûködik a szakképesítésért felelõs
miniszter által vezetett minisztériummal, a 73. § (4) bekezdésében meghatározott kutató- és fejlesztõ-szolgáltató
intézetekkel és – az állami szakképzési és felnõttképzési szerv szakképzéssel összefüggõ és köznevelést érintõ feladatai
tekintetében – a megyei, fõvárosi kormányhivatalokkal.
(3) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv az (1) bekezdés c) pontjában szereplõ törzslapokat tartalmazó központi
nyilvántartás adatait elzártan, ötven évig más által nem hozzáférhetõ módon õrzi.
(4) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv az általa õrzött törzslapokat ötven év után átadja az illetékes levéltárnak,
és az átadott törzslapok központi nyilvántartási adatait törli.
(5) A nyilvántartás alapján az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról
bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre az állami szakképzési és felnõttképzési szerv.
(6) A jogutód nélkül megszûnt szakmai vizsgaszervezõ esetében az állami szakképzési és felnõttképzési szerv kérelemre
kiállítja az Europass bizonyítvány-kiegészítõt.
(7) Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv által elkészített szakmai vizsgatételeknek az általa mûködtetett
vizsgaközpontok részére történõ eljuttatásával kapcsolatos feladatokat a megyei, fõvárosi kormányhivatal látja el
az állami szakképzési és felnõttképzési szerv feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint.

XVIII. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS GAZDASÁGI KAMARA
75. §

(1) A gazdasági kamara a szakképesítésért felelõs miniszterrel kötött megállapodás alapján – az országos gazdasági
érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve – kidolgozza és gondozza a megállapodásban szereplõ
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményét, és e szakképesítések tekintetében ellátja a 73. § (2) bekezdés a), b),
h), i) pontjában meghatározott feladatokat. A gazdasági kamara által kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményt
a szakképesítésért felelõs miniszter rendeletben határozza meg.
(2) A szakképesítésért felelõs miniszter és a gazdasági kamara között létrejött megállapodás tartalmazza a gazdasági
kamara és az országos érdekképviseleti szervek megállapodását a vizsgabizottsági névjegyzékre kerülés
javaslattételének módjára vonatkozóan. A megállapodást a szakképesítésért felelõs miniszter és a gazdasági kamara
mindenki számára hozzáférhetõ módon a honlapján közzéteszi.
(3) Ha a gazdasági kamara az (1) bekezdés szerinti feladatait bármilyen ok miatt nem tudja ellátni, a szakképesítésért
felelõs miniszter intézkedik a feladat visszavételérõl.
(4) A gazdasági kamara az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel együttmûködve
a) meghatározza azoknak a szakképesítéseknek a körét, amelyekre a 3. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak céljából
mesterképzés folytatható és mestervizsgáztatás szervezhetõ,
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b)

kidolgozza a mestervizsga követelményeit, amelyet a szakképesítésért felelõs miniszter rendeletben ad ki,
továbbá
c) szervezi a mesterképzést és -vizsgáztatást.
(5) A gazdasági kamara a szakképzésben való közremûködésrõl, a területi szervezetei közötti együttmûködésrõl írásbeli
megállapodást köt az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel. Azokkal a szakképesítésekkel kapcsolatban,
amelyek nem tartoznak egyetlen gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe
sem, a gazdasági kamara az e törvényben meghatározott szakképzési feladatok ellátásának módjáról megállapodást
köt a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával.
(6) A területileg illetékes gazdasági kamara az iskolarendszeren kívüli szakképzés tekintetében a felnõttképzésrõl szóló
törvényben foglaltak szerint közremûködik a gyakorlati képzés ellenõrzésében.
76. §

(1) A gazdasági kamara – a pályaorientáció részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint –
közremûködik a pályaorientációval összefüggõ, e törvényben meghatározott feladatok ellátásban.
(2) A területileg illetékes gazdasági kamara a szakképzõ iskolával együttmûködve ellátja a tanulószerzõdés
megkötésének alapjául szolgáló szintvizsga szervezését, továbbá a honlapján közzéteszi a szintvizsga feladatbankot.
(3) A gazdasági kamara a megállapodásban szereplõ szakképesítések tekintetében szervezi és koordinálja
a megállapodásban meghatározott szakmai versenyeket, amelyekhez kidolgozza a versenyszabályzatot és
versenyfelhívást. A gazdasági kamara a versenyfelhívást évente – a tanév rendjérõl szóló rendeletben elõírt közzétételi
határidõt harminc nappal megelõzõen – megküldi a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter részére.
A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter a versenyfelhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ
Hivatalos Értesítõben közzéteszi, amelyet ezzel egyidejûleg a gazdasági kamara megjelentet a honlapján.
(4) A gazdasági kamara ellátja a WorldSkills és az EuroSkills versenyekre történõ elõkészítéssel, felkészítéssel
és a versenyeken való részvétellel kapcsolatos feladatokat, továbbá megszervezi és koordinálja a WorldSkills és
az EuroSkills elõválogató versenyét. A WorldSkills és az EuroSkills versenyekkel kapcsolatos további feladatokról
a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter és a gazdasági kamara megállapodást köt.

XIX. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÉRDEKEGYEZTETÉSE
77. §

A szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács
(a továbbiakban: NGTT) és a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács keretei között valósul meg.

47. A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
78. §

(1) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter felnõttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos feladatainak
ellátását a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) segíti. A Tanács szakmai
döntés-elõkészítõ, véleményezõ és javaslattevõ országos testületként mûködik.
(2) A Tanács
a) véleményt nyilvánít
aa) a szakképzési és felnõttképzési rendszer fejlesztését érintõ stratégiai kérdésekrõl,
ab) a szakképzési és felnõttképzési támogatási rendszer elveirõl,
ac) a szakképzést és felnõttképzést érintõ jogszabályok tervezetérõl,
ad) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben meghatározott
képzési alaprészbõl nyújtandó támogatásokról és ezek felhasználásáról,
b) javaslatot tesz
ba) a képzési alaprész decentralizált keretének (a továbbiakban: decentralizált keret) a megyék közötti
felosztására,
bb) a képzési alaprész központi keretébõl nyújtandó támogatásokra,
bc) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevõ felnõttek elhelyezkedési lehetõségeit elõsegítõ
intézkedésekre,
bd) szakmai követelmények, tananyagok, valamint új eljárások kifejlesztésére és ehhez anyagi források
biztosítására,
be) az OKJ módosításának rendjérõl szóló kormányrendeletben részére meghatározott feladatok tekintetében,
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értékeli az iskolai rendszerû és az iskolarendszeren kívüli szakképzés eredményességét, valamint a szakképzési
tananyagok és a szakmai követelmények alkalmazását,
ajánlásokat tesz a szakképzésben szakképesítést szerzett pályakezdõ szakemberek elhelyezkedési lehetõségeinek
tapasztalataival, különös tekintettel az állástalan fiatalok helyzetével összefüggésben.

(1) A Tanács tagjainak megbízatása hároméves idõtartamra szól.
(2) A Tanács húsz tagból áll.
(3) A Tanács
a) a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, valamint a szakképesítésért felelõs miniszterek egy-egy
(összesen hét) képviselõjébõl,
b) a szakképzésben érdekelt civil szervezetek által javasolt összesen egy személybõl,
c) a szakképzés, a felnõttképzés és a felsõoktatás területén elismert egy-egy (összesen három) szakértõbõl,
d) a szakképzés területén mûködõ szakmai társadalmi szervezetek összesen egy képviselõjébõl,
e) a felnõttképzést folytató intézmények érdekképviseleti szervezeteinek összesen egy képviselõjébõl,
f) az NGTT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkaadói és munkavállalói szövetségek egy-egy (összesen
kettõ) képviselõjébõl,
g) az országos gazdasági kamarák egy-egy (összesen kettõ) képviselõjébõl,
h) az iskolafenntartók összesen három képviselõjébõl
áll.
(4) A Tanács elnökét – a tagok közül – és tagjait a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter kéri fel. A tagok
névsorát a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter a hivatalos lapjában és az általa vezetett minisztérium
honlapján teszi közzé.
(5) A Tanács ügyrendjét egyszerû szótöbbséggel maga határozza meg. Az ügyrendet az ügyrendet elfogadó üléstõl
számított harminc napon belül a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hagyja jóvá az elfogadás
idõpontjára visszamenõleges hatállyal.
(6) A Tanács mûködéséhez szükséges feltételek biztosításáról a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
az állami szakképzési és felnõttképzési szerv útján gondoskodik.
(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti felsõoktatás területén elismert szakértõ személyére a Magyar Rektori Konferencia tesz
javaslatot.

48. A Nemzeti Képesítési Bizottság
80. §

(1) A Nemzeti Képesítési Bizottság a szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos fejlesztését és korszerûsítését szolgáló
szakmai javaslattevõ, véleményezõ testület.
(2) A Nemzeti Képesítési Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzési szerkezet fejlesztését, a gazdasági,
munkaerõ-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján javaslatot tehet – az OKJ módosításának
rendjérõl szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelõen – az OKJ módosítására.
(3) A Nemzeti Képesítési Bizottság létszáma harminc fõ, tagjai a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter,
az oktatásért felelõs miniszter, a gazdasági kamara, az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek, valamint
az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarák által delegált képviselõk.
(4) A Nemzeti Képesítési Bizottság mûködtetésérõl az állami szakképzési és felnõttképzési szerv gondoskodik.

49. A megyei fejlesztési és képzési bizottság
81. §

(1) A megyei fejlesztési és képzési bizottság (a továbbiakban: bizottság) a szakképzés fejlesztése és a munkaerõ-piaci
igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, véleményezõ, javaslattevõ és tanácsadó fõvárosi, megyei
testület. Budapest és Pest megye területére vonatkozóan a bizottság feladatait kizárólag a fõvárosi testület látja el.
(2) A bizottság közremûködik a munkaerõ-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és
prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.
(3) A bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerõ-piaci
kereslet adatait, valamint az országos, regionális, fõvárosi és megyei beiskolázást figyelembe véve a szakképzés
fõvárosi, megyei szükségleteire. A bizottság javaslatot tesz az adott megyében székhellyel rendelkezõ fenntartó
tekintetében, fenntartónként az általuk folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban
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részesíthetõ és a nem támogatott szakképesítésekre (a szakképzés irányaira) és a fenntartó által indítható
szakképesítések keretszámaira (beiskolázási arányaira). A bizottság javaslattételi jogköre nem terjed ki a szakképzésért
és felnõttképzésért felelõs miniszter által rendeletben meghatározott, munkaerõ-piaci relevanciával nem rendelkezõ
mûvészeti, kulturális, kézmûves, hagyományõrzõ, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre.
(4) A szakképzés irányaira és a beiskolázási arányokra vonatkozó javaslatot a bizottság
a) a felnõttoktatást is magába foglaló iskolai rendszerû szakképzésben az állam által elismert szakképesítésekre, és
a szakközépiskolák ágazati képzéseire,
b) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az államháztartás vagy az európai uniós források által támogatott, állam
által elismert szakképesítésekre
vonatkozóan a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által meghatározott formai követelményeknek
megfelelõen teszi meg.
(5) A bizottság a (3) bekezdés szerinti javaslatát a javaslattal érintett tanévet megelõzõ évben március 31-ig teszi meg
elsõsorban a munkaerõ-piaci kereslet, a hiány-szakképesítések és a 82. § a) pontjában meghatározott
szakképzés-fejlesztési koncepciója alapján, a fenntartók által részére megküldött javaslatok figyelembevételével.
(6) A bizottság (3) bekezdés szerinti javaslatát az állami szakképzési és felnõttképzési szerv készíti elõ a Kormány 84. §-ban
meghatározott döntésének meghozatala céljából.
82. §

A bizottság
a) kidolgozza az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésének az adott megyére vonatkozó, a szakképzés irányainak és
a beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó koncepcióját (szakképzés-fejlesztési koncepció),
amely a megye hosszú és középtávú területfejlesztési stratégiájának, illetve a fõvárosi, megyei fejlesztési terv
részét képezi,
b) javaslatot tesz az adott megyében a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló kormányrendeletben
meghatározott ösztöndíjra jogosító szakképesítésre (hiányszakképesítés),
c) közremûködik az iskolai rendszerû szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint a köznevelésben
és a felsõoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében,
d) kezdeményezi az arra hatáskörrel rendelkezõ szervezetek és intézmények felé – a c) pontban meghatározott
feladat érvényesülése érdekében – a bizottság által indokolt változtatások megtételét,
e) részt vesz az iskolai rendszerû szakképzés fejlesztésével összefüggõ, a decentralizált kerettel kapcsolatos és
az egyéb szakképzési pályázatok elkészítésében, kiírásában és értékelésében, javaslatot tesz a decentralizált keret
pályázatainak nyerteseire és az általuk elnyert összeg nagyságára,
f) fenntartói megkeresés esetén állást foglal a szakképzést érintõ fenntartói döntések fõvárosi, megyei
munkaerõ-piaci kereslettel összefüggõ megalapozottságáról,
g) együttmûködik a regionális fejlesztési tanáccsal a szakképzési feladatok és a szakképzésfejlesztés tervezésében,
h) közremûködik a pályaorientációs és a pályakövetési feladatok megvalósításában.

83. §

(1) A bizottság létszáma hét fõ.
(2) A bizottság az NGTT-ben képviselettel rendelkezõ országos munkaadói, munkavállalói szövetségek, illetve azok
szervezetei (kettõ fõ), a területi gazdasági kamarák (kettõ fõ), a kormányhivatal (egy fõ a foglalkoztatási, egy fõ
a köznevelési feladatellátás tekintetében), valamint a megyei közgyûlés (egy fõ) képviselõibõl áll.
(3) A bizottság elnökét, társelnökét és tagjait a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter kéri fel hároméves
idõtartamra a bizottság munkájában való közremûködésre. A bizottság elnökére a bizottság tagjai közül az országos
kereskedelmi és iparkamara tesz javaslatot.
(4) A szakképesítésért felelõs miniszter képviselõje a bizottság munkájában tanácskozási joggal vehet részt.
(5) A bizottság mûködtetésével, a hatáskörébe tartozó javaslatok, állásfoglalások elõkészítésével és a végrehajtással
kapcsolatos feladatokat a bizottság munkaszervezeteként a gazdasági kamara látja el. A bizottság mûködtetési
költségeinek forrását a gazdasági kamara biztosítja.
(6) A bizottság mûködési rendjének részletes szabályait az egységes döntés-elõkészítõ, javaslattevõ funkciója
érvényesülése érdekében a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg.
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HETEDIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE
XX. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSA
84. §

(1) A szakképzõ iskolában a szakmai elméleti és a szakképzõ iskolában szervezett gyakorlati képzés költségeit – a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény és a mindenkori költségvetési törvény alapján – az állami költségvetés és a fenntartó
hozzájárulása biztosítja. Az egyéb gyakorlati képzés költségeit az e törvényben meghatározottak szerint a gyakorlati
képzést szervezõ biztosítja.
(2) A gyakorlati képzést szervezõ gazdálkodó szervezetnek a gyakorlati képzéshez való hozzájárulási kötelezettségét
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szabályozza.
(3) Amennyiben a gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezet az 56. §-ban szabályozott együttmûködési
megállapodásban rögzített feladataira a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére költséget számolhat el,
a szakképzõ iskola a költségvetési támogatás terhére további forrásokat nem adhat át részére.
(4) Amennyiben a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra
kötelezett, vagy az 56. §-ban szabályozott együttmûködési megállapodásban rögzített feladataira a szakképzési
hozzájárulási kötelezettség terhére költséget nem számolhat el, a gyakorlati képzés együttmûködési megállapodás
alapján folyó idõarányos részére a szakképzõ iskola fenntartója az iskolai tanmûhelyben folyó finanszírozási feltételek
szerint jogosult a költségvetési támogatásra. Ebben az esetben a szakképzõ iskola a gyakorlati képzésben részt vevõ
tanuló költségeit – részben vagy egészben – megtérítheti a gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató
szervezet részére a költségvetési támogatása terhére. A költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját
a felek az együttmûködési megállapodásban rögzítik.
(5) A Kormány rendeletben hozza meg az érintett tanévet megelõzõ év május utolsó munkanapjáig azon
szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban a szakképzõ iskola fenntartója költségvetési
hozzájárulásra jogosult. A Kormány a döntésében megyénként és a fõvárosra tekintettel meghatározza azon
szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre a szakképzõ iskola fenntartója
a) korlátozás nélkül beiskolázhat,
b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult,
c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet, ezen belül meghatározza a Kormány
az adott megyében és a fõvárosban iskolai rendszerû szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében,
fenntartónként a szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok keretszámait.
(6) A Kormány (5) bekezdés szerinti döntése kiterjed minden olyan szakképzõ iskolai fenntartóra, amelynek a fõvárosban
vagy a megyében e törvény vagy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján szakképzési feladatellátási
kötelezettsége van, továbbá amely szakképzési megállapodást kötött a szakképzési feladatok ellátására.
(7) Az iskolai rendszerû szakképzésben ellátott feladatok után a szakképzõ iskola nem állami fenntartója akkor jogosult
költségvetési hozzájárulásra, ha a fõvárosi, megyei kormányhivatallal szakképzési megállapodást kötött.
(8) A fõvárosi, megyei kormányhivatal – a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértésével – legfeljebb
a köznevelési szerzõdésben meghatározott idõtartamra szakképzési megállapodást köthet a szakképzõ iskola azon
nem állami fenntartójával, amelynek nincs jogszabály alapján feladatellátási kötelezettsége az e törvény szerint
ellátott vagy ellátni kívánt feladatok tekintetében az adott megyében vagy a fõvárosban. A szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértési jogát az állami szakképzési és felnõttképzési szerv vezetõje útján
gyakorolja. A szakképzési megállapodás alapján a szakképzõ iskola nem állami fenntartója költségvetési
hozzájárulásra csak az (5) bekezdés szerinti döntésnek megfelelõ képzések után, a térítésmentes képzésben részt vevõ
tanulói után jogosult.
(9) Amennyiben a szakképzõ iskola szakképzési megállapodással rendelkezõ nem állami fenntartója a szakképzõ
iskolának a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti átszervezésérõl dönt, a fenntartó kezdeményezésére
a szakképzési megállapodást a döntést követõ harminc napon belül felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani
kell.
(10) A költségvetési hozzájárulást folyósító szerv, valamint a kormányhivatal hatósági ellenõrzése keretében ellenõrzi
a szakképzési megállapodásban foglaltak és az (5) bekezdésben foglalt döntés betartását.
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XXI. FEJEZET
A SZAKKÉPZÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE
50. A pályaorientáció
85. §

(1) Az életpálya-tanácsadási (pályaorientációs) szolgáltatás magában foglalja a pályainformáció-nyújtást,
a pályaválasztási tanácsadást, a továbbtanulási tanácsadást, a professzionális pályatanácsadást, a foglalkoztatási és
munkába állási tanácsadást, a pályakorrekciós tanácsadást és a kompetenciák fejlesztését, amely segíti a szolgáltatást
igénybe vevõ pályaválasztását, továbbtanulását, az egész életen át tartó tanulását és a munka világába történõ
bekapcsolódását az alapfokú iskolába történõ felvételtõl a munkaerõpiac elhagyásáig.
(2) Az iskolai rendszerû szakképzésbe történõ beiskolázást az életpálya-tanácsadási szolgáltatás segíti.
(3) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás megvalósulhat egyéni tanácsadás, csoportos tanácsadás, távtanácsadás,
valamint elérõ program formájában.
(4) Az életpálya-tanácsadás feladatainak ellátásában részt vesz az alapfokú iskolai oktatást nyújtó intézmény, a szakképzõ
iskola, az iskolafenntartó, a gazdasági kamara, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, a megyei fejlesztési és
képzési bizottság, valamint a nemzeti foglalkoztatási szerv. Az életpálya-tanácsadási szolgáltatást valamennyi érintett
részére elérhetõvé kell tenni.
(5) Az iskolai rendszerû oktatásban és szakképzésben tanulók – kiskorú tanuló esetén a szülõ (gyám) – részére egyenlõ
hozzáférést kell biztosítani az életpálya-tanácsadási szolgáltatásokhoz. Ennek keretében biztosítani kell, hogy a tanuló
az iskolai elõmenetele során, a továbbtanulási, iskolaváltási, iskolatípus-váltási, továbbá szakmaválasztási vagy
szakmaváltási döntését megelõzõen legalább egyszer személyre szabott életpálya-tanácsadási szolgáltatásban
részesüljön.
(6) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás a pályakövetési rendszer által szolgáltatott adatokon, valamint az alapfokú
iskolai oktatást nyújtó intézmények és a szakképzõ iskolák pályaorientációs feladatellátásán alapul.
(7) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatainak ellátását a nemzeti foglalkoztatási szerv koordinálja.
(8) Az életpálya-tanácsadási szolgáltatás feladatai ellátásának részletes szabályait kormányrendelet állapítja meg.

51. A pályakövetés
86. §

(1) Az iskolai rendszerû képzésben részt vevõ tanuló a komplex szakmai vizsgája sikeres befejezését követõ három éven
belül – a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – adatot szolgáltat a pályakövetési
rendszernek az iskolában megszerzett, államilag elismert szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban, feltéve, hogy
nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt.
(2) A szakképzõ iskola a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jelentés megküldésével
szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv részére a vele tanulói jogviszonyban állt
tanulók komplex szakmai vizsgájával kapcsolatban. A jelentés tartalmazza a vizsgázó nevét, oktatási azonosító számát,
a megszerzett szakképesítés megnevezését, a vizsga helyét és idõpontját. Az adatok személyazonosításra alkalmatlan
módon feldolgozhatók, iskolánként csoportosíthatók és nyilvánosságra hozhatók. Az adatok a megküldéstõl
számított harminc évig tárolhatók.
(3) A szakképzõ iskola a honlapján – egyedi azonosításra alkalmatlan módon – nyilvánosságra hozza a szakképzési
évfolyamon tanulmányaikat befejezõk munkaerõ-piaci helyzetével kapcsolatos, a pályakövetési rendszerben
keletkezett adatokat, információkat.
(4) Az iskolarendszeren kívüli képzésben a felnõttképzési intézmény az államháztartás vagy európai uniós források által
támogatott képzése tekintetében a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint szolgáltat
adatot a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv részére.
(5) Az iskolarendszeren kívüli, az államháztartás vagy európai uniós források által támogatott képzésben részt vevõ felnõtt
a képzés befejezését követõ három éven belül – a pályakövetésrõl szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint – szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv részére a képzéssel megszerzett
szakképesítés vagy egyéb kompetencia hasznosulására vonatkozóan.
(6) Ha a volt tanuló vagy iskolarendszeren kívüli képzésben részt vett felnõtt az adatszolgáltatás idõpontjában vállalkozó
vagy önfoglalkoztatóvá vált, közli a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szerv felé, hogy milyen vállalkozást,
tevékenységet végez.
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(7) Ha a volt tanuló vagy az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vett felnõtt foglalkoztatási jogviszonyt létesített,
a foglalkoztató szolgáltat adatot a pályakövetési rendszer részére. Az adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy
a volt tanulót milyen munkakörben foglalkoztatják, illetve milyen tevékenységet lát el.
(8) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – a pályakövetésrõl szóló
kormányrendeletben meghatározottak szerint – a pályakövetési rendszer mûködtetéséhez szükséges adatokat
szolgáltat a foglalkoztatottakról a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szervnek. A pályakövetési rendszer
mûködtetéséért felelõs szerv az adatokat kezelheti, feldolgozhatja és konkrét személyhez kapcsolás nélkül
összekapcsolhatja a komplex szakmai vizsgákról kiadott bizonyítványok és az oktatási azonosítók adatbázisával.
(9) A pályakövetési rendszer mûködésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a pályakövetési rendszer
mûködtetéséért felelõs szerv feladataira vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.

52. A szakképzést folytató intézményekben nyilvántartott és kezelt adatok
87. §

(1) A szakképzõ iskolákban az alkalmazottak, továbbá a tanulók nyilvántartott és kezelt adatairól a nemzeti köznevelésrõl
szóló törvény, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevõk kezelt adatairól a felnõttképzésrõl szóló törvény
melléklete rendelkezik.
(2) A komplex szakmai vizsga adatai statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára
személyazonosításra alkalmatlan módon, a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által meghatározott
szabályok szerint átadhatók.

NYOLCADIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
53. Felhatalmazó rendelkezések
88. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami szakképzési és felnõttképzési szervet rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi
eljárásnak a részletes szabályait,
b) a gyakorlati képzést folytató szervezetek szakképzési tevékenysége ellenõrzésének és a komplex szakmai vizsga
ellenõrzésének részletes szabályait,
c) a gyakorlati képzést folytató szervezetek szakképzési tevékenysége ellenõrzésével összefüggõ tevékenység
ellenõrzése során kiszabható bírság mértékét.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) az OKJ-t, az OKJ-ba történõ felvétel és az OKJ-ból való törlés eljárási rendjét,
b) a szakmai követelménymodulokat,
c) a szakmai vizsgaszabályzatot, a komplex szakmai vizsgák szakmai ellenõrzésének általános szabályait, valamint
a komplex szakmai vizsgák – személyes adatok körét nem érintõ – adatait tartalmazó központi nyilvántartás
vezetésének szabályait,
d) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,
e) a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit,
f) a szakképzési megállapodás tartalmát és megkötésének részletes szabályait,
g) a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások részletes
szabályait, valamint a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-tanácsadással kapcsolatos
szolgáltatásokat koordináló szervezetet, továbbá az életpálya-tanácsadást nyújtó szervezetek feladatait,
h) a pályakövetési rendszer mûködtetésének részletes szabályait, a pályakövetési rendszer részére történõ
adatszolgáltatás eljárási rendjét, továbbá kijelöli a pályakövetési rendszer mûködtetéséért felelõs szervet.
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait, és kijelölje
a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyezõ hivatalt,
b) a vizsgaszervezési engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának általános
szakmai, tárgyi és személyi feltételeit,
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c)
d)

a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézmény vizsgaszervezõ tevékenysége ellenõrzésének részletes szabályait,
a komplex szakmai vizsgát szervezõ intézményre a szakmai ellenõrzés során, valamint a vizsgaszervezéssel
összefüggõ tevékenység ellenõrzése során kiszabható bírság mértékét,
e) a komplex szakmai vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatásnak a szabályait, és a komplex szakmai vizsga szoftveres
támogatásának eljárási szabályait,
f) a komplex szakmai vizsgán kiadott szakmai bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartásának szabályait.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megyénként és a fõvárosra tekintettel rendeletben határozza meg azon
szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre vonatkozóan a szakképzõ iskola fenntartója a 84. §
(5) bekezdése szerint költségvetési hozzájárulásra jogosult, valamint azon szakképesítéseket, amelyekre a bizottság
a 82. § b) pontja alapján tesz javaslatot.
(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a szakképesítéseknek az Európai Képesítési
Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjeinek meghatározását és besorolását.
89. §

Felhatalmazást kap a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, hogy – a szakképesítésért felelõs miniszter
egyetértésével – rendeletben határozza meg
a) a tanulókat a 63–65. §-ok és a 68. § alapján megilletõ juttatások részletes szabályait,
b) az országos szakképzési névjegyzék elkészítését és kiadását,
c) a komplex szakmai vizsga szervezésére vonatkozó vizsgaszervezési engedély megszerzésére irányuló
engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait,
d) a megyei fejlesztési és képzési bizottság mûködésének és tagjai delegálásának szabályait,
e) a szakiskolai képzésben szakképesítésenként a szakmai elméletre, a kilencedik évfolyamon, tanmûhelyben folyó
szakmai gyakorlatra, a tizedik és tizenegyedik évfolyamon, gyakorlati képzést folytató szervezetnél szervezett
szakmai gyakorlati képzésre vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket,
f) a szakközépiskolában ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamra a szakmai elméletre, továbbá
a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket, valamint
g) a szakközépiskolában szakképesítésenként az érettségi vizsgát követõ szakképzési évfolyamokra a szakmai
elméletre, továbbá a szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezõ szakképzési kerettanterveket.

90. §

Felhatalmazást kap a szakképesítésért felelõs miniszter, hogy az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében
rendeletben határozza meg
a) a Kormány szakmai követelménymodulokról szóló rendelete alapján a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter egyetértésével,
b) a szakmai vizsgáztatás és a komplex szakmai vizsga szakmai ellenõrzésének részletes szabályait,
c) a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mestervizsga követelményeit,
d) a vizsgaszervezési engedély megszerzésének és a szakmai vizsgaszervezési tevékenység folytatásának speciális
szakmai, tárgyi és személyi feltételeit és
e) a komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt, irányítása alá tartozó intézményt, felügyelete alá tartozó szerv által
irányított intézményt.

54. Hatályba léptetõ rendelkezések
91. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit – a 92. §-ban
foglaltak figyelembevételével – elsõ ízben az ezt követõen megkezdett szakképzésekre kell felmenõ rendszerben
alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 6., 20. és 24. pontja, a 9. § (9) bekezdése, a 16. § (1) bekezdése, a 33–34. §,
a 21–24. §, a 44–45. §, a 46. § (2)–(4) bekezdése, a 60–62. §, a 63. § (4)–(5) bekezdése és a 72. § (2) bekezdés h) pontja
2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 22. és 23. pontja és a 84. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a 2. § 3., 4., 9., 18., 31., 32., 33. és 45. pontja, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, az 5. §
(14) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése, a 76. § (1) bekezdése, a 82. § h) pontja és a 85–86. § 2013. szeptember 1-jén lép
hatályba.
(5) A szakképzõ iskolában a törvény rendelkezései szerint folyó szakképzést a nemzeti köznevelésrõl szóló törvénnyel
összhangban kell bevezetni.
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(6) Az e törvény hatálybalépése elõtt megkezdett szakképzéseket a beiskolázáskor hatályos rendelkezések szerint kell
folytatni és befejezni.
(7) Az e törvény elõírásait a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek keretében folyó
szakképzés, valamint a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozók tekintetében az eltérõ sajátosságok
figyelembevételével kell alkalmazni. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek keretében szolgálati beosztás
betöltésére jogosító szakképesítésre irányuló szakképzés megkezdéséhez a szakképesítésért felelõs miniszter
engedélye szükséges.

55. Átmeneti rendelkezések
92. §

(1) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen indult képzéseket a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) szabályai szerint kell befejezni azzal, hogy a szakiskolában és a szakközépiskolában a tanuló
választása szerint az e törvény szerinti képzési formába jelentkezhet át a szakképzõ iskola igazgatójának az engedélye
alapján e törvény beszámításra vonatkozó szabályai szerint.
(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) és az Szt. szabályai szerinti szakiskolai és
szakközépiskolai képzés utoljára a 2012/2013-as tanévben indulhat. A 2013/2014-es tanévtõl kizárólag a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvényben és az e törvényben meghatározott szakiskolai és szakközépiskolai képzés indítható.
Ahol e törvény a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény rendelkezésére utal, azon a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény
vonatkozó rendelkezésének hatálybalépéséig a Kt. azonos kérdést szabályozó rendelkezését kell érteni.
(3) Az 5. § (7) bekezdésében meghatározottakon túl e törvény hatálybalépését követõen 2017. június 30-ig térségi
integrált szakképzõ központ tagjának minõsül
a) egy vagy több állami, önkormányzati fenntartónak az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint, azonos megyében vagy
a fõvárosban mûködõ összesen legalább kettõ szakképzõ iskolája, vagy
b) egy vagy több nem állami, nem önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott szakképzõ iskola addig
az idõpontig, ameddig az 5. § (3) bekezdésében meghatározott számítás szerint a nappali rendszerû oktatásban
tanulói létszáma meghaladja az ezerötszáz fõt.
(4) Nem állami, nem önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott szakképzõ iskola, a gyakorlati képzés szervezésében
részt vevõ gazdálkodó szervezetek vagy a felsõoktatási intézmények saját döntésük alapján együttmûködnek az 5. §
(7) bekezdése vagy a (3) bekezdés szerinti térségi integrált szakképzõ központtal az 5. § (6) bekezdésében
meghatározott, valamint az egymással megkötött együttmûködési megállapodásban vállalt feladatok
megvalósításában.
(5) Térségi integrált szakképzõ központ tagja a (4) bekezdés szerinti térségi integrált szakképzõ központ feladatai
megvalósításában együttmûködõ fél, amennyiben e törvény hatálybalépéséig hatályos szabályok szerint is a térségi
integrált szakképzõ központ feladatainak a megvalósításában vett részt.
(6) Ha az 5. § (7) bekezdésében és a (3)–(4) bekezdésben meghatározott térségi integrált szakképzõ központ több jogi
személyiséggel rendelkezõ tagból áll, a térségi integrált szakképzõ központ tagjai kijelölik azt a jogi személyt, amely
a térségi integrált szakképzõ központ nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. A jogi személyt
kijelölõ megállapodásban a felek rendelkeznek a kijelölést megelõzõen keletkezett jogok és kötelezettségek
gyakorlásának és viselésének módjáról és az ehhez kapcsolódó jogutódlás kérdéseirõl.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogi személy lehet a térségi integrált szakképzõ központ valamely tagja, vagy
a térségi integrált szakképzõ központ által alapított (létrehozott) nonprofit jogi személy.
(8) A (3) bekezdés a) pontja szerinti azonos térségi integrált szakképzõ központ tagja lehet egy vagy több állami,
önkormányzati fenntartó és egy vagy több állami, önkormányzati fenntartónak az 5. § (1)–(4) bekezdése szerint,
a fõvárosban és Pest megyében mûködõ legalább kettõ szakképzõ iskolája.
(9) Az 5. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételek teljesítéséhez szükséges döntést a szakképzõ iskola fenntartója 2013. május
31-ig hozza meg azzal, hogy a döntés alapján a szakképzõ iskola legkésõbb 2013. szeptember 1-jétõl kizárólag az 5. §
(1)–(3) bekezdése szerint mûködhet.
(10) Az e törvény hatálybalépése elõtti napot megelõzõen az Szt. 2. § (5)–(6) bekezdése szerint megalakult térségi integrált
szakképzõ központ 2013. augusztus 31-ig az Szt. e törvény hatálybalépése elõtti napon hatályos 2. § (5)–(6) bekezdése
és a Kt. e törvény hatálybalépése napján hatályos 89/B. §-a szerint mûködhet tovább, de 2013. szeptember 1-jét
követõen csak abban az esetben minõsül térségi integrált szakképzõ központnak,
a) ha az 5. § (7) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesíti, vagy
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ha a térségi integrált szakképzõ központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló olyan uniós
támogatásban részesült, amelyben a térségi integrált szakképzõ központ fenntartási kötelezettségének elõírására
került sor, és
ba) az 5. § (7) bekezdésében meghatározott vagy
bb) a (3)–(5) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti.
Amennyiben a kedvezményezett az e törvény hatálybalépése elõtti napot megelõzõen az Szt. 2. § (5)–(6) bekezdése
szerint megalakult térségi integrált szakképzõ központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló olyan uniós
támogatásban részesült, amelyben a térségi integrált szakképzõ központ fenntartási kötelezettségének elõírására
került sor, azonban az uniós támogatás visszafizetési kötelezettsége nélkül nem teljesíthetõek az 5. §
(1)–(4) bekezdésében elõírt feltételek, úgy az állami, önkormányzati fenntartó 2017. június 30-ig azon szakképzõ
iskolája tekintetében mentesül az 5. § (1)–(4) bekezdésében és az 5. § (8) bekezdésében elõírt feltételek teljesítésének
kötelezettsége alól, amely vonatkozásában az 5. § (1)–(4) bekezdésében elõírt feltételek teljesítése visszafizetési
kötelezettséget eredményezne. Ebben az esetben a térségi integrált szakképzõ központ tagja lehet több megyei
kormányhivatal is.
A (11) bekezdésben meghatározott esetben a szakképzõ iskola állami, önkormányzati fenntartója 2013. május 31-ig
vagy legkésõbb a térségi integrált szakképzõ központ létrehozására vagy továbbfejlesztésére szolgáló uniós
támogatással érintett projekt lezárását követõ három hónapon belül megvizsgálja az 5. § (1)–(4) bekezdésében elõírt
feltételek teljesítésének lehetõségét, és kezdeményezi az érintett uniós támogatásban illetékes irányító hatóságnál
a támogatási szerzõdés módosítását. A szakképzõ iskola állami, önkormányzati fenntartója az 5. §
(1)–(4) bekezdésében elõírt feltételek teljesítésének kötelezettsége alól részben vagy egészben az irányító hatóság
megállapítása alapján mentesülhet, köteles azonban az 5. § (1)–(4) bekezdésében elõírt feltételeket az irányító
hatóság mentesítõ határozatában nem érintett szakképzõ iskolái tekintetében teljesíteni.
A (11) bekezdésben meghatározott esetben a (3) bekezdés b) pontja szerinti térségi integrált szakképzõ központ tagja
lehet az állami, önkormányzati intézményfenntartó és szakképzõ iskolája. Ebben az esetben a szakképzõ iskola
fenntartója több térségi integrált szakképzõ központ tagja is lehet.
E törvény hatálybalépését követõen új térségi integrált szakképzõ központ csak az 5. § (7) bekezdése szerint hozható
létre.
A szakképzõ iskolában szakmai elméleti és gyakorlati tárgyat oktatóra vonatkozóan a 30. §-ban a pedagógus-életpálya
elõmeneteli és illetményrendszerével összefüggõ szabályokat a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény
pedagógus-életpályára vonatkozó szabályainak hatálybalépésétõl kell alkalmazni.
A 29. § (1) bekezdésében meghatározott térítésmentes szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat elsõ ízben
a 2013/2014-as tanévben a szakképzõ iskolában tanulmányokat megkezdõ tanulók képzése során kell alkalmazni.
A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként azon szakképesítések
tekintetében, amelyekben a mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelõs miniszter kiadta, 2015. augusztus
31-ig olyan személy is részt vehet, aki mestervizsgával nem rendelkezik, de a 30. § (1) bekezdésében foglalt egyéb
követelményeknek megfelel.
A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében 2013. december 31-ig
dolgoztathatja ki azok központi programjait (tanterveit), és gondoskodhat nyilvánosságra hozatalukról. A gazdasági
kamara 2013. december 31-ig gondoskodik az iskolai rendszerû szakmai képzés keretében oktatott, a 75. §
(1) bekezdésében meghatározott megállapodásban szereplõ szakképesítések központi programjainak kidolgozásáról.
Az e törvény hatálybalépését megelõzõen kiadott és az e törvény hatálybalépését követõen a gazdasági kamara által
kidolgozott központi programokat a 2014/2015-ös tanévben megkezdett képzésekben lehet utoljára alkalmazni
felmenõ rendszerben azzal, hogy az e törvényben meghatározott szakképzési kerettanterv kiadását követõen induló
képzésekben már csak a szakképzési kerettanterv alapján folyhat képzés.
Ahol e törvény valamelyik szabálya a szakképzési kerettantervvel kapcsolatos kötelezettséget, elõírást, feltételt
határoz meg, a szabály szakképzési kerettantervre vonatkozó elõírását, kötelezettségét, feltételét a vonatkozó
szakképzési kerettanterv kiadását követõ tanév elsõ tanítási napjától kell alkalmazni.
A 43. § (2) bekezdésében meghatározott, tanulószerzõdés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet 2013. január 1-jétõl
köthet tanulószerzõdést.
Az e törvény hatálybalépésekor hatályos tanulószerzõdéseket legkésõbb 2012. december utolsó munkanapjáig veszi
nyilvántartásba a gazdasági kamara a 44–45. §-ban meghatározottak szerint. A gyakorlati képzést szervezõ szervezet
2012. augusztus 31-ig a tanulószerzõdést, a módosított tanulószerzõdés egy példányát a tanulószerzõdés
megkötését, módosítását követõ öt munkanapon belül megküldi a gazdasági kamarának, és a tanulószerzõdés
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megszûnését öt munkanapon belül bejelenti a gazdasági kamarának és a tanuló jogviszonya szerinti szakképzõ
iskolának.
Az e törvény hatálybalépésekor hatályos tanulószerzõdéseket a 48. § és a 63. § (6) bekezdése szerinti tartalommal,
a 2011. december 31-ig megkötött hatályos együttmûködési megállapodásokat az 57. §-ban meghatározott
tartalommal 2012. március 31-ig kötelesek a szerzõdõ felek módosítani. A módosítás lebonyolításában a gazdasági
kamara mûködik közre.
Új tanulószerzõdés és új együttmûködési megállapodás e törvény hatálybalépését követõen csak az e törvényben
foglalt szabályok szerint köthetõ. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos együttmûködési megállapodás alapján
legkésõbb 2012. szeptember 1-jéig folyhat gyakorlati képzés. A gyakorlati képzést szervezõ 2012. január 31-ig
felülvizsgálja a tanulószerzõdés tartalmát abból a szempontból, hogy az megfelel-e a jelen törvényben elõírt tartalmi
feltételeknek, és amennyiben a jelen törvény szabályainak való megfelelés érdekében szükséges, 2012. február 29-ig
kezdeményezi a tanulószerzõdés módosítását.
A szakközépiskola az Szt. alapján felsõfokú szakképzésben képzést utoljára a 2012/2013-as tanévben indíthat.
Az e törvény szerint meghatározott tartalmú Országos Képzési Jegyzéket a Kormány legkésõbb 2012. április 30-ig
adja ki.
Az e törvény szerint meghatározott tartalmú szakmai és vizsgakövetelményeket a szakképesítésért felelõs miniszter
legkésõbb 2012. május 31-ig adja ki.
Az e törvény szerint meghatározott szakképzési kerettanterveket a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
legkésõbb 2012. július 31-ig adja ki.
Az Szt. alapján szakmai vizsgát az iskolai rendszerû szakképzésben utoljára a 2012/2013-as tanévben az Szt. alapján
indított képzésben, de legkésõbb 2017. július 31-ig, javító- és pótló vizsgát legkésõbb 2017. december 31-ig lehet
tenni. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az Szt. alapján szakmai vizsgát utoljára az e törvény alapján az adott
szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv megjelenésének napjától számított hatodik hónap utolsó
munkanapján, az Szt. alapján indított képzésben, javító- és pótló vizsgát az Szt. alapján legkésõbb a szakmai vizsgát
követõ egy évig lehet tenni. Az e törvény hatálybalépését követõen az Szt. szerint kiadott szakmai és
vizsgakövetelmények alapján indult képzések szakmai vizsgáit az Szt. szakmai vizsgáztatásra vonatkozó rendelkezései
szerint kell megszervezni és lebonyolítani az e törvény alapján kiadott vizsgaszabályzatban foglalt eltérésekkel. A 16. §
(2) bekezdése szerint 2013. március 31-ig kiállított törzslapokat a szakmai vizsgát szervezõ intézmény papír alapon is
kiállíthatja, amelynek egy eredeti példányát az utolsó vizsganapot követõ harminc napon belül köteles az állami
szakképzési és felnõttképzési szervnek megküldeni. Ha az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a beküldött
törzslapok hibás vagy hiányos kitöltését észleli, akkor a törzslapok visszaküldésével egyidejûleg felhívja a beküldõt
az észlelt hibák harminc napon belüli kijavítására. Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv a 16. § (3) bekezdés
szerint jár el az e bekezdés alapján papír alapon is kiállított törzslapokkal kapcsolatban is.
A szakképesítésért felelõs miniszter – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint – 2012. december
31-ig megvonhatja az általa feljogosított intézménytõl a komplex szakmai vizsga szervezésének jogát.
A szakképesítésért felelõs miniszter az e bekezdésben szabályozott határozatát – indokolás nélkül – a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzéteszi.
Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv 2012. december 31-ig ellátja a 2011-es bevallások tekintetében
a szakképzési hozzájárulással kapcsolatban a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
szóló törvényben meghatározott feladatokat.
A bizottság a 81. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott javaslatát a 2013/2014-es tanévre vonatkozóan 2012. július
31-ig teszi meg.
A Kormány a 84. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott döntését elsõ alkalommal a 2013/2014-es tanévre
vonatkozóan 2012. szeptember 30-ig hozza meg azzal, hogy a döntés a szakképesítéseket megyékre és a fõvárosra
lebontva határozza meg a 84. § (5) bekezdés a) és b) pontjai szerinti csoportosításban.
A Kormány a 88. § (6) bekezdésében meghatározott rendeletet 2013. május 31-ig adja ki.
Az e törvény hatálybalépése elõtt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXVI. törvény alapján megalakult regionális fejlesztési és képzési bizottságok 2012. szeptember 30-ig látják
el feladataikat. Az e törvényben meghatározott megyei fejlesztési és képzési bizottságokat 2012. szeptember 30-ig kell
megalakítani, amely bizottságok az e törvény szerinti feladataikat 2012. október 1-jétõl látják el.
Amennyiben a Kt. 89/B. §-a szerint megalakult szakképzés-szervezési társulásból a megyei önkormányzat a megyei
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Mökt.) alapján kilép, és ennek
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következtében a szakképzés-szervezési társulásban tagként egyetlen, szakképzõ iskolát fenntartó önkormányzat
marad, a szakképzés-szervezési társulás jogutódlással átalakulhat oly módon, hogy a megyei fenntartó
együttmûködési megállapodást köt a térségi integrált szakképzõ központ feladatainak közös megszervezésére
a szakképzés-szervezési társulás települési önkormányzat tagjával. Az e bekezdés szerinti együttmûködési rendszer
a (10) bekezdésben foglalt határidõig térségi integrált szakképzõ központnak minõsül, amelyre a (10)–(11) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni. E bekezdés alkalmazásában megyei fenntartón a Mökt.-ben meghatározott azon
megyei fenntartót kell érteni, amely a Mökt. szerint az adott szakképzés-szervezési társulásból kilépett megyei
önkormányzati fenntartó szakképzési feladatait átvette.

56. Az Európai Unióra vonatkozó és nemzetközi vonatkozású rendelkezések
93. §

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),
c) a Tanács 2010/707/EU Határozata (2010. október 21.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó
iránymutatásokról (Melléklet 7–9. Iránymutatás)

57. Módosító rendelkezések
94. §

(1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Szht.) 5. § a) pont aa) alpontja az alábbi szöveggel lép hatályba:
[5. §. A szakképzési hozzájárulás teljesíthetõ
a) a szakképzésrõl szóló törvényben foglaltak szerint]
„aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképzõ iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között
létrejött együttmûködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerû szakképzésben a nappali rendszerû oktatásban
és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnõttoktatásban, vagy”
[folytatott gyakorlati képzés – ideértve a szorgalmi idõ befejezését követõ összefüggõ szakmai gyakorlatot is –
szervezésével,]
(2) Az Szht. 19. § (2) bekezdés b) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:
[(2) Az alaprész központi keretébõl az iskolai rendszerû képzéssel összefüggésben – az (1) bekezdésben foglaltakon túl –
támogatható]
„b) a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott szakképzési megállapodással rendelkezõ szakképzést folytató
intézményben,”
[folytatott szakképesítést, illetve szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló
beruházás.]
(3) Az Szht. 22. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:
„(1) A hozzájárulásra kötelezett az alaprészbõl a 14. § b) és c) pontja szerint a Kormány egyedi döntésén alapuló
támogatást, valamint a 19. § (1)–(3) bekezdése alapján pályázat útján kapott beruházási célú támogatást
a tõketartalékba helyezi, majd azt lekötött tartalékként mutatja ki. A lekötött tartalékba helyezés idõtartamáról
a támogatási szerzõdésben kell rendelkezni.”

58. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
95. §

Hatályát veszti a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a világörökségi kezelési tervrõl, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a
világörökségi várományos helyszínekrõl
A Kormány a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A világörökségi kezelési terv elkészítése
1. §

(1) A világörökségi terület világörökségi kezelési tervének (a továbbiakban: kezelési terv) szakmai elõkészítése érdekében
megalapozó dokumentációt kell készíteni.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott tartalmú megalapozó dokumentáció, valamint a 2. mellékletben meghatározott
tartalmú kezelési terv elkészítésérõl – a (3)–(5) bekezdés alkalmazásával – a kultúráért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) gondoskodik.
(3) A miniszter a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben gondoskodik a megalapozó dokumentáció és a
kezelési terv elkészítésérõl, ha a világörökségi terület védett természeti területet érint.
(4) Ha a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke kizárólag természeti érték, és
a) a világörökségi terület egésze védett természeti területen van, valamint
b) az a) pont szerint országosan védett természeti terület nem rendelkezik – a természet védelmérõl szóló törvény
felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerinti – természetvédelmi kezelési tervvel,
a kezelési tervet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló
miniszteri rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) elõírásai szerint kell elkészíteni azzal, hogy a miniszteri
rendelet szerinti felterjesztést követõen a természetvédelemért felelõs miniszter a kezelési terv tervezetét megküldi
a miniszternek, aki azt a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben a Kormány elé terjeszti. A kezelési
terv elkészítése során e rendelet 2. § (7) bekezdését, 3. § (2) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, valamint 2. melléklet
I. 1. pontját; I. 2. pont a) és c) alpontjait, II. 1–3. pontjait és III. 1–10. pontjait alkalmazni kell.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben a megalapozó dokumentációt az országos jelentõségû védett természeti
területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjára vonatkozó elõírások szerint kell
elõkészíteni azzal, hogy az 1. melléklet II.; III. 1.; IV. 2., 3. és 7. pontjait alkalmazni kell.

2. §

(1) A miniszter a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésére jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társasággal (a továbbiakban együtt: a kezelési terv készítõje) köthet vállalkozási szerzõdést.
(2) A megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésére a kezelési terv készítõjével akkor köthetõ vállalkozási
szerzõdés, ha annak tagja vagy vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló más
személy megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és ez a tag, személy részt vesz a megalapozó
dokumentáció és a kezelési terv elkészítésében.
(3) A (2) bekezdés szerinti tagnak vagy személynek rendelkeznie kell legalább 5 év szakmai gyakorlattal és az alábbiak
közül az adott világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékének megõrzése szempontjából megfelelõ
szakképzettséggel:
a) okleveles építészmérnök,
b) mûemlékvédelmi szakmérnök,
c) okleveles városépítési-városgazdasági szakmérnök,
d) terület- és településfejlesztési menedzser,
e) okleveles tájépítészmérnök,
f) okleveles településmérnök,
g) kulturális örökség-menedzser,
h) tájrendezõ és kertépítõ mérnök,
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i) kertészmérnök,
j) erdõmérnök,
k) természetvédelmi mérnök,
l) környezetmérnök,
m) geográfus vagy
n) az a)–m) pontokban meghatározott szakképzettséggel egyenértékû szakirányú felsõfokú szakképzettséggel.
A kezelési terv készítõje – a vállalkozási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen – bevonja az adott világörökségi
terület jellege és a kezelés egyes ágazatai szempontjából megfelelõ felsõfokú szakképzettséggel rendelkezõ
személyeket – így különösen a (3) bekezdés a), b), c), d), f) vagy g) pontjában meghatározott szakképzettséggel
rendelkezõ személyeket, kulturális mediátort, mûvészettörténészt, restaurátormûvészt, történészt, történelemtanárt,
régészt, néprajz szakos bölcsészt, közgazdászt, idegenforgalmi üzemgazdászt, idegenforgalmi közgazdászt,
idegenforgalmi szakközgazdászt –, kivéve ha tagja vagy vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló más személy rendelkezik az adott világörökségi terület jellege és a kezelés egyes ágazatai
szempontjából megfelelõ felsõfokú szakképzettséggel.
Amennyiben a világörökségi terület vagy a világörökségi várományos terület részben vagy teljes mértékben védett
természeti területen vagy Natura 2000 területen van, a kezelési terv készítõje – a vállalkozási szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen – bevonja a (3) bekezdés e), h), i), j), k), l) vagy m) pontjában meghatározott
szakképzettséggel rendelkezõ személyeket, biológiatanárt, biológust, alkalmazott növénybiológust, alkalmazott
zoológust, földrajztanárt, geológust, kivéve ha tagja vagy vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló más személy rendelkezik az adott világörökségi terület jellege és a kezelés egyes ágazatai
szempontjából megfelelõ felsõfokú szakképzettséggel.
A kezelési terv készítõje a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésébe bevonja
a) a kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatalt,
b) táj- és természetvédelmet, ökoturizmust és környezeti nevelést érintõ kérdésekben a mûködési területével
érintett nemzeti park igazgatóságot,
c) a területileg érintett helyi önkormányzatot,
d) nemzetiségeket érintõ kérdésekben az érintett országos nemzetiségi önkormányzatokat,
e) a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) alapján a világörökségi területek kezelése
körébe tartozó feladatok ellátására létrehozott világörökségi gondnokságot (a továbbiakban: a világörökségi
gondnokság),
f) a kezelési tervvel érintett ingatlan tulajdonosát vagy tulajdonosi jogait gyakorló személyt, a földhasználót, az
erdõgazdálkodót, valamint
g) az illetékes önkormányzati és állami fõépítészeket.
Az (6) bekezdésben meghatározott szervek és személyek együttmûködnek a kezelési terv készítõjével.
A megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítése során a kezelési terv készítõje együttmûködik
a világörökségi területen mûködõ, világörökségi gondnoksággal.

3. §

(1) A kezelési terv készítõje a megrendeléstõl számított 90 napon belül elkészíti és a miniszter részére megküldi
a megalapozó dokumentációt.
(2) A miniszter a megalapozó dokumentációról – a világörökségi testület állásfoglalásának kikérésével – 15 napon belül
véleményt nyilvánít.
(3) A kezelési terv készítõje a miniszter véleményének figyelembevételével módosított megalapozó dokumentációt, és az
annak alapján kidolgozott kezelési terv tervezetét a miniszter véleményének kézhezvételét követõ 90 napon belül
elkészíti.

4. §

(1) A miniszter a kezelési terv tervezetét haladéktalanul megküldi
a) a világörökségi terület szerinti helyi önkormányzat képviselõ-testülete, valamint közgyûlése és amennyiben
érintett, az országos nemzetiségi önkormányzat,
b) az illetékes önkormányzati és állami fõépítész,
c) az illetékességgel rendelkezõ és feladatkörükben a kiemelkedõ egyetemes érték vonatkozásában érintett
ca) központi államigazgatási szerv területi szerve, valamint
cb) fõvárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, továbbá
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d)
e)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

a világörökségi területen mûködõ világörökségi gondnokság,
amennyiben a helyszín egy vagy több eleme a Magyar Állam tulajdonában van, és nem tartozik a Nemzeti
Földalapról szóló törvény hatálya alá, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
részére, és közzéteszi azt az elektronikus kormányzati portálon.
A kezelési terv tervezetérõl – annak kézhezvételét követõ 15 napon belül – jogosultak írásban véleményt nyilvánítani
az (1) bekezdésben meghatározott szervek és személyek.
Véleménykülönbség fennállása esetén az egységes álláspont kialakítása érdekében egyeztetést kell lefolytatni.
Az egyeztetés keretében a véleményezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül a miniszter tárgyalást hív össze.
A tárgyalásra a hely, az idõpont és a vitás kérdés megjelölésével a tárgyalás elõtt legalább 8 nappal meg kell hívni
a) a kezelési terv készítõjét,
b) a világörökségi testület elnökét,
c) a kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal elnökét,
d) amennyiben táj- és természetvédelmet, ökoturizmust és környezeti nevelést érintõen vitás kérdés maradt fenn,
a mûködési területével érintett nemzeti park igazgatóját, valamint
e) az (1) bekezdésben meghatározott személyeket, szervek képviselõjét.
A tárgyalásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet haladéktalanul meg kell küldeni a kezelési terv készítõje, valamint
a tárgyalásra meghívott személyek részére.
Amennyiben a tárgyaláson vitás kérdés marad fenn, arról a miniszter dönt. Az egyeztetés a miniszter döntésével zárul.
A kezelési terv készítõje az egyeztetés eredményének, a miniszter (7) bekezdés szerinti döntésének, továbbá 5. §
(6) bekezdése szerinti javaslatának figyelembevételével módosított kezelési tervet az egyeztetés, valamint az
egyeztetõ tárgyalás lezárását követõ 15 napon belül megküldi a miniszternek.

5. §

(1) A kezelési terv tervezetérõl – a 4. § (1) bekezdés szerinti közzétételét követõ 15 napon belül – jogosultak véleményt
nyilvánítani a világörökségi területen ingatlantulajdonnal rendelkezõ természetes és jogi személyek, illetõleg jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, valamint a világörökségi területen mûködõ egyházi és civil szervezetek.
(2) A társadalmi részvétel biztosítása érdekében a véleményezési határidõ lejártát követõ 15 napon belül a miniszter
egyeztetõ tárgyalást hív össze. Az egyeztetõ tárgyaláson az (1) bekezdés szerint véleményezésre jogosult személyek
vehetnek részt.
(3) A miniszter az elektronikus kormányzati portálon – az egyeztetõ tárgyalás elõtt legalább 8 nappal – tájékoztatást tesz
közzé az egyeztetõ tárgyalás helyérõl és idõpontjáról.
(4) Az egyeztetõ tárgyalásra a hely és az idõpont megjelölésével – az egyeztetõ tárgyalás elõtt legalább 8 nappal – meg
kell hívni a kezelési terv készítõjét, aki a tárgyaláson részt vesz.
(5) Az egyeztetõ tárgyalásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet haladéktalanul meg kell küldeni a kezelési terv
készítõje részére.
(6) A kezelési terv készítõje az 5. § (2) bekezdése szerinti egyeztetõ tárgyaláson elhangzott véleményeket a miniszter
javaslatára figyelembe veszi.

6. §

(1) A miniszter a kezelési terv tervezetét – a 4. § (6) bekezdésben és az 5. § (5) bekezdésben meghatározott jegyzõkönyvvel
együtt – az egyeztetést követõen haladéktalanul megküldi véleményezésre a világörökségi testületnek.
A világörökségi testület a véleményét 15 napon belül alakítja ki.
(2) A miniszter – a világörökségi testület véleményének kikérését követõen – a kezelési terv tervezetét – a (3) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével – a Kormány elé terjeszti.
(3) A miniszter – a világörökségi testület véleményének kézhezvételétõl számított 30 napon belül – szükség szerint
módosítási javaslatot fogalmaz meg. A kezelési terv készítõje a javaslat megérkezésétõl számított 30 napon belül
megküldi a miniszter részére a javaslat figyelembevételével módosított kezelési terv tervezetét, aki gondoskodik
a kezelési terv Kormány elé terjesztésérõl.

7. §

A világörökségi gondnokság a kezelési tervben foglaltak végrehajtása érdekében a kezelési terv és a megalapozó
dokumentáció alapján a kezelési terv hatálybalépésétõl számított 1 éven belül – a 3. mellékletben meghatározott
tartalmú – kezelési kézikönyvet készít.
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2. A kezelési terv módosítása
8. §

(1) A kezelési terv elkészítésére vonatkozó rendelkezéseket – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kezelési terv
módosítására is megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A kezelési tervnek a Kormány döntése alapján szükségessé váló módosítása során – amennyiben a világörökségi
terület megõrzési állapotában a kezelési terv készítése óta lényeges változás nem következett be – a 3. §-ban foglalt,
a megalapozó dokumentáció készítésére és egyeztetésére vonatkozó elõírásokat nem kell alkalmazni.

3. A világörökségi várományosi terület kezelési terve
9. §

Az 1–6. §-ban és a 8. §-ban, valamint az 1. és 2. mellékletben foglaltakat a világörökségi várományos területekre is
megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a kezelési terv elkészítése során figyelembe kell venni a világörökségi
várományos helyszín bejelentéséhez elõírt dokumentációt (a továbbiakban: bejelentési dokumentáció) is.

4. A világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció
10. §

A világörökségi területen hatóságként eljáró vagy szakhatóságként közremûködõ kulturális örökségvédelmi és
természetvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) az ügyben szakértõt rendel ki a világörökségi komplex
hatásvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: hatásvizsgálati dokumentáció) elkészítése érdekében, ha az ügyben a
kiemelkedõ egyetemes érték érintettsége valószínûsíthetõ, és a hatóság a tervezett beavatkozás kiemelkedõ
egyetemes értékre gyakorolt hatását nem tudja megítélni a hatásvizsgálati dokumentáció nélkül, valamint ha az
eljárás tárgya olyan beavatkozás, amelynek
a) nincs kialakult gyakorlata;
b) esetében a kezelési terv nem nyújt elegendõ támpontot a döntéshez;
c) esetében korábban nem ismert körülményekkel való együtthatásra is számítani kell vagy
d) közvetlen hatása ugyan megítélhetõ, de valószínûsíthetõ, hogy idõben és térben olyan járulékos hatások is
felmerülhetnek, amelyek elõzetes értékelése részletes és több tudományág általi elemzést igényel.

11. §

A szakértõ a hatásvizsgálati dokumentáció készítése során
a) megvizsgálja az érintett területet, és összegyûjti a világörökségi szempontból jelentõs információkat és
dokumentumokat, így különösen a terület állapotváltozásáról informáló dokumentációkat, statisztikai adatokat,
hatályos településrendezési eszközöket;
b) összegyûjti a tervezett beavatkozásra vonatkozó információkat és dokumentációkat;
c) feltárja a hazai és nemzetközi analógiákat;
d) rövid-, közép- és hosszú távú hatáselemzést készít a tervezett beavatkozás várható hatásairól, így különösen
a helyi gazdaságra, valamint az érintett települések lakosságmegtartó képességére gyakorolt hatásokról;
e) felméri a hatásviselõket és az azokat érintõ hatások jellegét és mértékét; valamint
f) látványelemzést készít a történetileg jelentõs rálátásokat is tekintetbe véve, ha a beavatkozással összefüggésben
a kiemelkedõ egyetemes érték vizuális integritásának kérdése felmerül.

12. §

A hatásvizsgálati dokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a hatásvizsgálati dokumentáció készítése módszerének, munkafázisainak bemutatását;
b) a készítésbe bevont személyek megnevezését szakterületük és megállapításaik megjelölésével;
c) a hatásviselõket: a kiemelkedõ egyetemes értéket hordozó tényezõk, elemek és folyamatok számbavételét;
d) a hatótényezõket: a tervezett beavatkozás mennyiségi és minõségi értelemben is részletes bemutatását –
beleértve a beavatkozással kapcsolatos veszélyforrások és a beavatkozással veszélyeztetett értékek
számbavételét is –, kitérve mind a megvalósítás folyamatának, mind pedig a folyamatos fennállás (üzemelés)
idõszakára;
e) a hatásokat: a c) és a d) pont szerint bemutatottak egybevetését a biztosan fellépõ, a várható, a lehetséges és
a valószínûsíthetõ hatások tételes kimunkálásával; valamint
f) a szakkérdés megválaszolását a hatásvizsgálat által alátámasztott megállapításokkal és ajánlásokkal, köztük
a hatásmérséklõ intézkedésekre vonatkozó javaslatokat.
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5. A világörökségi várományos helyszínekkel kapcsolatos eljárás
13. §

(1) Valamely területnek a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvétele a miniszternél
kezdeményezhetõ.
(2) A területnek a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvétele iránti javaslat tartalmazza:
a) a javaslattevõ nevét és címét;
b) a javaslattevõ képviselõjének nevét és címét;
c) a felvételre javasolt helyszín területének megjelölését [természetben és helyrajzi számmal vagy EOV
síkkoordinátákkal és WGS 84 alapfelületre vonatkozó földrajzi koordinátákkal fok, perc, másodperc (DMS)
formában];
d) a felvételre javasolt helyszín természetvédelmi vagy kulturális örökségvédelmi jogszabályok alapján fennálló
védettségének megjelölését;
e) a felvételre javasolt helyszín kiemelkedõ kulturális vagy természeti értékének megjelölését;
f) a fenntartható használat és kezelés szempontjait, beleértve az érintett települések vagy településrészek
gazdaságát, illetve lakosságmegtartó képességét; valamint
g) a javaslat megalapozottságát alátámasztó dokumentumokat (különösen fénykép, tanulmány, publikáció).

14. §

(1) A miniszter a beérkezett javaslatok indokoltságának vizsgálata során a javaslat támogathatósága tekintetében a
kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivataltól, illetve a javaslat 13. § (2) bekezdés c)–f) pontjának
tartalma alapján meghatározott természetvédelmi érintettség esetén a természetvédelemért felelõs minisztertõl
elõzetes szakmai állásfoglalást kér.
(2) Az (1) bekezdés szerint megkeresettek szakmai állásfoglalásukat a világ kulturális és természeti örökségének
védelmérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának
ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetésérõl szóló 1985. évi 21. törvényerejû
rendelet (a továbbiakban: Egyezmény) alapján adják, a megkeresés kézhezvételétõl számított 30 napon belül.

15. §

Ha a 14. § (1) bekezdés szerint megkeresettek a javaslatot támogatják, a miniszter azt az állásfoglalással együtt
véleményezésre megküldi a világörökségi testületnek. A világörökségi testület a véleményét 30 napon belül alakítja ki.

16. §

(1) A miniszter az Egyezmény alapján – a világörökségi testület véleményének figyelembevételével és a javaslat 13. §
(2) bekezdés c)–f) pontjának tartalma alapján meghatározott természetvédelmi érintettség esetében
a természetvédelemért felelõs miniszter egyetértésével – dönt a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe
történõ felvételrõl, és a felvétel jóváhagyása esetén gondoskodik a 4. mellékletben meghatározott tartalmú
bejelentési dokumentáció elkészítésérõl, továbbá annak az UNESCO Világörökség Központjához (a továbbiakban:
Központ) történõ megküldésérõl, valamint a Vötv. 2. § 7. pontjában foglaltak alapján világörökségi várományos
helyszín miniszteri rendeletben történõ kihirdetésérõl.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott miniszteri rendelet hatálybalépését követõen haladéktalanul
intézkedik a bejelentési dokumentáción és megalapozó dokumentáción alapuló kezelési tervének elkészítése iránt.

17. §

(1) A miniszter a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékének felülvizsgálatát a Vötv.-ben meghatározott
idõközönként, illetve indokolt esetben – így különösen névmódosítás, a világörökségi várományos helyszín
lehatárolásának módosítása, közös nemzetközi jelölés kezdeményezése vagy ahhoz csatlakozás – hivatalból indítja
meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a 14–16. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

18. §

(1) A miniszter – kiemelkedõ természeti érték esetén a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben –
hivatalból vagy a világörökségi testület javaslatára gondoskodik a világörökségi várományos helyszín Világörökség
Jegyzékbe történõ felvétele iránti intézkedés megtételének elõkészítésérõl.
(2) Amennyiben a miniszter a világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe történõ felvételének
kezdeményezésérõl hivatalból dönt, az intézkedést megelõzõen kikéri a világörökségi testület szakmai véleményét.
(3) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott eljárása során intézkedik a világörökségi helyszín 5. mellékletben
meghatározott tartalmú – a bejelentési dokumentáción és kezelési terven alapuló – felterjesztési dokumentációjának
elkészítésérõl, majd annak az UNESCO Világörökség Bizottsághoz történõ benyújtásáról.
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(4) Amennyiben a világörökségi várományos helyszín kiemelkedõ természeti értékkel bír vagy országos jelentõségû
védett természeti területet érint, a világörökségi helyszín felterjesztési dokumentációjának elõkészítésébe a mûködési
területével érintett nemzeti park igazgatóságot be kell vonni.
(5) A miniszter a világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe történõ felvételét követõen haladéktalanul
kezdeményezi a Kormánynál a Vötv. 1. mellékletének módosítását.

6. Záró rendelkezések
19. §

20. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 17. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
A Vötv. 13. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálat során a miniszter megfelelõen alkalmazza a 14–16. § rendelkezéseit.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A megalapozó dokumentáció tartalmi követelményei
I.

Bevezetõ
Alkalmazott fogalmak és módszertan bemutatása.

II.

Azonosító adatok
1. A világörökségi terület azonosító adatai:
a) a világörökségi helyszín megnevezése, a világörökségi helyszín és a védõövezet határainak leírása és megfelelõ
méretarányú ingatlan-nyilvántartási vagy topográfiai térképen történõ ábrázolása (analóg vagy digitális
formában),
b) területi jellemzõk (kiterjedés, méret).
2. A kiemelkedõ egyetemes érték összegzése az UNESCO Világörökség Bizottsága által elfogadott, a Központ által
nyilvántartott alábbi tartalommal:
a) rövid leírás,
b) a felvétel során elfogadott kritériumok kifejtése,
c) az integritás megállapítása,
d) a kulturális örökségi védelmet élvezõ világörökségi helyszínek esetében a hitelesség megállapítása,
e) védelmi és kezelési elvárások.

III.

Leíró rész
1. A világörökségi terület leírása:
a) a terület történeti leírása, különös tekintettel a történetében bekövetkezett jelentõs változásokra és a megõrzési
célú beavatkozásokra,
b) a terület védettségségének bemutatása.
2. A világörökségi terület használatában és megõrzésében érintett és érdekelt szereplõk (így különösen a világörökségi
gondnokság, a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatok, az illetékes önkormányzati és állami fõépítészek, a
tulajdonosok, a vagyonkezelõk, az egyházi jogi személyek, a civil szervezetek, az állami szervek, a kutatóintézetek és
egyetemek) felsorolása és bemutatása.
3. A világörökségi terület értékeit és annak kezelését érintõ hatályos jogszabályok felsorolása.
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IV.

Elemzõ rész
1. Társadalmi-gazdasági elemzés (népességi, foglalkoztatottsági, egészségügyi, iskolázottsági, jövedelmi mutatók,
kereslet-kínálat elemzés, az infrastruktúra helyzete, humán kapacitások és pénzügyi források),
2. a világörökségi terület ismertségének elemzése,
3. turisztikai kínálat és kapcsolatrendszer elemzése,
4. a megõrzési állapot elemzése a beavatkozások szükségességének megjelölésével,
5. a világörökségi terület megõrzési állapotát fenyegetõ veszélyek és átfogó hatások elemzése (különösen természeti
katasztrófák, klímaváltozás, emberi tevékenység),
6. a világörökségi terület értékeivel összefüggõ fejlesztési lehetõségek feltárása, a világörökségi területen hatályos
területrendezési tervek és azok világörökségi kezelési tervvel való összefüggéseinek elemzése a terhelhetõség
határainak rögzítésével, ideértve a szellemi kulturális örökséget, kulturális eseményeket, kulturális útvonalakat is,
7. a világörökségi területet, illetve annak kezelését érintõ korábbi és folyamatban lévõ tervek, programok elemzése.

V.

Háttéranyagok és elõzmények
1. A világörökségi terület értékeivel kapcsolatos történeti és archív adatok, források (szöveges és vizuális), valamint
kutatási eredmények és egyéb dokumentumok felsorolása és elérhetõségük megjelölése.
2. Az Egyezmény végrehajtása során az adott helyszínnel kapcsolatban keletkezett hazai vagy nemzetközi dokumentum,
így különösen:
a) a világörökségi helyszín felterjesztési dokumentációja,
b) az UNESCO Világörökség Bizottsága döntései eredeti nyelven és magyar fordításban,
c) a tanácsadói és a reaktív monitoring missziók állásfoglalásai,
d) az idõszaki jelentéstételek, az állam által a Központnak tett bejelentések, megõrzési állapotjelentések,
e) a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága és a világörökségi testület döntései,
f) a Kormány és az Országgyûlés részére készített jelentések és beszámolók.
3. A helyi és az országos nemzetiségi önkormányzatok világörökségi területet érintõ rendeletei és határozatai.
4. Az építészeti-mûszaki tervtanácsok világörökségi területet érintõ jegyzõkönyvei.
5. Statisztikai adatok és térképek, különösen a fennálló védettség ábrázolásával.

2. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A kezelési terv részletes tartalmi követelményei
I.

Azonosító adatok
1. A világörökségi helyszín megnevezése.
2. A világörökségi terület határai:
a) a világörökségi helyszín helyrajzi számok szerinti kijelölése vagy határának EOV síkkoordináták és WGS 84
alapfelületre vonatkozó földrajzi koordináták szerinti megállapítása fok, perc, másodperc formában (DMS),
b) a világörökségi helyszín kiterjedésének megfelelõ méretarányú, ingatlan-nyilvántartási vagy topográfiai térképen
történõ lehatárolása,
c) a világörökségi helyszín védõövezete helyrajzi számok szerinti kijelölése vagy határának EOV síkkoordináták és
WGS 84 alapfelületre vonatkozó földrajzi koordináták szerinti megállapítása fok, perc, másodperc formában
(DMS),
d) a világörökségi helyszín védõövezete kiterjedésének megfelelõ méretarányú, ingatlan-nyilvántartási vagy
topográfiai térképen történõ lehatárolása.

II.

A kiemelkedõ egyetemes érték összegzése az UNESCO Világörökség Bizottsága által elfogadott és a Központ által
nyilvántartott tartalommal:
1. rövid leírás,
2. a felvétel során elfogadott kritériumok kifejtése,
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3. az integritás megállapítása,
4. a kulturális örökségi védelmet élvezõ világörökségi helyszínek esetében a hitelesség megállapítása,
5. védelmi és kezelési elvárások.
III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke megõrzésének, fenntartásának és bemutatásának céljai és
stratégiái
A prioritások rögzítése az alábbi területeken:
kutatás,
megõrzési állapot javítása (helyreállítás, kezelés, gondozás, felújítás),
a fenntarthatóság növelése,
megközelítés, közlekedés,
bemutatás, látogatók fogadása, turizmus,
szakmai képzés, továbbképzés,
oktatás, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság növelése,
környezeti tényezõk, kapcsolatok, klímaváltozás,
a területrendezési eszközök összhangjának megteremtése,
havária,
kommunikáció.

IV.

Kezelési módok, korlátozások, tilalmak részletes leírása
1. A világörökségi területet érintõ kezelési módok, különösen az alábbi területeken és esetekben:
a) a megõrzés/védelem,
b) a fenntartható/fennmaradást elõsegítõ használat,
c) a rendkívüli helyzetek.
2. A kulturális örökség védelmérõl rendelkezõ jogszabályok alapján fennálló védettségbõl eredõ korlátozásoknak és
tilalmaknak a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értéke szempontjaiból megadott, a világörökségi terület
sajátosságaira figyelemmel megállapított részletes leírása.
3. Amennyiben a világörökségi területen lévõ védett természeti területen természetvédelmi kezelési terv van hatályban,
az abban foglalt, a kiemelkedõ egyetemes érték védelmét biztosító természetvédelmi kezelési elõírásokra történõ
utalások és hivatkozások rögzítése.

V.

Társadalmi-szakmai részvétel a kezeléssel kapcsolatos döntéshozatalban
1. Az érdekeltek és érintettek bevonására szolgáló eszközök (fórumok, mechanizmusok, folyamatok) leírása.
2. Eszközök, egyeztetési és kiigazító mechanizmusok:
a) mely esetekben, milyen körben kell az egyeztetést kötelezõen lefolytatni (pl. hatóságok, a tulajdonosok,
használók bevonása stb.),
b) véleménykülönbség esetén milyen további intézkedéseket lehet és kell megtenni.
3. Lehetséges konfliktusforrások, konfliktuskezelés.

VI.

Finanszírozás
1. A világörökségi terület finanszírozási igényét megalapozó
a) sajátos körülmények a IV. pont szerint,
b) a világörökségi helyszínhez kapcsolódóan támogatandó elemek, illetve tevékenységek.
2. Az alkalmazandó feltételrendszer definiálása.

VII.
1.
2.
3.
4.

Monitoring
Alapadatok.
Indikátorok.
Mechanizmus és folyamatleírás.
Visszacsatolás.
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3. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A világörökségi kezelési kézikönyv tartalmi követelményei
I.

A megalapozó dokumentáció, naprakészen frissítve

II.

A kezelési tervben foglalt stratégiák és célok elérését szolgáló cselekvési programok, rövid- és középtávú akciótervek,
különösen az alábbi területeken:
kutatás,
megõrzési állapot javítása (helyreállítás, karbantartás, felújítás),
a fenntarthatóság növelése,
megközelítés, közlekedés
bemutatás, látogatók fogadása, turizmus,
szakmai képzés, továbbképzés,
oktatás, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság növelése,
környezeti tényezõk, kapcsolatok, klímaváltozás,
havária,
kommunikáció.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.

A kezelési terv szerinti folyamatos követõ-figyelés (monitoring) eszközei
1. Ellenõrzési listák.
2. A 2. melléklet VII. pontja szerinti indikátorok meghatározásával és értékelési szempontjaival kapcsolatos (tudományos)
elemzés, dokumentáció.
3. Egyéb segédletek.

IV.

Operatív együttmûködési címlista
Naprakészen vezetett adattár a világörökségi terület kezelésében az állami, az érintett helyi és országos nemzetiségi
önkormányzati, társadalmi, illetve szakmai és tudományos partnerekrõl, beleértve a nemzetközi partnereket is.

4. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A bejelentési dokumentáció tartalma
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A világörökségi várományos helyszín bejelentési dokumentációja tartalmazza:
a bejelentési dokumentációt készítõ szerv adatait,
a bejelentés dátumát,
a helyszín nevét,
a helyszín elhelyezkedését (földrajzi koordinátákkal),
a helyszín leírását,
a kiemelkedõ egyetemes érték igazolását,
a kiemelkedõ egyetemes érték kritériumának kiválasztását az alábbi kritériumok közül, valamint a kiválasztott
kritériumok indokolását:
a) az emberi alkotószellem mestermûve;
b) az emberi értékek egymásra hatásának jelentõs eredménye egy bizonyos idõszakon belül, vagy egy adott
kulturális régióban az építészet vagy a technológia, a monumentális mûvészetek, a várostervezés vagy a
tájtervezés területén;
c) egy adott kulturális hagyomány vagy civilizáció egyedi vagy legalább kivételes bizonysága, mely lehet ma is élõ
vagy már letûnt;
d) kiemelkedõ példája egy épülettípusnak, építészeti vagy technológiai együttesnek vagy tájnak, amely az emberi
történelem jelentõs állomásait vagy állomását illusztrálja;
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e)

olyan kivételes példája egy hagyományos emberi településnek vagy földhasználatnak, mely reprezentál egy vagy
több kultúrát vagy ember és környezet egymásra hatását, különösen akkor, amikor ez egy visszafordíthatatlan
változás eredményeként sérülékennyé vált;
f) közvetlenül összefüggésbe hozható eseményekkel vagy élõ hagyományokkal, eszmékkel vagy hiedelmekkel,
mûvészeti vagy irodalmi alkotásokkal, melyek egyetemes jelentõségûek;
g) kiemelkedõ természeti jelenséget vagy különleges természeti szépségû és esztétikai fontosságú területet foglal
magába;
h) kivételes példája a földtörténet nagyobb állomásainak, beleértve a földi élet jeleit, jelentõs, jelenleg is tartó
geológiai folyamatokat a földformák vagy jelentõs geomorfikus vagy fiziográfiai tulajdonságok kialakulásában;
i) kiemelkedõ példái jelentõs, jelenleg is tartó ökológiai és biológiai folyamatoknak a földi vagy édesvízi
ökoszisztémák, állat- és növénytársulások kialakulásában és kifejlõdésében;
j) a biológiai sokféleség in situ megõrzésének legfontosabb és legjelentõsebb természeti helyszíne, beleértve a
tudomány vagy megõrzés szempontjából kiemelkedõ egyetemes értékû fenyegetett fajok megõrzését,
8. a hitelesség, illetve az integritás kritériumának való megfelelés meghatározását,
9. a hasonló helyszínekkel való összehasonlítást (bemutatva a Vötv.-ben meghatározott Világörökség Jegyzékben
szereplõ vagy nem szereplõ helyszínekkel való hasonlóságokat és azokat a szempontokat, amelyek alapján a javasolt
helyszín kiemelkedõ).
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A várományos nemzetközi sorozatjelölések és a határon átívelõ jelölések esetében a bejelentési dokumentáció
tartalmazza:
a bejelentési dokumentációt készítõ szerv adatait,
a bejelentés dátumát,
a Részes Állam nevét,
a nemzetközi sorozatjelölés vagy határon átívelõ jelölés megnevezését,
a többi résztvevõ Részes Állam nevét,
az országonkénti részhelyszínek megnevezését,
az állam, megye, régió megnevezését,
a helyszín elhelyezkedését (földrajzi koordinátákkal),
a nemzetközi sorozatjelölés vagy határon átívelõ jelölés rövid leírását, bemutatását,
a részelemek leírását, bemutatását,
a jelölendõ helyszín egésze tekintetében a kiemelkedõ egyetemes érték indokolását:
a) az I.7. pont a)–j) alpontja szerinti kritériumok kiválasztása,
b) a hitelesség, illetve integritás meghatározása,
c) a részelemek kiválasztásának indokolása,
d) más hasonló helyszínekkel való összehasonlítás.

5. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez
A világörökségi felterjesztési dokumentáció tartalma
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Általános leírás:
a Részes Állam neve,
az állam, a régió és a megye neve,
a felterjesztett helyszín neve,
a felterjesztett helyszín földrajzi koordinátái,
a felterjesztett helyszín határainak szöveges leírása,
a felterjesztett helyszín határait és védõövezetét jelölõ, megfelelõ méretarányú, ingatlan-nyilvántartási vagy
topográfiai térkép, valamint annak A4-es formátumú változata,

39210

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 160. szám

7. a felterjesztés alapjául szolgáló, a 4. melléklet I.7. pont a)–j) alpontjában meghatározott kritériumok megjelölése,
8. a kiemelkedõ egyetemes értékmeghatározás tervezete,
9. a helyi szervezet neve és elérhetõsége.
II.

Részletes leírás:
1. a felterjesztett helyszín beazonosítása (elhelyezkedése, földrajzi meghatározása):
a) a felterjesztõ ország neve (és a Részes Állam neve, amennyiben ez eltér),
b) az állam, a régió és a megye neve,
c) a felterjesztett helyszín neve,
d) a felterjesztett helyszín földrajzi koordinátáinak megjelölése [sorozatjelölés esetén a helyszín részeit sorszám
szerint táblázatban kell felsorolni {név, megye vagy kerület, a középpont koordinátái, a felterjesztett terület
alapterülete (hektár), a védõövezet alapterülete (hektár), a térkép száma}],
e) a felterjesztett helyszín és a hozzá tartozó védõövezet határait ábrázoló térképek,
f) a felterjesztett helyszín és a védõövezet hektárban meghatározott területe.
2. A felterjesztett helyszín leírása:
a) a helyszín leírása,
b) a helyszín történelme és fejlõdése.
3. A Világörökség Jegyzékbe történõ felvétel iránti kérelem indokolása:
a) rövid összefoglalás,
b) a 4. melléklet I. 7. pont a)–j) alpontjában meghatározott kritérium megjelölése és annak indokolása,
c) az integritás meghatározása,
d) a hitelesség meghatározása [a 4. melléklet I. 7. pontjának a)–f) alpontjaiban meghatározott kritériumok esetében],
e) védelmi és kezelési elvárások,
f) összehasonlító elemzés,
g) javasolt kiemelkedõ egyetemes érték meghatározása.
4. A felterjesztett helyszín megõrzési állapota és a felterjesztett helyszínt érintõ tényezõk bemutatása:
a) a felterjesztett helyszín jelenlegi megõrzési állapota (fizikai állapot, fenyegetõ veszélyek),
b) a felterjesztett helyszínt érintõ tényezõk
ba) a fejlesztési nyomás (pl. beavatkozások, adaptálások, mezõgazdaság, bányászat),
bb) a környezeti terhelések (pl. szennyezés, éghajlatváltozás, elsivatagosodás),
bc) a természeti katasztrófák (pl. földrengés, árvíz, tûzvész) és katasztrófa-készültség,
bd) a világörökségi helyszín felelõs látogatása,
be) a felterjesztett helyszínen és annak védõövezetében élõ lakosság száma.
5. A felterjesztett helyszín védelme és kezelése:
a) tulajdonviszonyok,
b) a védettség megjelölése,
c) a védettségbõl eredõ intézkedések megvalósításának eszközei,
d) a felterjesztett helyszínre vonatkozó tervek (pl. regionális vagy helyi tervek, megõrzési terv, idegenforgalmi
fejlesztési terv),
e) a felterjesztett helyszín kezelési terve vagy egyéb kezelési rendszer,
f) a finanszírozási források és szintek,
g) a megõrzési és kezelési technikákhoz szükséges szakértelem és képzés, valamint annak forrásai,
h) a látogatók kiszolgálására vonatkozó szolgáltatások és ahhoz kapcsolódó infrastruktúra,
i) a felterjesztett helyszín bemutatására és népszerûsítésére vonatkozó stratégia és programok,
j) a személyi állomány és szakértelem (szakmai, technikai háttér).
6. Monitoring:
a) a megõrzési állapot mérésének kulcsmutatói (indikátor, periodicitás, a rögzítés helye),
b) a felterjesztett helyszín ellenõrzésére vonatkozó adminisztratív intézkedések,
c) az elõzõ jelentések eredményei.
7. Dokumentáció:
a) fényképek és audiovizuális anyagok és az azok felhasználására vonatkozó meghatalmazás,
b) a védettségre vonatkozó szövegek, a kezelési terv vagy dokumentált kezelési rendszer másolata és egyéb, a
felterjesztett helyszínre vonatkozó releváns tervek kivonatai,
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c)

a felterjesztett helyszínre vonatkozó legfrissebb jegyzékek, leltárok, valamint azok tárolásának, archiválásának
helye, címe,
d) bibliográfia.
8. Az illetékes szervek elérhetõségei:
a) a felterjesztést készítõ szervezet adatai,
b) a hivatalos helyi szervezet,
c) egyéb helyi intézmények,
d) a felterjesztett helyszínhez kapcsolódó hivatalos honlapok elérési útvonala.

A Kormány 316/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról
és azok feltételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 75. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl
szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a miniszterre, az államtitkárra, a közigazgatási államtitkárra, a helyettes államtitkárra (a
továbbiakban együtt: állami vezetõ), a kormánybiztosra, a miniszteri biztosra, a miniszterelnöki biztosra, a miniszteri
kabinetet vezetõ kabinetfõnökre, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár kabinetfõnökére, a Ksztv. 33. §
(3) bekezdésében meghatározott személyre, a Kormány által felügyelt, a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alá
tartozó államigazgatási szervnél foglalkoztatott vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõre, a politikai
fõtanácsadóra és a politikai tanácsadóra terjed ki.”

2. §

Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokat a miniszterelnök esetében a Miniszterelnökség költségvetésében
kell biztosítani.”

3. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lakásnak az állami vezetõi tevékenység, valamint a jogosult feladatkörének ellátásához szükséges technikai
eszközökkel való felszerelésérõl, ezek karbantartásáról és javításáról – az érintett szervek megállapodása szerint –
a munkáltató és a Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóság (a továbbiakban: KEF) gondoskodik.”

4. §

Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A minisztert, az államtitkárt, a közigazgatási államtitkárt és a kormánybiztost személyes gépkocsihasználat illeti
meg. A személyes gépkocsihasználathoz számukra gépkocsivezetõt kell biztosítani.
(2) A helyettes államtitkár, a miniszteri kabinetet vezetõ kabinetfõnök, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
kabinetfõnöke, a miniszteri biztos, a miniszterelnöki biztos, a kormányhivatalok vezetõ-helyettesei, a központi
hivatalok vezetõi és a kormánymegbízott számára a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter – a munkáltató szerv hivatali szervezetének vezetõje, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló állami vezetõ
javaslatára – személyes gépkocsihasználatot engedélyezhet.”

5. §

Az R. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A külföldre akkreditált magyar külképviselet-vezetõk részére – a külföldön történõ szolgálatteljesítés idejére –
a külpolitikáért felelõs miniszter személyes gépkocsihasználatot engedélyezhet.”
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6. §

Az R. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A 9. § (2) bekezdése szerinti személyes gépkocsihasználat engedélyezése során a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter – az igényjogosult felett munkáltatói jogkört gyakorló
személy javaslata alapján – határozza meg a havi térítésmentes futásteljesítményt.
(2) A 9. § (2) bekezdésében megjelölt igényjogosult a gépkocsi kilométer-számlálójának állását minden naptári hónap
utolsó napján köteles az erre szolgáló nyomtatványon rögzíteni. A nyilvántartás szerinti havi futásteljesítmény azon
része után, amely az (1) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott mértéket meghaladja, az igényjogosult köteles a
gépkocsit üzemben tartó szerv részére az üzemanyag-költséget a fizetési kötelezettség tudomására jutásától
számított 30 napon belül megtéríteni.
(3) Nem vonatkozik a megtérítési kötelezettség a térítésmentes futásteljesítmény elérését követõen a tárgyhónap
során megtett azon utakra, amelyek hivatalos jellegét a jogosult tételes menetlevéllel igazolja.
(4) A 9. § (2) bekezdésében megjelölt igényjogosultak személyes gépkocsihasználatához – az egy épületen belül
elhelyezett, azonos intézményhez tartozó igényjogosultak számával arányos mértékben – gépkocsivezetõ
biztosítható az õt foglalkoztató központi államigazgatási szerv vezetõje vagy a fõvárosi, megyei kormányhivatal
vezetõjének döntése alapján az alábbiak szerint:
a) 1 és 3 fõ közötti jogosulti létszám esetében legfeljebb 1 fõ gépkocsivezetõ,
b) 4 és 6 fõ közötti jogosulti létszám esetében legfeljebb 2 fõ gépkocsivezetõ,
c) 7 és 10 fõ közötti jogosulti létszám esetében legfeljebb 3 fõ gépkocsivezetõ,
d) 11 és 15 fõ közötti jogosulti létszám esetében legfeljebb 4 fõ gépkocsivezetõ,
e) 16 fõ feletti jogosulti létszám esetében legfeljebb 5 fõ gépkocsivezetõ.
(5) A 9. § (6) bekezdésében megjelölt igényjogosultaknak a külföldön történõ szolgálatteljesítés idejére fennálló
személyes gépkocsihasználatának feltételeit a külpolitikáért felelõs miniszter állapítja meg.
(6) Amennyiben a személyes gépkocsihasználatra jogosult érvényes vezetõi engedéllyel nem rendelkezik, vagy
egészségi állapota folytán vagy más okból (például jármûvezetési képesség vagy gyakorlat hiánya) jármûvezetésre
nem képes, számára állandó jelleggel gépkocsivezetõt kell biztosítani.”

7. §

Az R. 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A Miniszterelnökség és a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény
1. §-ában felsorolt minisztériumok esetében a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyek által irányított
szervezeti egységek részére a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter indokolt
esetben további gépkocsihasználatot (szervezeti egységhez kirendelt gépkocsi) engedélyezhet. Ezek a gépkocsik
kizárólag hivatalos célú használatra vehetõk igénybe, tételes menetlevél vezetése mellett. A KEF ellátási körébe
tartozó intézmény esetében a munkáltató szerv hivatali szervezetének vezetõje által szignált kérelmet a közigazgatási
minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszternek kell benyújtani, aki arról – a KEF fõigazgatójának
a kérelemnek a rendelkezésre álló erõforrások alapján történõ teljesíthetõségére vonatkozó véleményének
figyelembevételével – dönt.
(4) A személygépkocsi-kategóriákra a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ
szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján kiadott, az országosan
kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszerrõl szóló 8002/2007. (XI. 21.) MeHVM tájékoztató az
irányadó.”

8. §

Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A miniszterelnök az e rendelet szerinti juttatásokat a rendelet hatálya alá tartozó személy részére, a rendelet
keretei között megállapított feltételek szerint, egyéni elbírálás alapján, egyedileg is engedélyezheti. Ebben az esetben
a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter, illetve a külpolitikáért felelõs miniszter
9. § szerinti engedélyét nem kell beszerezni.”

9. §

Az R. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A 9. § (1) bekezdése, a 9. § (6) bekezdése, valamint a 13. § alapján személyes gépkocsihasználatra jogosultakon
kívüli személyek részére az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról
és azok feltételeirõl szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 316/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
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hatálybalépése elõtt engedélyezett gépkocsihasználatot a közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelõs miniszter 2011. december 31-ig felülvizsgálja és a további gépkocsihasználat indokoltsága esetén gondoskodik
a 9. § (2) bekezdése szerinti engedély kiadásáról, valamint a 9/A. § (1) bekezdése szerinti térítésmentes
futásteljesítmény meghatározásáról.”
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § 4. pontja a következõ c. alponttal egészül ki:
(4. elektronikus utalvány nyilvántartás: az intézmény által vezetett, a munkáltatók által a munkavállalók számára, béren
kívüli juttatás formájában biztosított elektronikus utalványok)
„c) Széchenyi Pihenõ Kártya alszámlánként”
(egyedi beazonosíthatósággal, egységes elektronikus rendszerben vezetett nyilvántartása,)

2. §

Az R. 1. §-a a következõ 6. és 7. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. TEÁOR’08: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere az EU tevékenységi
osztályozásának, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról és
a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek
módosításáról szóló 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelettel létrehozott NACE
Rev.2-nek a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott magyar nyelvû változata, megfelelõje.
7. Telefonos felhatalmazó központ: az intézmény vagy megbízottja, vállalkozója által mûködtetett telefonos
ügyfélszolgálat, amely a szolgáltató és a munkavállaló azonosítását követõen, az általa telefonon megadott
azonosítási adatok ellenõrzése alapján igazolja, hogy a munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartásán
rendelkezésre áll a szolgáltatás – szolgáltató által közölt – ellenértékének megfelelõ összegû elektronikus utalvány, és
azt az ellenérték összege erejéig az elektronikus utalvány nyilvántartásban terhelésként rögzíteni tudja.”

3. §

Az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az SZJA törvény 71. § (6) bekezdés f) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártyát (a továbbiakban: kártya) mûanyag azonosító
(elektronikus utalványkártya) formájában kell kibocsátani, amely)
„c) lehetõvé teszi, hogy használatával a támogatás céljának megfelelõ szolgáltatás az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti támogatásokban részesült munkavállaló, valamint közeli hozzátartozója számára a munkáltató által
biztosított és az elektronikus utalvány nyilvántartásban szereplõ elektronikus utalványok terhére igénybe vehetõ
legyen, és”

4. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártya támogatás jogcímén juttatott
támogatásokat az elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani, az elektronikus utalvány
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nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
támogatások érkezhetnek. Az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. §
(1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át,
azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának
megfelelõ 5. § a)–c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtására lehet beváltani.
(2) Az intézmény a munkáltató megrendelése alapján, munkavállalónként személyes elektronikus utalvány
nyilvántartást nyit, amelyen naprakészen vezeti az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
jogcímeken juttatott munkáltatói támogatások egyenlegét.
(3) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásokat a munkáltató az intézménytõl általa
megrendelt elektronikus utalványkártyán keresztül biztosítja a munkavállaló számára, elektronikus utalvány
formájában. Az elektronikus utalványkártyára a munkavállaló számára egy idõben több munkáltatótól is juttatható
támogatás. A munkáltató számára a Széchenyi Pihenõkártya támogatás beszerzése és az intézménnyel megkötendõ
szerzõdés nem visszterhes.
(4) A munkáltató az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímeken juttatott éves
támogatásokat a béren kívüli juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, nyilatkozat
szerint biztosítja.”
5. §

Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkavállaló a közeli hozzátartozói részére is igényelhet kártyát (a továbbiakban: társkártya) a munkáltatójánál,
vagy közvetlenül az intézmény ügyfélszolgálatán. Az élettársi kapcsolat fennállását a munkavállaló nyilatkozattal
igazolja a munkáltató vagy az intézmény felé.”

6. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató
tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerûen megfelelõ,
és az alábbi felsorolásban szereplõ belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli
hozzátartozója részére:
a) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére
aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),
ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12.-bõl belföldi elõre összeállított utazási csomagok értékesítése),
b) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére
ba) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.)
bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),
c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidõ alszámla terhére
ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90.),
cb) elõadó-mûvészet (TEÁOR’08 90.01.),
cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület mûködtetése (TEÁOR’08 91.04.),
ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység (TEÁOR’08 93.29.),
cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13),
ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-bõl verseny- és lovaglóistállók tevékenysége),
cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.)
ck) egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-bõl-bõl az idegenvezetés)
cl) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.).
(2) A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozója rendelkezésére álló
elektronikus utalványt készpénzre, vagy készpénz-helyettesítõ eszközre nem válthatja át.”
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7. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1)Az utalvány beváltás a szolgáltatóknál elhelyezett elektronikus elfogadóhelyi terminálon, az intézmény által
kialakított központi internetes felületen, vagy a szolgáltató által kialakított saját internetes utalvány beváltási felületen
keresztül, vagy az intézménynél mûködõ telefonos felhatalmazó központ által kiadott engedély alapján történhet.”
(2) Az utalványnak a telefonos felhatalmazó központon keresztül történõ beváltására a szolgáltatónak és a
munkavállalónak – társkártya esetében a munkavállaló közeli hozzátartozójának – az intézmény által kezelt
személyazonosító adatai vagy az intézmény által adott egyedi azonosító alapján történõ, a visszaélések elkerülését
biztosító módon történõ azonosítását követõen kerülhet sor.”

8. §

Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép.
„(1) Az intézmény és a vele a 13. § szerinti egy vállalatcsoportba tartozó társaságok úgy kötelesek kialakítani az
utalványelfogadás rendszerét, hogy az mind a saját, mind pedig más gazdasági társaság által mûködtetett
elektronikus elfogadóhelyi terminálon keresztül elérhetõ legyen.”

9. §

Az R. 13. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:
Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató – kivéve a természetes személyt és a szolgáltatóval szerzõdött
szolgáltatót – jogosult, amelyet határozatlan idõre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétõl számított még legalább 5 év
határozott idõtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti
ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként mûködõ gazdasági társasággal, illetve a vele legalább 5 éve
szerzõdéses jogviszonyban – kivéve a letétkezelõi tevékenység folytatását és a befektetési üzletmenet kihelyezését – álló
Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral együttesen megfelel az alábbi feltételek
mindegyikének:)
„b) pénzforgalmi szolgáltatása keretében az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású
készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel rendelkezik,”

10. §

Az R. a következõ 22. §-sal egészül ki:
„22. § A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011 (IV.12.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 317/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 4. §-ával megállapított 3. § (1) bekezdését
az R. hatályba lépését megelõzõen a Széchenyi Pihenõ Kártya számlára utalt támogatásokra akként kell alkalmazni,
hogy azokat az R. hatályba lépését követõen az Szja. törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely
alszámlán kell nyilvántartani.”

11. §

Az R. 2. § (1) bekezdésben, a 10. § (1) bekezdésében, és a 11. §-ában a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatások”
szöveg lép.

12. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl,
valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl
szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

(1) Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön
meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) Magyar Honvédség Honvédkórház (a továbbiakban: MH Honvédkórház): az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Központi Kórház és Intézményei, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Verõcei Betegotthon,
az MH Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet, az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet,
az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH HEK), a MÁV Kórház és Központi
Rendelõintézet (a külön jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), a Budai MÁV Kórház (a külön
jogszabályban meghatározott tevékenység kivételével), továbbá az Országos Gyógyintézeti Központ
fekvõbeteg-szakellátó és egyes járóbeteg-szakellátó elemeinek jogutódlással történõ átvételével, továbbá
2011. november 15-étõl az MH HEK általános jogutódjaként, az e rendeletben részletezett feladatköreik átvállalásával
létrejövõ, az MH Hadrendjébe tartozó egészségügyi szolgáltató intézmény;”
(2) A Korm. rendelet 1. § b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) az MH személyi állománya: a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (1) bekezdése szerinti állomány
– kivéve a potenciális hadköteleseket –, továbbá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat közalkalmazotti állománya;
c) tényleges katonai állomány: a Hvt. 40. § (2) bekezdése szerinti állomány;”

2. §

A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az MH Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége az igényjogosultak és jogosultak részére az
Ebtv. II. fejezete szerinti egészségügyi szolgáltatások biztosítása, valamint a rendvédelmi szervek személyi állománya
vonatkozásában a külön jogszabályok szerinti alapellátás biztosítása.
(2) Az MH Honvédkórház alapfeladatként ellátandó tevékenysége az (1) bekezdésben meghatározottak mellett az
igényjogosultak e rendeletben meghatározott speciális egészségügyi ellátása.”

3. §

A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A saját jogú igényjogosult igényjogosultságát a szolgálati igazolvánnyal – közalkalmazotti, köztisztviselõi,
kormánytisztviselõi igazolványával (ennek hiányában munkáltatói igazolással), a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok állományának tagja a részére rendszeresített igazolvánnyal, a hallgatói állomány és a tanulói állomány
diákigazolvánnyal –, a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülõ a nyugdíjas szolgálati igazolványával,
a vasutas igényjogosult a vasúti arcképes menetkedvezményi igazolványával vagy munkáltatói igazolással,
a korábban honvédelmi, rendvédelmi vagy vasutas szervnél közalkalmazotti vagy köztisztviselõi jogviszonyban álló
nyugdíjas a volt munkáltató igazolásával és minden esetben – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a TAJ okmányával
igazolja. Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes mûveleti tartalékos az MH katonai igazgatási és központi
okmánykezelõ szerve által kiállított igazolással és – az Ebtv. 29. § (4) bekezdése alapján – a TAJ okmányával igazolja
igényjogosultságát.”

4. §

A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A kiállító szerv évente január 31-éig tájékoztatja az MH Honvédkórházat az elõzõ év december 31-éig kiadott és
visszavont igazolások nyilvántartási (azonosító) számáról.”
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5. §

(1) A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendvédelem területén nyújtott speciális egészségügyi tevékenységet az MH Honvédkórház látja el, kivéve,
ha azt e rendelet vagy jogszabály a rendvédelmi szerv feladatkörébe utalja.”
(2) A Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A rendvédelem területén a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak szolgálati alkalmasságát
a rendvédelmi szerveket irányító miniszter által kijelölt szakorvosi bizottságok bírálják el.”

6. §

A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A saját jogú igényjogosult az alapellátást vezénylés, berendelés esetén az Ebtv.-ben meghatározottakon túl
a szolgálatteljesítés helye szerinti finanszírozott háziorvosnál is igénybe veheti.”

7. §

(1) A Korm. rendelet
a) 2. §-át megelõzõ címben az „A HONVÉDKÓRHÁZ” szövegrész helyébe az „AZ MH HONVÉDKÓRHÁZ”,
b) 2. § (1) és (2) bekezdésében az „A Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Az MH Honvédkórház”,
c) 2. § (2) bekezdésében az „a Honvédkórház” szövegrész helyébe az „az MH Honvédkórház”,
d) 3. §-át megelõzõ címben az „A HONVÉDKÓRHÁZ” szövegrész helyébe az „AZ MH HONVÉDKÓRHÁZ”,
e) 4. § (1) bekezdésében az „a Honvédkórház” szövegrész helyébe az „az MH Honvédkórház” szöveg,
(2) bekezdésében az „A Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Az MH Honvédkórház”,
f) 7. §-át megelõzõ címben az „A HONVÉDKÓRHÁZBAN” szövegrész helyébe az „AZ MH HONVÉDKÓRHÁZBAN”,
g) 7. § (5) bekezdésében az „A Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Az MH Honvédkórház” szöveg, az
„a Honvédkórháznak” szövegrész helyébe az „az MH Honvédkórháznak”,
h) 8. §-át megelõzõ címben az „A HONVÉDKÓRHÁZ” szövegrész helyébe az „AZ MH HONVÉDKÓRHÁZ” szöveg, az
„A HONVÉDKÓRHÁZON” szövegrész helyébe az „AZ MH HONVÉDKÓRHÁZON”,
i) 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Honvédkórháznál” szövegrész helyébe az „az MH Honvédkórháznál”,
j) Mellékletében az „a Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ” szövegrészek helyébe az „az MH
Honvédkórház”
szöveg lép.
(2) A Korm. rendelet
a) 1. § o) pontjában a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba helyezett, valamint
szolgálati járandóságban részesülõ”,
b) 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba
helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülõ”,
c) 5. § (1) bekezdésében a „(nyugdíjas esetén a nyugdíjas volt munkáltatója)” szövegrészek helyébe a „(nyugdíjas és
szolgálati járandóságban részesülõ esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülõ volt munkáltatója,
annak jogutódja, vagy az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve)” szöveg, (3) bekezdésében
a „(nyugdíjas esetén a nyugdíjas volt munkáltatója)” szövegrész helyébe a „(nyugdíjas és szolgálati járandóságban
részesülõ esetén a nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülõ volt munkáltatója, annak jogutódja, vagy
az MH katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve)” szöveg, (4) bekezdésében az „A nyugdíjas”
szövegrész helyébe az „A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülõ”,
d) Mellékletében az „A nyugdíjas” szövegrész helyébe az „A nyugdíjas és a szolgálati járandóságban részesülõ”
szöveg lép.

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet
2012. január 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. § (2) bekezdése és a 7. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 319/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló
169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló
355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) és (4) bekezdésében,
a 3–4. § tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5–6. § tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következõket rendeli el:
1. §

A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes foglalkoztatásának
szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más, tartózkodásra jogosító engedéllyel, vagy a külön törvény
alapján keresõtevékenység folytatására jogosító engedéllyel nem rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár
foglalkoztatása esetén a munkáltató köteles megtéríteni a harmadik országbeli állampolgár elmaradt munkabérét és
egyéb járandóságait.
(2) A megállapodás szerinti díjazás megállapításánál legalább a kötelezõ legkisebb munkabért kell figyelembe venni.
(3) A munkáltató köteles megtéríteni a harmadik országbeli állampolgár elmaradt járandóságai kifizetésének a
visszautazása szerinti országba történõ megküldésével összefüggõ indokolt költségeket is.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában – az ellenkezõ bizonyításáig – a munkaviszony fennállását legalább három hónap
idõtartamban vélelmezni kell.”

2. §

Az R1. 5. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra
és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-ai 2009/52/EK tanácsi irányelvnek.”
(való megfelelést szolgálja.)

3. §

A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem esetében elektronikus
adategyeztetés keretében ellenõrzi, hogy a kérelmet benyújtó személy más jegyzõ adatszolgáltatása alapján az
Adatbázisban szerepel-e. Az ellátás megállapítását megelõzõen elvégzett adategyeztetés során keresõfeltételként
csak a kérelmet benyújtó személy neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme és
Társadalombiztosítási Azonosító Jele használható fel.”

4. §

Az R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkaügyi központ hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ ügyintézõi adategyeztetés, adatellenõrzés,
az archivált adatokból a jogosult részére történõ igazolás, hatósági bizonyítvány kiállítása, és pénzügyi elszámolás
céljából az Adatbázis valamennyi archivált adatához hozzáférnek.”

5. §

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a
szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylõ munkakör betöltése és teljes munkaidõ teljesítése
esetén:
a) havibér alkalmazása esetén 71 800 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén16 525 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 3 305 forint.
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(2) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a
közfoglalkoztatási bér kötelezõ legkisebb összege 71 800 forint/hó. A teljesítménykövetelmények száz százalék feletti
teljesítése esetén a közfoglalkoztatási bér növelhetõ. A teljesítménykövetelmények száz százalék alatti teljesítése
esetén a közfoglalkoztatási bér csökkenthetõ. A közfoglalkoztatót a teljesítménybér alkalmazása esetén sem illeti meg
többlettámogatás. Ez a szabály alkalmazandó a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévõ munkavezetõ bérezésére is.
(3) Részmunkaidõ esetén az (1)–(2) bekezdésben meghatározott bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan
csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb
28 500 forintnál.”
6. §

Az R3. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat
megilletõ garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidõ teljesítése esetén
a) havibér alkalmazása esetén 92 000 forint,
b) hetibér alkalmazása esetén 21 175 forint,
c) napibér alkalmazása esetén 4 235 forint.”

7. §

Az R3. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm.
rendelet, valamint a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történõ engedélymentes
foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2011. (XII. 27.) Korm.
rendelet 5. és 6. §-ával megalapított rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2012. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér
és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni.”

8. §

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 5–7. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet 1. és 2. §-a az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal
szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-ai 2009/52/EK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 320/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„6. § (1) A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet névváltozásával létrejövõ központi költségvetési szerv, alaptevékenysége alapján kutatóintézet, amely a
beolvadó Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja.
(2) Az MFGI-nek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti irányításáért
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a miniszter a felelõs.
(3) Az Áht. 93. § (1) bekezdés b)–c) és f)–h) pontjában meghatározott irányítási jogokat az MFGI tekintetében a Hivatal
elnöke gyakorolja.
(4) Az állami földtani feladatok, valamint a Hivatal jogszabályokban megállapított bányászati és földtani feladatai
ellátásában az MFGI közremûködik. Az MFGI ellátja az e rendeletben megállapított és alapító okiratában rögzített
állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával összefüggõ feladatokat.
(5) Az MFGI állami földtani és geofizikai kutatási, valamint klímapolitikával összefüggõ feladatai a következõk:
a) a földtani erõforrásokkal történõ gazdálkodás és azok hasznosítását megalapozó tevékenység végzése:
aa) az ásványi nyersanyagok, valamint a geotermikus energia kutatásához, kitermeléséhez és hasznosításához
kapcsolódó feladatok,
ab) koncessziós eljárásokhoz kapcsolódó feladatok,
ac) ásványvagyon gazdálkodással és geotermikus energiavagyon-gazdálkodással kapcsolatos feladatok;
b) földtani közeg igénybevételéhez kapcsolódó kutatások:
ba) az ipari eredetû szén-dioxid földalatti elhelyezésével kapcsolatos kutatási feladatok,
bb) földalatti gáztárolással összefüggõ kutatási feladatok,
bc) a földtani közeg egyéb célú igénybevételével kapcsolatos feladatok;
c) földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó feladatok:
ca) az ország földtani felépítésének megismerésére és az ismeretség növelésére irányuló kutatások végzése,
cb) az ország földi erõtereinek folyamatos mérése,
cc) a geodéziai gravimetriai és mágneses alaphálózat, valamint a kezelésében lévõ, a felszín alatti vizek vizsgálatának
egyes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felszín alatti vízszint megfigyelõ hálózat üzemeltetése,
cd) települési, ipari, bányászati és radioaktív hulladékok elhelyezéséhez szükséges földtani védelem
követelményeinek meghatározása, telephelytípusok definiálása,
ce) országos, regionális és eseti környezetföldtani, vízföldtani és építésföldtani, mérnökgeológiai vizsgálatok, valamint
közremûködés a földtudományi természetvédelmi értékkataszter gondozásában,
cf) az ország rendszeres földtani és alkalmazott földtani térképezése, a térképek és azok szöveges magyarázatának
készítése, közreadása;
d) földtani veszélyek megelõzése:
da) a földtani veszélyforrások országos nyilvántartásának fejlesztése, karbantartása, kiegészítése, a nyilvántartott
területek helyszíni reambulációja,
db) bezárt bányászatihulladék-kezelõ létesítmények felmérése, környezeti kockázati besorolása, javaslat az
esetlegesen szükséges kármentesítési munkákra,
dc) a bányászati hulladék minõsítésének és képzõdött mennyiségének hiteles ellenõrzése akkreditált laboratóriumi
és terepi mérések alkalmazásával,
dd) a földalatti bányászattal és hatásaival érintett területek felmérése, nyilvántartása, kockázati besorolása és a
szükséges intézkedések megtételéhez a szakmai javaslatok elkészítése,
de) az országos és regionális, valamint helyi területrendezési tervek földtani veszélyforrás övezeteinek kijelölésében,
és az adatok közzétételében való közremûködés,
df) földrengés-veszélyeztetettségi terület-besorolások aktualizálása és települési szintû kataszterének szolgáltatása;
e) földtani információ kezelése, szolgáltatása:
ea) földtani, geofizikai adatok és információk gyûjtése, közremûködés a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és
Bányászati Adattár, valamint a Földtani és Bányászati Információs Rendszer kiépítésében, fejlesztésében és
mûködtetésében,
eb) az ország földtani, geofizikai tér-adat infrastruktúrájának építése és fejlesztése, adatszolgáltatás,
ec) közhasznú információszolgáltatás,
ed) szakmúzeum, szakkönyvtár, obszervatóriumok, mérõhálózatok, laboratóriumok fenntartása;
f) kapcsolattartás a hazai és nemzetközi földtani és geofizikai szervezetekkel;
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g) az Európai Unió jogából és más nemzetközi együttmûködésbõl következõ, a földi erõterekkel, a földtani közeggel,
valamint a felszín alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átvételéhez, ezek végrehajtásához kapcsolódó kutatási
feladatok végzése, azokban történõ közremûködés;
h) a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásához szükséges bányászati ellenõrzõ geodéziai mérési és
térképi ábrázolási feladatok elvégzése és geodéziai nyilvántartások vezetése;
i) bányászati és földtani közeget hasznosító létesítmények engedélyezésével kapcsolatos eljárásokban közremûködés,
mûszaki biztonsági kérdésekben szakvélemény készítés;
j) a klímaváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású
gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos
feladatok ellátása, az MFGI szervezeti egységeként mûködõ Nemzeti Alkalmazkodási Központ keretében részvétel a
klímapolitikát szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, stratégiák elkészítésében.
(6) Az MFGI élén igazgató áll. Az MFGI dolgozói közalkalmazottak, jogviszonyuk részletes szabályaira a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél történõ végrehajtásáról szóló
84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet elõírásai vonatkoznak.
(7) Az MFGI éves kutatási munkaprogramját – az MFGI igazgatójának javaslata alapján – a Hivatal elnöke az MFGI éves
költségvetési keretének ismeretében hagyja jóvá. Jóváhagyás elõtt a munkaprogramot a környezetvédelemért és a
vízgazdálkodásért felelõs miniszter által kijelölt szervezetnek véleményezésre megküldi, tekintettel a
hulladékgazdálkodást és a vízgazdálkodást érintõ feladatokra. A kutatási munkaprogram teljesítésérõl szóló jelentés
elfogadásáról a Hivatal elnöke az éves költségvetési beszámoló ismeretében dönt.”
(2) Hatályát veszti az R1. 6/A. §-a.
2. §

(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 43. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A miniszter az egészségügyért való felelõssége körében)
„a) irányítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalt, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, a Bányászati Utókezelõ és Éjjeli
Szanatóriumot, valamint a szolnoki MÁV Kórház és Rendelõintézetet,”
(2) Az R2. 90. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A miniszter a bányászati ügyekért való felelõssége körében:)
„b) irányítja
ba) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,
bb) a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetet.”
(3) Hatályát veszti az R2.
a) 85. § n) pont nb) alpontja,
b) 88. § (2) bekezdés d) pontja és
c) 90. § b) pont bb) alpontja.

3. §

Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes elõfordulási területének komplex érzékenységi és
terhelhetõségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (a továbbiakban: ELGI), a Magyar Állami
Földtani Intézet (a továbbiakban: MÁFI)” szövegrész helyébe a „Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a
továbbiakban: MFGI)” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „ELGI, a MÁFI” szövegrész helyébe az „MFGI” szöveg és
c) 5. § (1) bekezdésében az „ELGI és a MÁFI” szövegrész helyébe az „MFGI” szöveg
lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § (2) bekezdése és a 3. § 2012. április 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
a helyi esélyegyenlõségi programok elkészítésének szabályairól
és az esélyegyenlõségi mentorokról
A Kormány az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64/B. § (1)–(3)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:

1. A helyi esélyegyenlõségi program
1. §

(1) A települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlõségi program helyzetelemzésbõl és intézkedési tervbõl áll.
(2) A helyzetelemzésben meg kell határozni a településen élõ hátrányos helyzetû társadalmi csoportok, különösen a
mélyszegénységben élõk, romák, gyermekek, nõk, idõsek és fogyatékkal élõk teljes lakossághoz viszonyított
képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlõtlenségi
problémáit.
(3) A települési önkormányzat a helyzetelemzés elkészítése során felhasználja a kormányhivatalok és szakigazgatási
szerveik, a település, a többcélú kistérségi társulás, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai Hivatal
rendelkezésére álló nyilvántartások hátrányos helyzetû társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált
adatait.
(4) Az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlõségi problémák
felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség.

2. §

(1) A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésében résztvevõk képzését végzõ szerv a Türr István Képzõ és Kutató
Intézet (a továbbiakban: TKKI).
(2) A TKKI a települési önkormányzatok helyi esélyegyenlõségi programjainak elkészítését segítõ esélyegyenlõségi
mentori hálózatot mûködtet.
(3) A települési önkormányzat helyi esélyegyenlõségi programjának elkészítéséhez ingyenesen igénybe veheti a TKKI
által mûködtetett esélyegyenlõségi mentori hálózat szakértõjének segítségét. A mentorok a TKKI alkalmazásában
állnak, a települési önkormányzatok a mentorok közremûködésére vonatkozó igényüket a TKKI felé írásban jelentik be.

3. §

A települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi az általa elfogadott helyi esélyegyenlõségi
programot, valamint soron kívül megküldi a TKKI számára, mely azt honlapján közzéteszi.

2. A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjai
4. §

(1) A helyi esélyegyenlõségi programban a mélyszegénységben élõk, romák esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél
különös tekintettel kell lenni
a) a foglalkoztatási, egészségi és szociális helyzet tekintetében
aa) a saját fenntartású intézményekben való foglalkoztatottság növelésére;
ab) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezõinek javítására,
valamint a diszkrimináció csökkentésére;
ac) az egészség elõfeltételeinek biztosítása mellett a prevenciós és a szûrõprogramokon történõ részvételi
arány növelésére, a kiszûrtek egyéni esetkezelésére, az egészségügyi szolgáltatások elérhetõségének
javítására, valamint a gyermekek és családjuk egészségtelen táplálkozásának vagy alultápláltságának
csökkentésére;
ad) a pénzbeli és természetbeni ellátásokra, valamint a munkanélküliséghez kapcsolódó támogatásokra;
ae) az eladósodottság mértékére;
af) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások kiterjedtségére, elérhetõségére; hozzáférhetõségére és
kihasználtságára;
ag) a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférésre;
ah) a helyi lakossági önszervezõdésekre;
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b)

(2)

(3)

(4)

(5)

5. §

a lakhatási szegregáció tekintetében
ba) a területi szegregáció mértékére;
bb) a megfelelõ minõségû közszolgáltatásokhoz és a közösségi közlekedéshez való egyenlõ esélyû hozzáférés
biztosítására;
bc) a lakosság integrációját támogató közösségfejlesztõ programokra;
bd) a tervezett beavatkozások és a településfejlesztési dokumentumok összhangjára.
A gyermekek esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni
a) a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének
biztosítására, különösen a gyermekjóléti és a védõnõi ellátás, valamint az egészségfejlesztési, a szabadidõs,
szünidõs programok tekintetében;
b) a színvonalas gyermekétkeztetés biztosítására;
c) a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek közoktatási esélyegyenlõsége tekintetében
ca) az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció mértékére;
cb) az intézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre;
cc) a tanulók iskolai eredményességében mutatkozó eltérésekre;
cd) a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek óvodai ellátására;
d) a szegregált, telepszerû lakókörnyezetben élõ gyermekek a fentiek tekintetében kiemelt figyelmet élveznek.
A nõk esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni
a) a társadalmi problémák nemek szerint eltérõ értelmezésére és szükségleteik nemek szerinti eltérésére;
b) a nõk gazdasági függésére, kiszolgáltatottságára;
c) a nõket érõ erõszakra;
d) arra, hogy a reprodukciós jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelõ tájékoztatás és hatékony
segítségnyújtás a településen a családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén;
e) a nõk közéletben, gazdasági életben való aránytalan részvételére;
f) a nõk munkaerõ-piaci és családi feladatai összeegyeztethetõségének elõsegítésére.
Az idõsek esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni
a) az egészségügyi és szociális ellátások elérhetõségére;
b) a közszolgáltatásokhoz, a közösségi közlekedéshez és az információhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés;
c) közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
biztosítására.
A fogyatékkal élõk esélyegyenlõtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni
a) a közszférában és a versenypiacon a fogyatékkal élõk teljes lakossághoz viszonyított arányuknak megfelelõ
mértékû foglalkoztatására;
b) az egészségügyi ellátások elérhetõségére;
c) az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlásra és együttmûködésre;
d) a szociális szolgáltatások szerepére a fogyatékkal élõk rehabilitációjában;
e) a közoktatási intézmények elérhetõségére, hozzáférhetõségére;
f) az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása érdekében
fa) az önkormányzati közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítésére;
fb) az önkormányzati közszolgáltatások információs és kommunikációs akadálymentesítésére;
fc) az építésügyi hatóságok felkészültségére az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizsgálatában;
fd) a helyi tömegközlekedés akadálymentesítésére.

(1) A helyi esélyegyenlõségi program részét képezõ intézkedési tervben meghatározott intézkedések célja különösen:
a) a lakhatási szegregáció és oktatási kirekesztõdés felszámolása, integrált vagy a környezeti normáknak megfelelõ
minõségû lakókörnyezet kialakítása;
b) a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése;
c) az oktatásban, képzésben megjelenõ sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása;
d) a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés
megteremtése;
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e)

az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítése a települési önkormányzat döntéshozatalában, az általa
fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenõrzött szolgáltatások körében;
f) a hátrányos helyzetû csoportok tagjai részvételének elõsegítése a döntéshozatalban és a közügyek irányításában,
ezek tervezésében, megvalósításában és értékelésében;
g) a hátrányos helyzetû csoportok tájékozottságának és tudatosságának növelése az õket megilletõ jogok és
lehetõségek tekintetében.
(2) Az intézkedési tervben rendelkezni kell az egyes intézkedések végrehajtásának feltételeirõl, ütemezésérõl a szükséges
uniós források és hazai költségvetési források megjelölésével.

3. A helyi esélyegyenlõségi program felülvizsgálata
6. §

(1) A települési önkormányzat vizsgálja felül a helyi esélyegyenlõségi programot.
(2) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie
a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,
b) a lejárt határidejû intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.
(3) Ha a felülvizsgálat alapján szükséges, a települési önkormányzat
a) módosítja a helyi esélyegyenlõségi programot, vagy
b) új helyi esélyegyenlõségi programot fogad el.
(4) A felülvizsgálatot a TKKI által mûködtetett esélyegyenlõségi mentori hálózat munkatársai segítik.

4. A helyi esélyegyenlõségi program elkészítésében résztvevõkkel szembeni követelmények
7. §

(1) Esélyegyenlõségi mentor tevékenységet az folytathat, aki
a) rendelkezik felsõfokú végzettséggel,
b) legalább kétéves, az esélyegyenlõség területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik,
c) részt vett a TKKI által a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint szervezett esélyegyenlõségi mentor képzésén, és az
ott elsajátított ismeretekrõl a TKKI által kiállított tanúsítvánnyal igazoltan sikeres vizsgát tett.
(2) Szakmai gyakorlatnak kell tekinteni, ha az esélyegyenlõségi mentor munkáltatója vagy megbízója igazolja, hogy az
esélyegyenlõségi mentor a mélyszegénységben élõk, romák, gyermekek, nõk, idõsek és fogyatékkal élõk
esélyegyenlõségét elõsegítõ szakmai tevékenységet végzett.
(3) A TKKI esélyegyenlõségi mentor képzésére jelentkezõ a képzésben való szándéka iránti kérelmet az (1) bekezdése a) és
b) pontjában megjelölt feltételeknek való megfelelést bizonyító iratokkal együtt írásban benyújtja a TKKI részére.

8. §

(1) A települési önkormányzat közigazgatási szervének köztisztviselõjét vagy költségvetési szervének közalkalmazottját
jelölheti ki a TKKI mentorhálózata által a felnõttképzésrõl szóló törvény szerint szervezett, a helyi esélyegyenlõségi
programok megírására felkészítõ képzésen való részvételre. A képzést esélyegyenlõségi mentorok tartják.
(2) A TKKI által tartott képzésben résztvevõ (1) bekezdés szerinti köztisztviselõ vagy közalkalmazott a képzésen elsajátított
ismeretekrõl a képzés elvégzését követõ egy hónapon belül vizsgát tesz. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó legalább
75%-os vizsgaeredményt ér el. A képzés sikeres elvégzésérõl a vizsgázóknak a TKKI tanúsítványt állít ki.
(3) A helyi esélyegyenlõségi programok kétévente esedékes felülvizsgálatába és az új helyi esélyegyenlõségi program
elkészítésébe, valamint a helyi esélyegyenlõségi programok részét képzõ intézkedési terv végrehajtásának nyomon
követésébe a települési önkormányzat bevonhatja az (1) bekezdés szerinti köztisztviselõt vagy közalkalmazottat, aki
rendelkezik a TKKI helyi esélyegyenlõségi programok írására felkészítõ képzésének elvégzését tanúsító
bizonyítvánnyal.

5. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) az esélyegyenlõségi szakértõk képzésének követelményeirõl szóló 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet,
b) az Országos Esélyegyenlõségi Szakértõi Névjegyzékrõl, az esélyegyenlõségi szakértõi tevékenység végzésérõl
és annak feltételeirõl, a szakértõ mûködésérõl szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet,
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a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet, valamint
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló
331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) pont cc) alpontja és 5. § i) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 322/2011. (XII. 27.) Korm. rendelete
az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggõen Hazánk elnevezésének „Magyar Köztársaság”-ról
„Magyarország”-ra történõ változásából eredõ, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. §-a (5) bekezdésének
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének
7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni,
1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi L. törvény, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt
Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1965. évi 4. törvényerejû rendelet, valamint az Egységes Kábítószer
Egyezmény módosításáról és kiegészítésérõl szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1988. évi
17. törvényerejû rendelet, valamint a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének b) és g) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján,
a 7. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 9., 12. és
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (1) bekezdésében
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének b), e) és g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint
a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. §-a (1) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
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a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének 5., 6.,
24. pontjában és 110/A. §-ában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm rendelet
(a továbbiakban: 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„f) országnév: az ország Alaptörvényben meghatározott neve (Magyarország);”
(2) A 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet
a) 3. § (2) bekezdés h) pontjában és 6. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.

2. §

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.)
Korm. rendelet 4. melléklet 2–3. pontjában és 5. melléklet 1. és 8. pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész
helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

3. §

A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló
162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

4. §

A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való
kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész
helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

5. §

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
a) 2. § d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 2. számú melléklet A/2. táblázat F pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”
szöveg
lép.

6. §

A hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

7. §

Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében az
„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

8. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

9. §

A jogosult állatorvos hatáskörérõl és a mûködésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

10. §

A cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

11. §

Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérõl szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet
1.6. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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12. §

A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdésében és 17. § (2)–(3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.

13. §

A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és mûködtetésérõl szóló 241/2009. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. §

A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 2. § 21. pontjában és 31. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 9. § (1)–(2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg,
lép.

15. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnökének rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének az elõfizetõk és felhasználók védelmével
összefüggõ követelményeirõl, valamint a díjazás hitelességérõl
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 127. § (5) bekezdésében, valamint a 182. § (3) bekezdés
15. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet szabályait az elõfizetõi szerzõdések alapján nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya kiterjed
a) az elõfizetõi szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltatók),
b) az e rendeletben meghatározott tevékenységek megfelelõségértékelését végzõ szervezetekre,
c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság).
(3) E rendeletet a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra és hálózatokra, valamint az ilyen szolgáltató által végzett
elektronikus hírközlési tevékenységre – figyelemmel az Eht. 1. § (2) bekezdésére – a kormányzati célú hálózatokról
szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az Eht. 127. § (4) bekezdése alkalmazásával kötött elõfizetõi szerzõdés alapján nyújtott
szolgáltatásokra.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. átvitt adatmennyiség: az elõfizetõ által forgalmazott (adott vagy vett) IP alapú adatátvitel informatikai
mértékegységekben (bit, byte) kifejezett adatmennyisége, az IP csomagok fejlécével együtt;
2. célérték: a szolgáltatásminõségi követelményhez rendelt, számmal és mértékegységgel meghatározott,
a szolgáltató által vállalt, kötelezõen teljesítendõ érték;
3. egyedi szolgáltatásminõségi követelmény: az elõfizetõi hozzáférési ponton a szolgáltató által az elõfizetõi
szerzõdésben kötelezõen vállalt és teljesítendõ szolgáltatásminõségi követelmény;
4. elõfizetõi szám: a szolgáltatóval elõfizetõi szerzõdéses jogviszonyban lévõ egyéni elõfizetõk száma e rendeletben
meghatározott szolgáltatásonként, az erre vonatkozó adatszolgáltatást megelõzõ év december 31-i állapot szerint;
5. forgalommérésen alapuló számlázási rendszer: minden olyan számlázási rendszer, ahol az elõfizetõk díjfizetése,
illetve egy forgalmi keret felhasználásának mértéke, vagy a szolgáltatás igénybevétele, minõsége részben vagy
egészben az idõponttól, idõtartamtól, a hívások, az adatközlések számától, illetve az átvitt adatmennyiségtõl függ;
6. garantált sebesség: az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az elõfizetõi szerzõdésben rögzített,
az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott elõfizetõi hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban teljesíteni
vállalt legkisebb adatátviteli sebesség;
7. hálózati szolgáltatásminõségi követelmény: a szolgáltató hálózatát, illetve szolgáltatását általánosan jellemzõ
szolgáltatásminõségi követelmény;
8. helyhez kötött internet hozzáférés szolgáltatás: helyhez kötött elõfizetõi hozzáférési ponton keresztül igénybe
vehetõ nyilvánosan elérhetõ internet hozzáférés szolgáltatás;
9. internet hozzáférés szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely során a szolgáltató IP cím
hozzárendelésével biztosítja az IP alapú adatátvitelt az elõfizetõi hozzáférési pont, valamint az internet legalább egy
belföldi és egy nemzetközi nyilvános adatkicserélõ központja között;
10. megfelelõségigazolás: a megfelelõségértékelési eljárás alapján kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy
a szolgáltatás minõsége megfelel a szolgáltatásminõségi követelményeknek vagy számlázási rendszere megfelel
a számlázásra vonatkozó követelményeknek;
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11. mobil internet hozzáférés szolgáltatás: olyan nyilvánosan elérhetõ internet hozzáférés szolgáltatás, amelynek során
e szolgáltatás bármely elõfizetõje – általában nagy térben mozgás lehetõségével – mobil rádiótelefon hálózat hálózati
végpontján – a szolgáltatás természetébõl adódóan a szolgáltatási terület bármely kültéri pontján – csatlakoztatott
végberendezésrõl veszi igénybe az internet hozzáférési szolgáltatást;
12. kínált sávszélesség: az elektronikus hírközlési szolgáltató által az elõfizetõi szerzõdésben rögzített, az internet
hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott elõfizetõi hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban elérhetõ,
a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felsõ elméleti határa;
13. számlázási rendszer: a szolgáltatás igénybevételének mértékét, a szolgáltató teljesítésének ellenértékét, illetve
az elõfizetõ által fizetendõ díjat meghatározó, a számlakészítéshez szükséges alapadatokat elõállító, tároló,
feldolgozó, számlákat készítõ rendszerek, folyamatok összessége;
14. számlázási egység: az adott szolgáltatás igénybevételének azon legkisebb mértéke, melyet a számlázási rendszer
a számlázási folyamatokban alap-mértékegységként kezel, és melyet a szolgáltató az általános szerzõdési
feltételekben határoz meg;
15. szolgáltatásminõségi követelmények: a szolgáltató által célértékek meghatározásával vállalt, kötelezõen
teljesítendõ, a szolgáltatás minõségét meghatározó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban rögzített elõírások
összessége.
(2) E rendelet alkalmazása során az Eht.-ban és az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló
6/2011. (X. 6.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Eszr.) meghatározott fogalmakat megfelelõen alkalmazni kell.
(3) Az e rendeletben meghatározott mennyiségeket nemzetközi mértékegység-rendszer (SI) decimális prefixumai szerint
kell megadni.
(4) Üzleti elõfizetõk esetében a felek egyezõ akarattal eltérhetnek e rendeletnek a szolgáltatásminõségi követelményekre
vonatkozó rendelkezéseitõl.

Általános szabályok
3. §

(1) A szolgáltatók a szolgáltatás minõségének biztosítása érdekében a szolgáltatásminõségi követelmények teljesítésére
vonatkozó célértékeket kötelesek vállalni.
(2) Az egyedi szolgáltatásminõségi követelmények célértékeit az általános szerzõdési feltételekben valamennyi
szolgáltató köteles feltüntetni.
(3) Hálózati szolgáltatásminõségi követelményekre vonatkozó célértékeket a szolgáltató akkor köteles vállalni, ha
az elõfizetõi szám meghaladja az ezer fõt. Amennyiben az elõfizetõi szám már a szolgáltatás nyújtásának
megkezdésekor meghaladja az ezer fõt, akkor a szolgáltatás nyújtásának megkezdésével egyidejûleg, egyéb esetben
pedig azon évet követõ elsõ év január 1-jével köteles hálózati szolgáltatásminõségi követelményekre vonatkozó
célértékeket vállalni, amelyben az elõfizetõi szám meghaladta az ezer fõt.
(4) A hálózati szolgáltatásminõségre vonatkozó, elõzetesen vállalt célértékeket köteles a szolgáltató internetes honlapján
a nyitóoldalról elérhetõen, tárolható, kereshetõ és nyomtatható módon közzétenni, és azok mellett feltüntetni
a vizsgálati terv szerinti ellenõrzés által megállapított, a célértékek teljesülésére vonatkozó adatokat.
(5) A szolgáltató e rendeletben elõírtakon túl további szolgáltatásminõségi követelményeket és ezekhez tartozó
célértékeket is vállalhat, melyek közzétételére a (2), valamint a (4) bekezdések rendelkezései alkalmazandók.

4. §

A szolgáltató köteles a Hatóság számára minden év február 28-ig – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy
döntése nélkül – adatot szolgáltatni az elõfizetõi számról.

5. §

(1) Hatósági eljárásban az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szolgáltatás minõsége megfelel
a megfelelõségértékelést végzõ szervezet által kiadott megfelelõségigazolásban szereplõ hálózati
szolgáltatásminõségi követelményeknek.
(2) Az e rendeletben elõírt követelmények teljesülésével összefüggésben végzett méréseket a mérésügyrõl szóló törvény
rendelkezései szerint kell végrehajtani.
(3) A Hatóság a szolgáltatás minõségére vonatkozó érvényes nemzeti, európai és nemzetközi – különösen ETSI és ITU-T –
szabványok, ajánlások listáját internetes oldalán közzéteszi.
(4) Amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásminõségi követelmények teljesítését e rendelet 2. mellékletében meghatározott
mértékadó dokumentumok alapján végzi, az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szolgáltató által alkalmazott,
a szolgáltatásminõségi követelmények teljesítése érdekében végzett ellenõrzéssel összefüggõ eljárás megfelelõ.
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A szolgáltatás minõségének egyedi megfelelõsége
6. §

(1) Amennyiben az egyedi szolgáltatásminõségi követelmények valamely célértéke az elõfizetõi hozzáférési ponton nem
teljesül és emiatt a szolgáltatás csak korlátozottan, vagy csökkent minõségben vehetõ igénybe, az Eszr. 9. §
(11) bekezdés b) pontjának, illetve 9. § (12) bekezdés b) pontjának rendelkezései alkalmazandók.
(2) Amennyiben az elõfizetõi ponton teljesített érték olyan mértékben tér el a célértéktõl, hogy az nem teszi lehetõvé
az elõfizetõ számára, hogy a szolgáltatást igénybe vegye, az Eszr. 9. § (11) bekezdés b) pontjának, illetve (12) bekezdés
c) pontjának rendelkezései alkalmazandók.

7. §

(1) Nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatás esetén a szolgáltató köteles a beszédminõségre vonatkozóan százalékban
kifejezett egyedi szolgáltatásminõségi követelmény célértéket meghatározni, melyet beszédmodellen alapuló,
objektív, egybefüggõ mérési sorozattal kell ellenõrizni.
(2) Internet hozzáférési szolgáltatás esetén a szolgáltató az egyes díjcsomagokba foglalt szolgáltatások vonatkozásában
köteles meghatározni a kínált sávszélességre és az ehhez tartozó garantált le- és feltöltési sebességre vonatkozó
egyedi szolgáltatásminõségi követelmény célértékeit, Mbit/s-ban megadva (két tizedes jegy pontossággal).
A szolgáltatót érintõ hatósági eljárásban a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy az elõfizetõi hozzáférési pont
alkalmas a kínált sávszélesség elérésére.
(3) A garantált le- és feltöltési sebességet a kínált sávszélesség mellett, e rendelet szerinti megnevezés alkalmazásával fel
kell tüntetni minden, az adott szolgáltatásra vonatkozó kereskedelmi kommunikációban, valamint a szolgáltató
internetes honlapján.
(4) Amennyiben a szolgáltató nem tünteti fel a (2)–(3) bekezdések szerint a kínált sávszélességet, akkor az elõfizetõi
szerzõdésben vagy a kereskedelmi kommunikációban feltüntetett legmagasabb sávszélesség vagy sebesség értéke
minõsül kínált sávszélességnek.
(5) Amennyiben az adott szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltató kizárólag az igénybe vehetõ adatmennyiségre köt
szerzõdést és a kereskedelmi kommunikációban kizárólag ezt tünteti fel, a (2)–(4) bekezdéseket nem kell alkalmazni.
(6) Mobil internet hozzáférési szolgáltatás esetén hatósági eljárásban a szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy
a szolgáltatás a 12. § (8) bekezdése szerinti helyeken elérhetõ.
(7) Analóg mûsorelosztási szolgáltatás esetén a szolgáltató köteles az alábbi egyedi szolgáltatásminõségi követelmények
tekintetében célértékeket meghatározni:
a) valamennyi csatorna vivõszintje, dBmV-ban megadva;
b) a vivõ/zaj viszony értéke, dB-ben megadva.
(8) Digitális mûsorterjesztés szolgáltatással kapcsolatban a szolgáltató köteles az alábbi egyedi szolgáltatásminõségi
követelmények tekintetében célértékeket meghatározni:
a) digitális mûsorelosztási szolgáltatás (DVB-C) esetén a modulációs hibaarány;
b) digitális földfelszíni és mûholdas mûsorterjesztés (DVB-T és DVB-S) esetén a bithiba arány és a modulációs
hibaarány.
(9) Internet protokollon keresztül megvalósított mûsorelosztás (IPTV) szolgáltatás esetén a szolgáltató köteles
a média-továbbítási index (MDI) egyedi szolgáltatásminõségi követelményre célértékeket meghatározni, amely
a csomagvesztési arány és a késleltetés ingadozás mérése alapján számítandó.

A szolgáltatás minõségének hálózati megfelelõsége
8. §

(1) A szolgáltató az e rendeletben elõírt, illetve a 3. § (5) bekezdés szerint vállalt hálózati szolgáltatásminõségi
követelmények célértékei vonatkozásában köteles éves szintû ütemezésnek és vizsgálati tervnek megfelelõen
ellenõrzést folytatni, melyet a 11. § (2) bekezdése szerint kell dokumentálnia.
(2) A szolgáltatónak a minõség helyreállítása érdekében haladéktalanul intézkednie kell, ha az ellenõrzés alapján
megállapítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg valamely hálózati szolgáltatásminõségi követelmény célértékének.
Az intézkedést követõen a korábban nem teljesített hálózati szolgáltatásminõségi követelmény teljesítésének
ellenõrzését meg kell ismételnie.
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9. §

(1) Az a szolgáltató, amely az elõzõ naptári év december 31-én már legalább féléves idõtartamban ténylegesen nyújtja
szolgáltatását, és az elõfizetõi szám az ezer fõt meghaladja, választása szerint a hálózati szolgáltatásminõségi
követelmények célértékeinek teljesülését
a) az önmaga által kiadott megfelelõségi nyilatkozattal, vagy
b) az ISO szabványoknak megfelelõen tanúsított minõségirányítási rendszerrel rendelkezõ szolgáltató által kiállított,
e rendelet szerinti szolgáltatásminõségi követelményeknek történõ megfelelõségre vonatkozó nyilatkozattal és
érvényes tanúsítvánnyal, felülvizsgálati jelentéssel, vagy
c) az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter által kijelölt, illetve az erre a tevékenységre akkreditált tanúsító
szervezet által kiállított, érvényes tanúsítvánnyal, illetõleg tanúsítás felülvizsgálati jelentéssel
igazolhatja.
(2) Az (1) bekezdés b)–c) ) pontjaiban megjelölt szervezetek által a hálózati minõségi követelmények megfelelõségének
igazolása érdekében végzett tevékenysége során a szolgáltatónál felmerült, igazolt költségek 25%-át a szolgáltató
a következõ évben esedékes, megfizetendõ felügyeleti díjból levonhatja. A levonás legfeljebb a felügyeleti díj
1,5%-áig terjedhet, de legalább 1000 forint.

10. §

(1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel az a szolgáltató, mely az elõzõ naptári év december 31-én már legalább féléves
idõtartamban ténylegesen nyújtja szolgáltatását és az elõfizetõi szám az ezer fõt meghaladja, köteles – a Hatóság erre
irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – minden tárgyév február 28-ig a Hatósághoz szolgáltatásonként
benyújtani:
a) az elõzõ naptári évre vonatkozó, a 9. §-ban meghatározott, a szolgáltatásminõségre, illetve a 14. §
(3) bekezdésben meghatározott, a számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülését alátámasztó
megfelelõségi nyilatkozatot vagy igazolást;
b) az e rendeletben elõírt, illetve az önként vállalt hálózati szolgáltatásminõségi követelmények célértékeit, a 11. §
(2) bekezdésének b) pontja szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet, valamint a célértékeknek az elõzõ évre
vonatkozó teljesítési adatait.
(2) Amennyiben az elõfizetõi szám az ezer fõt meghaladja, de a szolgáltató az elõzõ évben az (1) bekezdés alapján nem
volt kötelezett, akkor a tárgyévben március 31-ig köteles a Hatósághoz – a Hatóság erre irányuló külön felhívása vagy
döntése nélkül – benyújtani az e rendeletben elõírt, illetve az önként vállalt hálózati szolgáltatásminõségi
követelmények célértékeit, továbbá a 11. § (2) bekezdésében b) pont szerinti tárgyévre vonatkozó vizsgálati tervet.
(3) Amennyiben a kötelezett szolgáltató más szolgáltató (e bekezdésben: tényleges szolgáltató) elõfizetõi szolgáltatását,
annak minõsége megváltoztatása nélkül értékesíti tovább, akkor az (1) bekezdés b)–c) pontjaiban meghatározott
kötelezettségét a tényleges szolgáltató adatainak és vizsgálati tervének benyújtásával is teljesítheti. A tényleges
szolgáltató az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározottakat tárgyév február 15-ig köteles a szolgáltatónak átadni.
(4) A megfelelõségi nyilatkozat kötelezõen teljesítendõ minimális tartalmi elemeit az 1. melléklet határozza meg.
(5) A Hatóság a szolgáltató hálózati szolgáltatásminõségi követelményeinek célértékei, valamint a 10. § szerint benyújtott
igazolások és vizsgálati tervek alapján összehasonlító adatokat tehet közzé az Eht. 144. § (11) bekezdése szerint.
(6) A Hatóság az adatok benyújtására elektronikus ûrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére
meghatározott határidõ kezdete elõtt legalább 15 nappal közzétesz internetes honlapján. A szolgáltató e rendelet
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus ûrlap kitöltésével is teljesítheti.

11. §

(1) A 9. § a) és b) pontja szerinti esetekben a szolgáltatónak minden megfelelõségi nyilatkozathoz mûszaki dokumentációt
kell kidolgoznia, és annak valamennyi dokumentumát az 1. melléklet szerinti azonosító adatokkal kell ellátnia.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mûszaki dokumentációnak magában kell foglalnia különösen:
a) a szolgáltatás megnevezését, a hálózati szolgáltatásminõségi követelmények és azok célértékeinek leírását és
ellenõrzésének módszerét;
b) a vizsgálati tervet, amely a szolgáltató által meghatározott ütemezés szerint a hálózati szolgáltatásminõségi
követelmények teljesítésére vonatkozóan legalább a tárgyi idõszakra vonatkozó ellenõrzések számát,
ütemezését, a vizsgálat helyét és a kalibrált mérõeszközökkel végzett mérések számát tartalmazza;
c) a felhasznált forrásadatokat, a forrásadatok azonosítását és azt, hogy milyen formában állnak rendelkezésre,
milyen módon képzõdnek;
d) a vizsgálati, mérési jegyzõkönyveket – amelyek összeállítása során elsõdlegesen a vizsgáló és kalibráló
laboratóriumok felkészültségének általános követelményeire vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványok
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formai követelményei az irányadóak – a mérési adatokat, azok kiértékelését, a származtatott eredményeket és
azok származtatásának módját;
e) a 8. § (2) bekezdése szerinti esetben elvégzett intézkedésrõl és a megismételt ellenõrzés eredményérõl – a d) pont
szerinti követelmények alapján – készült jegyzõkönyvet;
f) a szolgáltató által közzétett, a szolgáltatás minõségének megfelelõségével kapcsolatos adatokat, tájékoztatókat,
közleményeket.
(3) Az (1) bekezdés szerinti mûszaki dokumentációt a megfelelõségigazolás kiadásától számított két évig, annak
ellenõrzése céljából, a Hatóság számára rendelkezésre bocsátható módon kell megõriznie a szolgáltatónak.
(4) A mûszaki dokumentációban bekövetkezett változásokat dokumentálni kell.
12. §

(1) A szolgáltató valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozóan köteles az alábbi hálózati
szolgáltatásminõségi követelmények tekintetében meghatározni azok célértékeit:
a) az Eszr. 5. § (5) bekezdésében elõírt 15 napos határidõ vonatkozásában a szolgáltatás igénybevételét lehetõvé
tevõ új elõfizetõi hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének az elõfizetõi szerzõdés
létrejöttétõl számított, a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában vállalt
határideje napokban (egy napnál rövidebb határidõ esetén órában);
b) az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárításnak a vizsgálati tervben
meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendõ határideje órában kifejezve, összhangban
az Eszr. 9. § (3) bekezdésében foglaltakkal;
c) a bejelentett díjreklamációk kivizsgálásának és elintézésének a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma
szerinti esetek 80%-ában teljesítendõ határideje napokban kifejezve, összhangban az Eht. 138. §-ával;
d) a szolgáltatás éves szintû rendelkezésre állása, százalékban kifejezve;
e) a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézõjének 60 másodpercen belüli élõhangos bejelentkezésének
százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén (két tizedes jegyig tizedes
törtként is megadható).
(2) Amennyiben a szolgáltató az ügyfélszolgálatra irányuló hívások megfelelõ kezelése érdekében hívássoroló, illetve
meghatározott menürendszer alapján csoportosító és a hívó fél választását kiszolgáló híváskezelõ rendszert
(a továbbiakban: call center) üzemeltet, az (1) bekezdés e) pontja szerinti bejelentkezést az ügyfélszolgálati ügyintézõ
élõhangos elérhetõségét biztosító menüpont hívó általi választását követõen kell számítani.
(3) A call center menürendszerének elsõ (belépõ) szintjén a szolgáltatónak biztosítania kell a közvetlen kapcsolatfelvétel
lehetõségét az ügyintézõvel.
(4) Az ügyintézõvel történõ közvetlen kapcsolatfelvétel választásának lehetõsége nem köthetõ a hívó elõzetes
azonosításához.
(5) Helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati
szolgáltatásminõségi követelmények tekintetében célértékeket meghatározni:
a) a sikeres hívások aránya, százalékban kifejezve;
b) a hívás felépítési idõ másodpercben kifejezve, a leggyorsabban felépülõ 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje
(kéttizedes jegyig tizedes törtként is megadható);
c) sikeres SMS-továbbítás aránya, százalékban kifejezve.
(6) Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati
szolgáltatásminõségi követelmények tekintetében meghatározni azok célértékeit:
a) a sikeres hívások aránya százalékban kifejezve;
b) a hívás felépítési idõ másodpercben kifejezve, a leggyorsabban felépülõ 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje (két
tizedes jegyig tizedes törtként is megadható);
c) sikeres SMS-továbbítás aránya, százalékban kifejezve.
(7) Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles
az adott szolgáltatás vonatkozásában a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában
elérhetõ és teljesítendõ le- és feltöltési sebességre vonatkozóan hálózati szolgáltatásminõségi követelmény
célértékeket meghatározni.
(8) Mobilinternet hozzáférési szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl, a szolgáltatónak országos
lefedettségi (a lakott területek esetén 1:50 000 felbontású) térképet kell internetes oldalán közzétennie és ennek
elérhetõségét ügyfélszolgálatán köteles biztosítani. A térképnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az elõfizetõk

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 160. szám

39233

az azon feltüntetett adatok alapján a szolgáltatás elérhetõségével, illetve minõségével kapcsolatban megbízható
információk alapján hozhassák meg döntéseiket. A térképet a szolgáltatónak két évre visszamenõleg meg kell õriznie.
(9) Analóg mûsorelosztási szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati
szolgáltatásminõségi követelmények tekintetében célértékeket meghatározni:
a) valamennyi csatorna vivõszintjének – az elõfizetõi hozzáférési ponton végzett méréssel – a vizsgálati tervben
meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendõ értéke, dBmV-ban megadva;
b) a szomszédos televíziós csatornák közötti legnagyobb jelszintkülönbségnek – az elõfizetõi hozzáférési ponton
végzett méréssel – a vizsgálati tervben meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendõ
értéke, dB-ben megadva;
c) a vivõ/zaj viszonynak – az elõfizetõi hozzáférési ponton végzett méréssel – a vizsgálati tervben meghatározott
mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendõ értéke, dB-ben megadva.
(10) Digitális mûsorterjesztés szolgáltatással kapcsolatban az (1) bekezdésben foglaltakon túl a szolgáltató köteles
az alábbi hálózati szolgáltatásminõségi követelmények tekintetében a vizsgálati tervben meghatározott mérések
száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendõ célértékeket meghatározni:
a) digitális mûsorelosztási szolgáltatás (DVB-C) esetén modulációs hibaarányra;
b) digitális földfelszíni mûsorterjesztés (DVB-T) esetén bithiba arányra, modulációs hibaarányra és térerõsségre;
c) mûholdas mûsorterjesztés (DVB-S) esetén bithiba arányra, modulációs hibaarányra.
(11) Internet protokollon keresztül megvalósított mûsorelosztás (IPTV) szolgáltatás esetén az (1) bekezdésben foglaltakon
túl a szolgáltató köteles az alábbi hálózati szolgáltatásminõségi követelmények tekintetében a vizsgálati tervben
meghatározott mérések száma szerinti esetek 80%-ában teljesítendõ célértékeket meghatározni a média-továbbítási
indexre (MDI), mely a csomagvesztési arány és a késleltetés ingadozás mérések alapján számítandó.

A számlázási rendszerre és a díjazásra vonatkozó egyéb követelmények
13. §

(1) Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a szolgáltatónak ellenõrzési rendszert kell mûködtetnie. A számlázási
rendszerbe épített ellenõrzési folyamatnak biztosítania kell a forgalom pontos mérését, díjának hibátlan kiszámítását
és meg kell akadályoznia a szolgáltató elektronikus hírközlõ hálózatához, a nyújtott elektronikus hírközlési
szolgáltatáshoz, valamint a számlázási rendszerhez történõ jogosulatlan hozzáférést. Ennek érdekében
a szolgáltatónak a számlázási rendszerét az alábbi követelmények szerint kell kialakítania, dokumentálnia és
üzemeltetnie:
a) rögzítenie kell a számlázási rendszer nem megfelelõ mûködése esetén teendõ intézkedések körét;
b) biztosítania kell az intézkedések végrehajtását;
c) nyilvántartást kell vezetnie az ilyen eseményekrõl és az elvégzett intézkedésekrõl.
(2) A forgalommérésen alapuló számlázási rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a szolgáltató – hiteles adatok
alapján – képes legyen az Eht. 137. § (1) bekezdés d) pontja és 137. § (7) bekezdése, illetve a 149. § (4) bekezdése
értelmében az elõfizetõ fogyasztásának túllépése, valamint rendellenes fogyasztási szokás vagy túlzott fogyasztás
esetén az értesítési kötelezettség teljesítésére.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott követelményrendszer alapján
a) a forgalmi adatgyûjtés (mérés) akkor pontos, ha a szolgáltatás igénybevétele során mért és a számlázáshoz
eltárolt érték ugyanarra az igénybevételre vonatkozó ellenõrzõ mérés alapján az (5) bekezdés a)–d) pontjaiban
meghatározott pontossági kritériumon belül van,
b) az igénybevétel díja akkor van hibátlanul kiszámolva, ha az elõfizetõ felé kiszámlázott díj az adott igénybevétel
során mért forgalom mellett nem tér el az elõfizetõi szerzõdésben meghatározott díj alapján számítható értéktõl.
(4) Az ellenõrzõ mérésre használt eszköz pontosságának legalább egy nagyságrenddel meg kell haladnia az (5) bekezdés
a)–d) pontjaiban elõírt értékeket.
(5) Az adatgyûjtéshez használt eszközöknek és módszereknek az alább részletezett feltételek mellett biztosítaniuk kell
az alábbiakban meghatározott pontossági értékeket:
a) az idõmérésen alapuló szolgáltatás forgalommérését olyan pontossággal kell végezni, hogy a tényleges
kapcsolati idõ és a mért szolgáltatási idõ közötti eltérés vezetékes csatlakozás esetén egy másodpercet, rádiós
csatlakozás esetén két másodpercet ne haladjon meg;
b) forgalommérést egyéb esetekben olyan pontossággal kell végezni, hogy egy adott igénybevétel során
a számlázott forgalom és az ellenõrzõ mérés által kimutatott forgalom között az eltérés ne haladja meg
a számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység felét;
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c)

a b) pont szerinti esetben, ha a forgalommérésen alapuló számlázási rendszerben alkalmazott számlázási egység
darabszám, akkor egy adott igénybevétel során a számlázott forgalom nem haladhatja meg az ellenõrzõ mérés
által kimutatott forgalmat;
d) az igénybevétel kezdési és befejezési idõpontját, valamint a napszakváltást a közép-európai zónaidõhöz képest
két másodperc pontossággal kell mérni;
e) a pontatlanul mért forgalmú igénybevételek száma nem lehet nagyobb, mint a szolgáltató által
a tárgyidõszakban azonos módon mért forgalmú igénybevételek számának egy tízezrede;
f) az összes pontatlanul mért forgalmú igénybevétel számlázási hibaösszege a tárgyidõszakra vonatkozóan nem
haladhatja meg a szolgáltató által azonos módon mért forgalmú igénybevételekre kiszámlázott kapcsolási és
forgalmi díjak összegének egy tízezred részét;
g) az Eht. 137. § (7)–(8), valamint a 149. § (4) bekezdései értelmében az elõfizetõ fogyasztásának túllépése, valamint
rendellenes fogyasztói szokások esetén a túlfogyasztási korlát vagy a rendellenes fogyasztói szokás hibás mérése,
valamint az értesítési kötelezettség hibás teljesítésének száma sem a mérés sem az értesítés tekintetében nem
haladhatja meg az összes kötelezettség tízezredét;
h) forgalommérési adat csak a szolgáltatás igénybevétele esetén keletkezhet, az adatállomány nem lehet utólag
szerkeszthetõ;
i) biztosítani kell, hogy a forgalommérési adatok az adatfeldolgozó rendszerhez történõ továbbítás során ne
sérülhessenek, és ne lehessen azokhoz jogosulatlanul hozzáférni, függetlenül attól, hogy a forgalommérési
adatok informatikai hálózaton vagy egyéb adathordozón kerülnek továbbításra;
j) tízezer mért forgalmú igénybevételbõl legfeljebb egynek a díja lehet hibásan kiszámolt;
k) az összes hibásan kiszámolt díjú igénybevétel teljes számlázási összege nem haladhatja meg a szolgáltató által
a tárgyidõszakban kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének egy tízezred részét;
l) tízezer mért forgalmú igénybevételbõl legfeljebb egy eredményezhet túlszámlázást.
(6) A (5) bekezdés d) pontjában alkalmazott viszonyítási idõalap mûszaki megvalósítását dokumentálni kell.
(7) A számlázási rendszer és a hálózat védettségére vonatkozóan a szolgáltatónak az alábbi követelményeket kell
teljesítenie:
a) a feldolgozó helyiségekbe való belépést köteles nyilvántartani és ellenõrizni elektronikus beléptetéssel vagy
a személyzet által vezetett belépési napló vezetésével;
b) egyéb adminisztratív intézkedésekkel az adatfeldolgozás bemenõ adataihoz, az adatfeldolgozó folyamathoz és
a keletkezett adatokhoz a hozzáférés biztonságát és a hozzáférések nyilvántartását biztosítani köteles;
c) az elektronikus hírközlõ hálózat akkor minõsül védettnek, ha a szolgáltató fizikai és adminisztratív
intézkedésekkel biztosítja, hogy az elektronikus hírközlõ hálózathoz vagy az elektronikus hírközlési
szolgáltatáshoz vagy az elõfizetõ által közölt információhoz jogosulatlanok számára a hozzáférés csak különösen
nehéz feltételekkel, így látható rongálással járó vagy más feltûnõ módon vagy tiltott eszközök, módszerek
igénybevételével lehetséges;
d) a helyhez kötött telefonhálózat az ellenkezõ bizonyításáig a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthetõ,
ha a hálózat kiépítése megfelel a távközlõ hálózatok és a távközlési szolgáltatások védettségére vonatkozó
nemzetközi és nemzeti szabvány elõírásainak;
e) a rádiótávközlõ hálózat az ellenkezõ bizonyításáig a jogosulatlan hozzáférés ellen védettnek tekinthetõ, ha
a hálózathoz vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását a rendszer – a segélykérõ összeköttetések
kivételével – minden alkalommal a hozzáférést kérõ rádióberendezés, valamint az elõfizetõ azonosításától teszi
függõvé (a rádióberendezés IMSI vagy IMEI azonosítója, illetõleg az elõfizetõ SIM kártyája vagy hasonló
biztonságot nyújtó más azonosítási módszerek útján).
14. §

(1) A szolgáltató helyhez kötött telefon és mobil rádiótelefon szolgáltatás forgalommérésen alapuló számlázási
rendszerének a 13. §-ban foglalt követelményeken túl meg kell felelnie a számlázási idõszakokra vonatkozóan
az alábbi követelményeknek:
a) az ellenõrzõ rendszer által, pozitív eltéréssel mért idejû összeköttetések száma nem lehet nagyobb az összes mért
összeköttetés egy tízezred részénél;
b) az a) pont szerint pontatlan idejûnek mért összeköttetések teljes számlázási összege nem haladhatja meg
a szolgáltató által azonos módon mért összeköttetésekre kiszámlázott kapcsolási és forgalmi díjak összegének
egy tízezred részét.
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(2) A 13. §-ban, valamint a 14. § (1) bekezdésben meghatározott követelmények esetében az ellenõrzések igazolása
történhet legalább egy hónapra vonatkozó – egy számlázási idõszakkal egybeesõ – folyamatos méréssel vagy kijelölt
tanúsító szervezet által történõ tanúsítással arra vonatkozóan, hogy a szolgáltató megfelelõ számlázás ellenõrzési
folyamatokat és ellenõrzõ méréseket alkalmaz.
(3) A számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülését a szolgáltató a 11. § (2) bekezdés b)–f) pontjaiban
meghatározottakat tartalmazó, kizárólag a számlázási rendszerre vonatkozó dokumentációval alátámasztott
megfelelõségi nyilatkozattal vagy a miniszter által kijelölt, illetve e tevékenységre akkreditált tanúsító szervezet által
kiállított tanúsítvánnyal igazolhatja.
(4) Amennyiben a számlázási rendszerének zártságát a miniszter által kijelölt tanúsító szervezet tanúsítja, a tanúsítványt
köteles a szolgáltató internetes honlapján, valamint ügyfélszolgálatán közzétenni.
15. §

Az Eht. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) az Eht. 129. § (5) bekezdésének a) és f) pontjai, valamint a 157. § (2) bekezdésének b) pontja figyelembevételével
az elõfizetõ azonosításához szükséges adatokat;
b) a díjreklamáció tárgyát;
c) a bejelentés idõpontját;
d) a díjreklamáció tárgyában tett intézkedéseket;
e) a kivizsgálás eredményét;
f) az elõfizetõ értesítésének idõpontját és módját.

Átmeneti és záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – (2) bekezdés kivételével – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 18. §-a 2012. július 1-jén lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.
(3) A szolgáltatóknak e rendelet alkalmazása érdekében általános szerzõdési feltételeik módosítását 2012. június 1-jéig
kell a Hatósághoz benyújtaniuk. Az elõfizetõi szerzõdésekben e rendelet elõírásait a szolgáltatóknak 2012. július 1-jétõl
kell alkalmazniuk, amely idõpontig a szolgáltatók az elõfizetõi szerzõdésekben az elektronikus hírközlési szolgáltatás
minõségének a fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban Korm. rendelet) kötelesek alkalmazni.
(4) A szolgáltatóknak e rendelet szerinti minõségi célértékeket 2012-ben, 2012. július 1-jétõl kezdõdõ fél éves idõszakra
kell alkalmazniuk.
(5) E rendelet 10. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségnek elsõ alkalommal 2013. február 28-ig,
a 10. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségnek elsõ alkalommal 2013. március 31-ig kell eleget
tenni.
(6) A Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatást utoljára 2012. január 31-éig köteles a szolgáltató teljesíteni azzal, hogy
az a szolgáltató, amelynek elõfizetõi száma 2011. december 31-ei állapot szerint nem haladja meg az ezer fõt, ilyen
adatszolgáltatás benyújtására nem köteles.
(7) E rendelet hatálybalépése napjáig kiadott – a szolgáltatás minõségére és a számlázási rendszerre vonatkozó –
tanúsítványok érvényességét e rendelet nem érinti, azonban a 2012. július 1-je után kezdeményezett
megfelelõségigazolási eljárások során e rendeletnek való megfelelõséget kell igazolni.

17. §

E rendelet a következõ európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint
az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói
jogokról (Egyetemes szolgáltatási irányelv),
b) az Európai Parlament és a Tanács 2009/136/EK irányelve (2009. november 25.) az egyetemes szolgáltatásról,
valamint az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói
jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelésérõl,
feldolgozásáról és a magánélet védelmérõl szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazásáért felelõs nemzeti hatóságok közötti együttmûködésrõl szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról.

18. §

Az Eszr. 7. § (1) bekezdés cb) pontjában és a 8. § (1) bekezdés 4.1. pontjában a „kormányrendeletben” szövegrész
helyébe az „NMHH rendeletben”szöveg lép.
Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet a 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelethez

A megfelelĘségi nyilatkozatok minimális tartalmi elemei
Szolgáltató neve:
...........................................................................................................................................................
Szolgáltató címe:
...........................................................................................................................................................
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás megnevezése :
A szolgáltatás megnevezése
az ÁSZF szerint:
az NMHH osztályozása
szerint:
................................................ ............................................
................................................ ............................................
A szolgáltató által alkalmazott szabványok, egyéb mértékadó elĘírások (pl. gyártói elĘírások,
ITU-T ajánlások, ETSI útmutatók) felsorolása:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minĘségének megfelelĘségére vonatkozó nyilatkozatot
a következĘ dokumentumok támasztják alá:
1. Szolgáltatás megnevezése, a szolgáltatásminĘségi követelmények leírása, értelmezése, az
ellenĘrzések módszere:
Dokumentum száma
.....................................

Kelte

Címe

....................................... .......................................................
.....................................
....................................... .......................................................
2. A hálózati szolgáltatásminĘségi célértékek, és az erre vonatkozó teljesítési értékek, belsĘ
vizsgálati módszer, felhasznált forrásadatok azonosítása:
Dokumentum száma
.....................................

Kelte

Címe

....................................... .......................................................
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3. Vizsgálati terv:
Dokumentum száma

Kelte

Címe

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

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

4. Vizsgálati, mérési jegyzĘkönyvek, kiértékelés, származtatott eredmények, származtatás
módja:
Dokumentum száma

Kelte

Címe

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

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

5. Eltérés esetén tett intézkedések, ismételt ellenĘrzések:
Dokumentum száma

Kelte

Címe

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

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

6. A szolgáltatás minĘségével kapcsolatos tájékoztatók, közzétételek, hatályos ÁSZF:
Dokumentum száma

Kelte

Címe

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

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

7. Egyéb dokumentumok (itt adható meg az ISO minĘségirányítási rendszer tanúsítás
dokumentuma is):
Dokumentum száma

Kelte

Címe

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

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

Kiadás helye, kelte:
...............................................
CégszerĦ aláírás
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FOGALOM

Internet Protokoll

le- és feltöltési
adatátviteli
sebesség

HÁLÓZATI (H)
EGYEDI (E)

A szolgáltatásminĘségi követelményekre mértékadó dokumentumok

H/E

H/E

AZONOSÍTÓ

RFC 791

DOKUMENTUM CÍME

Internet Protocol DARPA Internet
program protocol specification
Internet Protocol, Version 6
(IPv6)Specification

ETSI EG 202 057-4 V1.2.1
(2008-07)

Speech Processing, Transmission
and Quality Aspects (STQ);

ETSI EG 202 057-4 V1.2.1
(2008-07) 5.2

User related QoS parameter
definitions and measurements;

Mobil internet hozzáférési
szolgáltatások esetén a
méréseket kültérben, 2 m
földfelszín feletti magasságban,
0 dBi (izotropikus antennára
vonatkoztatott) nyereségĦ
antennával kell elvégezni.

BIPM - The International
System of Units (SI) 8th edition 2006

MAGYAR KÖZLÖNY

H/E

-

RFC 2460

Part 4: Internet access

SI mértékegység
rendszer
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ITU T G.109 (09/99)

HÁLÓZATI (H)
EGYEDI (E)

ITU-T P.862 (02/01)

DOKUMENTUM CÍME

MÉRÉSI MÓDSZER

Definitions of Categories of Speech
Transmission Quality
Perceptual evaluation of speech
quality (PESQ): An objective method
for end-to-end speech quality
assessment of narrow-band telephone
networks and speech codecs

ETSI EG 202 057-2 V1.3.2
(2011-04) 5.3
ITU-T P.862 (02/01)
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E

AZONOSÍTÓ

•

beszédminĘség

MAGYAR KÖZLÖNY

FOGALOM

Mobil rádiótelefon szolgáltatások
esetén a méréseket kültérben, 2
m földfelszín feletti magasságban,
0 dBi (izotropikus antennára
vonatkoztatott) nyereségĦ
antennával kell elvégezni.

ügyfélszolgálat
bejelentkezése

H

ETSI EG 202 057-1 V1.3.1
(2008-07)

Speech processing transmission and
quality aspects, User related QoS
parameter definitions and
measurements

ETSI EG 202 057-1 V1.3.1 (200807)

csatorna
vivĘszintje
(analóg)

H/E

MSZ EN 60728-1:2008

Televíziójelek, hangjelek és interaktív
szolgáltatások kábelhálózatai
1. rész: Az elĘreirány
rendszerjellemzĘi (IEC 60728-1:2007)

MSZ EN 60728-1:2008 5.4
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AZONOSÍTÓ

DOKUMENTUM CÍME

MÉRÉSI MÓDSZER

MSZ EN 60728-1:2008

Televíziójelek, hangjelek és interaktív
szolgáltatások kábelhálózatai
1. rész: Az elĘreirány
rendszerjellemzĘi (IEC 60728-1:2007)

MSZ EN 60728-1:2008 5.4.2

vivĘ/zaj viszony
értéke (analóg)

H/E

MSZ EN 60728-1:2008

Televíziójelek, hangjelek és interaktív
szolgáltatások kábelhálózatai
1. rész: Az elĘreirány
rendszerjellemzĘi (IEC 60728-1:2007)

MSZ EN 60728-1:2008 4.6

a modulációs
hibaarány
(DVB-T)

H/E

MSZ ETSI TR 101 290:2005

Digitális video-mĦsorszórás (DVB).
DVB-rendszerek mérési útmutatója

MSZ ETSI TR 101 290:2005
9.18.2

a modulációs
hibaarány
(DVB-C, DVB-S)

H/E

MSZ ETSI TR 101 290:2005

Digitális video-mĦsorszórás (DVB).
DVB-rendszerek mérési útmutatója

MSZ ETSI TR 101 290:2005 6.9.2

bithiba arány
(DVB-S)

H/E

MSZ ETSI TR 101 290:2005

Digitális video-mĦsorszórás (DVB).
DVB-rendszerek mérési útmutatója

MSZ ETSI TR 101 290:2005 6.3,
8.1.

•

H
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelete
az egyes mûszaki eszközök földfelszíni digitális mûsorok vételére való alkalmasságának
megjelölésérõl
A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet hatálya
a) a televíziós mûsorszórás vételére szolgáló eszközök, készülékek forgalmazóira,
b) a földfelszíni digitális televíziós mûsorszóró hálózat üzemeltetõjére,
c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság) terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. eszköz: televíziós mûsorszórás vételére szolgáló eszköz (készülék), különösen a televíziókészülék és a digitális
vevõdekóder;
2. forgalmazó: olyan egyéni vállalkozás, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely
a) eszköz értékesítését vagy értékesítésre történõ kihelyezését üzletszerûen – rendszeresen, nyereség elérése
érdekében – végzi, illetve
b) elõfizetõi szolgáltatása nyújtásához kapcsolódóan az eszközt az elõfizetõ tulajdonába adja át;
3. földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás: olyan digitális médiaszolgáltatás – az elektronikus
hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 75. pontja szerinti – terjesztése, melyhez
a felhasználó külön elõfizetõi díj nélkül hozzáférhet.
4. magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás vételére alkalmas eszköz: olyan eszköz,
amely megfelel e rendelet mellékletében foglalt alkalmassági követelményeknek;
5. televíziókészülék: az analóg televízió-vevõkészülék, az integrált digitális televízió-vevõkészülék, továbbá a televíziós
jelvevõ egységgel ellátott egyéb kijelzõ; e rendelet alkalmazásában nem minõsül televíziókészüléknek a televíziós
jelvevõ egység nélküli kijelzõ.

3. §

(1) A kiskereskedelmi forgalomba kerülõ eszközök bemutatásra kiállított darabjain, az eszközök fõbb mûszaki, illetve
egyéb jellemzõit is tartalmazó adatlapjain, továbbá az eladásra szánt eszközök csomagolásán egyértelmûen és jól
olvashatóan fel kell tüntetni „Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós
mûsorszórás vételére.” vagy – amennyiben az eszköz nem felel meg e rendelet mellékletében foglalt alkalmassági
követelményeknek – „Az eszköz nem alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós
mûsorszórás vételére.” feliratot. „Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális
televíziós mûsorszórás vételére.” felirat helyettesíthetõ a földfelszíni digitális televíziós mûsorszóró hálózat
üzemeltetõje által meghatározott módon kiadott, az eszköz feliratozására alkalmazandó igazolással, amennyiben
azon megjelenítésre kerül „Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós
mûsorszórás vételére.” felirat.
(2) A kiskereskedelmi forgalomba kerülõ, szabványos informatikai interfésszel ellátott, de önálló audio és video
kimenettel nem rendelkezõ, televíziós mûsorszórás vételére szolgáló eszközök – kivéve a 2. § 4. pontja szerinti
televíziókészülékek – esetében, amennyiben ez az eszköz és a vele egyidejûleg, egy csomagban forgalomba hozott
szoftver együttesen alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás
vételére, úgy az eladásra szánt eszközök csomagolásán egyértelmûen és jól olvashatóan fel kell tüntetni „Az eszköz
alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás vételére.” feliratot.
(3) A magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás vételére nem alkalmas
televíziókészülék esetén a 3. § (1) bekezdésében meghatározott módon feltüntetésre kerülõ „Az eszköz nem alkalmas
a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás vételére.” felirat mellett
a bemutatásra kiállított eszközök fõbb mûszaki, illetve egyéb jellemzõit is tartalmazó adatlapjain, továbbá az eladásra
szánt eszközök csomagolásán fel kell tüntetni azt az információt, hogy az adott eszköz kizárólag külön digitális
vevõdekóder csatlakoztatásával válik alkalmassá a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós
mûsorszórás vételére.
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(4) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott feliratot az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott eszközökre vonatkozó
hirdetésben, tájékoztató kiadványban is meg kell jeleníteni. Az ezekre vonatkozó rádiós, illetve televíziós
hirdetésekben el kell hangoznia a digitális földfelszíni mûsorszórás vételére való alkalmasságról vagy
alkalmatlanságról szóló (1)–(2) bekezdésekben meghatározott tájékoztatónak.
(5) Amennyiben az eszköz kis mérete miatt nincs mód az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott feliratnak
az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott eszközön való feltüntetésére, akkor a megfelelõ feliratot kizárólag
az eladásra szánt eszköz csomagolásán, illetve a bemutatásra kiállított eszköz fõbb mûszaki, illetve egyéb jellemzõit is
tartalmazó adatlapján kell feltüntetni.
(6) Az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott tájékoztató feliratokban vagy elhangzó tájékoztatásban, hirdetésben
az eszköz szó helyettesíthetõ a készülék szóval.
4. §

Amennyiben az interneten elérhetõ elektronikus kereskedelmi szolgáltatás (ideértve az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatást nyújtó által, vagy tõle függetlenül mûködtetett, az ajánlatok összehasonlítására szolgáló adatbázison
alapuló keresési szolgáltatást is) nyújtása során az eszköz mûszaki adatait is tartalmazó tájékoztatót, hirdetést, leírást
tesznek közzé, a 3. § (1)–(3) bekezdések szerinti feliratot, információt ezen adatok körében fel kell tüntetni.
Amennyiben az eszközrõl csak annak megnevezését és árát tartalmazó adatot tesznek közzé, akkor a digitális
földfelszíni mûsorszórás vételére való alkalmasságról vagy alkalmatlanságról szóló feliratnak, információnak
az adathoz kapcsolódóan közvetlenül vagy közvetlen hivatkozás útján kell elérhetõnek lennie.

5. §

(1) E rendeletben foglaltak betartásáért a forgalmazó felel.
(2) E rendeletben foglaltak betartását a Hatóság általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.
(3) A Hatóság az általános hatósági felügyeleti eljárás keretében feltárt jogsértés esetén az Eht.-ben meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ negyvenötödik napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

Szalai Annamária s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

Melléklet a 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelethez
Alkalmassági követelmények
Az az eszköz tekinthetõ alkalmasnak a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésû digitális televíziós mûsorszórás
vételére, amely teljesíti az alábbi követelményeket:
a) Általános követelmények
Az eszköznek képesnek kell lennie az összes elérhetõ, az ETSI EN 300 744 szabvány szerinti DVB-T átviteli rendszer által
továbbított, ISO/IEC 13818–1 szabvány szerinti „MPEG–2 Transport Stream” multiplex(ek) vételére és az ezen
multiplexekben átvitt digitális szolgáltatások feldolgozására, amely magában foglalja az összes elérhetõ szabad
hozzáférésû HD és SD televíziós és rádiós szolgáltatás dekódolását és megjelenítését/kiadását, valamint a kiegészítõ
szolgáltatások (pl. több kísérõhang, feliratok, EPG, szülõi zár, teletext) elérhetõvé tételét, az alábbi pontokban definiált
további követelmények szerint.
b) RF követelmények
A VHF III sávban a CH5-CH12 csatornákban 7 MHz-es, valamint az UHF sávban a CH21-CH69 csatornákban 8 MHz-es
csatorna sávszélességgel kell mûködnie.
c) Videokomponensek és képoldalarány jelzések dekódolása
Az eszköznek képesnek kell lennie a beérkezõ H.264/AVC (ITU-T H.264, illetve ISO/IEC 14496–10) video kódolási
szabvány szerinti video adatfolyamok dekódolására.
SD minõségû jel esetén szükséges a „Main”, illetve a „High” profil támogatása „Level 3” szintig, a következõ felbontások
esetén: 720x576/50i, 704x576/50i, 544x576/50i, 480x576/50i, 352x576/50i, illetve 352x288/50i.
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HD minõségû jel esetén szükséges a „High” profil támogatása „Level 4” szintig, a következõ felbontások esetén:
1920x1080/50i, 1440x1080/50i, 1280x1080/50i, illetve 1280x720/50p.
Az eszköznek képesnek kell lennie a video adatfolyamban jelenlévõ képoldalarányt meghatározó jelzésrendszerek
folyamatos feldolgozására:
ca) H.264/AVC „aspect_ratio_idc” mezõ, mely a képkeret (frame) oldalarányát határozza meg.
cb) ETSI TS 101 154 – Annex B szerinti AFD (Active Format Description), mely a képkeretben átvitt ténylegesen
„hasznos területeket” határozza meg. Amennyiben AFD jelzés nem kerül átvitelre, akkor a teljes frame
tartalma hasznos területnek tekintendõ.
d) Videojelek megjelenítése
Az eszköznek, a számítógépes vevõegység kivételével, a következõ két (vagy a csatlakozott kijelzõ felületén ezekkel
ekvivalens képernyõképet létrehozó) megjelenítési módot kell támogatnia: „4:3 letterbox” és „16:9 pillarbox”.
HD átvitelre alkalmas video kimenetek esetén, illetve a 16:9-es beépített kijelzõt tartalmazó készülékek esetén
elégséges a „16:9 pillarbox” mód támogatása. RCA aljzaton biztosított összetett videojel kimenet esetén elégséges
a „4:3”-as módok támogatása.
Ezen megjelenítési módok kiválasztása esetén az eszköznek mindig olyan videotartalmat és ehhez kapcsolódó
képoldalarány jelzéseket kell kiadnia, melyek hatására a csatlakozott kijelzõ legalább két párhuzamos éléig, geometriai
torzításoktól és „csonkolásoktól” mentesen, hasznos képtartalom tölti ki a kijelzõ felületét. Szükség esetén
az eszköznek képesnek kell lennie a dekódolt videotartalom átskálázására (akár fekete kitöltõsávok beillesztésével is
a torzításmentes megjelenítés érdekében, valamint azokban az esetekben, amikor a megjelenítésre elõkészített
videotartalom és egy adott video kimenet felbontása különbözõ (SD – HD, illetve HD – SD konverziók).
da) „4:3 letterbox”: 4:3-as kijelzõt feltételez, ennek felületét a 4:3-as hasznos videotartalom teljes egészében ki
kell, hogy töltse, míg egyéb esetekben megfelelõ kitöltõ sávokkal kell a hasznos tartalomnak kiegészülnie
a torzításmentes megjelenítés érdekében.
db) „16:9 pillarbox”: 16:9-es kijelzõt feltételez, ennek felületét a 16:9-es hasznos videotartalom teljes egészében
ki kell, hogy töltse, míg egyéb esetekben megfelelõ kitöltõ sávokkal kell a hasznos tartalomnak kiegészülnie
a torzításmentes megjelenítés érdekében.
e) Audiokomponensek dekódolása
Az eszköznek képesnek kell lennie:
ea) ISO/IEC 11172–3 szabvány szerinti MPEG–1 Layer II szerint kódolt hangjelek dekódolására,
eb) ISO/IEC 14496–3 szabvány szerinti MPEG–4 HE-AAC szerint kódolt hangjelek dekódolására,
ec) ETSI TS 102 366 szabvány szerinti Dolby AC–3 szerint kódolt hangjelek dekódolására és sztereóra való
lekeverésére. Az eszköznek képesnek kell lennie a dekódolt hangjelek kiadására televíziókészülék esetén
a hangszórón keresztül, illetve vevõdekóder esetén a jelenlévõ sztereó kimeneteken (SCART és/vagy HDMI)
keresztül.
f) Audiokomponensek kezelése
Az eszköznek képesnek kell lennie a televíziós szolgáltatások valamennyi elérhetõ kísérõhangja és a rádiós
szolgáltatások hangjának vételére.
Az eszköznek folyamatosan frissítenie kell az aktuálisan kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó audiokomponensek
listáját.
Az eszköznek az ISO–639 nyelvi leíró alapján képesnek kell lennie szolgáltatásonként kijelezni az elérhetõ audio
komponensek nyelvét, és felkínálni a felhasználó számára a választás lehetõségét.
g) A feliratozásra vonatkozó követelmények
Az eszköznek folyamatosan frissítenie kell az aktuálisan kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó ETSI EN 300 743 szerinti
DVB felirat komponensek listáját.
Az eszköznek az ISO–639 nyelvi leíró alapján képesnek kell lennie szolgáltatásonként kijelezni az elérhetõ feliratok
nyelvét, és felkínálni a felhasználó számára a választás lehetõségét.
h) EPG (Electronic Programme Guide – elektronikus mûsorújság) funkciók
Az eszköznek az ETSI EN 300 468 szerint definiált esemény-információs táblában (EIT) átvitt adatok felhasználásával
támogatnia kell az EPG-t.
Az eszköznek képesnek kell lennie az EIT szövegmezõk elejére opcionálisan beszúrt karaktertábla választó
vezérlõbyte-ok kezelésére, és legalább a Latin–2 (ISO/IEC 8859–2) karaktertábla szerinti ékezethelyes megjelenítést
támogatnia kell.
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Az EPG-nek ki kell jeleznie az aktuálisan elérhetõ információk alapján:
– a program címét (a short_Event_descriptor Event_name mezõje),
– a kezdési idõt (az EIT start_time mezõje),
– a program hosszát és/vagy végének idõpontját (az EIT start_time + duration mezõje),
– a program rövid leírását (short_event_descriptor), valamint
– a program hosszú leírását (extended_event_descriptor-ok összefûzése).
i) EIT alapú szülõi zár funkció
Az eszköznek képesnek kell lennie az EIT-ben opcionálisan átvitt parental_rating_descriptor alapján az aktuálisan
megtekintett mûsorszám médiaszolgáltató általi korhatárbesorolása és a felhasználó által védett módon beállított
szülõi korhatár folyamatos összevetésére, szükség esetén az adott mûsorszám video és audio komponenseinek
elérését blokkolnia kell, mely blokkolás feloldása csak a felhasználó által korábban védett módon megadott PIN kód
bevitelével lehetséges.
Az eszköznek legalább a következõ korhatárok beállítását szükséges támogatnia: 6, 12, 16 és 18.
j) A teletextre (TXT) vonatkozó követelmények
Az eszköznek minden szolgáltatás esetében kezelnie kell a bejövõ transzport adatfolyamba az ETSI EN 300 472 szerint
opcionálisan beillesztett teletext (ETSI EN 300 706) komponenseket.
Az eszköznek rendelkeznie kell beépített OSD alapú teletext böngészõvel. Az aktuális szolgáltatás teletextjét ezen
keresztül – az ETSI EN 300 706 level 1.5-tõl definiált, X/26-on alapuló nyelvi kiterjesztés szerint kódolt ékezethelyes
magyar karakterekkel – kell megjelenítenie. A beépített teletext böngészõnek támogatnia kell a teletext
szolgáltatáson keresztüli felirat oldalak megjelenítését.
k) Az eszköznek (a televíziókészülék és számítógépes vevõegység kivételével) legalább az alábbi csatlakozófelületek
egyikével rendelkeznie kell:
ka) EuroScart (legalább CVBS (WSS opcionális) szabványú alapsávi PAL video átvitelét kell támogatnia, emellett
támogatnia kell a pin–8 alapú képarányjelzést, és a pin–16 alapú bemenetválasztást, valamint a sztereo
hang kiadását),
kb) HDMI 1.3 (automatikus megjelenítõ raszter méret felismeréssel és sztereo hang átvitelének lehetõségével).
l) Felhasználói kezelhetõség
Az eszköznek magyar nyelvû menüvel is rendelkeznie kell.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 72/2011. (XII. 27.) NEFMI rendelete
az állam tulajdonába és fenntartásába került egészségügyi intézmények tekintetében
vagyonkezelõi joggal rendelkezõ államigazgatási szerv kijelölésérõl
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat egyes
egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (3) bekezdésében, valamint Esztergom Város
Önkormányzata egyes intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl, valamint Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek
átvételérõl szóló törvény alapján az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények
vagyonkezelõi jogának gyakorlására a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetet
jelölöm ki.

2. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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Határozatok Tára

A Kormány 1492/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Középtávú Idõjárás Elõrejelzések Európai Központja (ECMWF) között
Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos
feltételekrõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország a Középtávú Idõjárás Elõrejelzések Európai Központja (ECMWF) létrehozásáról
szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), valamint a Középtávú Idõjárás Elõrejelzések Európai Központja
(ECMWF) kiváltságairól és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyv (a továbbiakban: Jegyzõkönyv) részes államává váljon;
2. egyetért a Magyarország Kormánya és a Középtávú Idõjárás Elõrejelzések Európai Központja (ECMWF) között
Magyarországnak az ECMWF Egyezményhez való csatlakozásáról és az azzal kapcsolatos feltételekrõl szóló
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
3. felhatalmazza a vidékfejlesztési minisztert a Megállapodás szövegének – a megerõsítés fenntartásával történõ –
végleges megállapítására;
4. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. elfogadja a Megállapodás, valamint az Egyezmény és a Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló törvény tervezetét és
elrendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen, annak az Országgyûléshez történõ
benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány a vidékfejlesztési minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1493/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl szóló
1184/2010. (IX. 6.) Korm. határozat és más kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
1. Hatályát veszti
a) a szénbányászat középtávú stratégiájáról szóló 2163/1999. (VII. 8.) Korm. határozat 7. pontja,
b) a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek besorolásának
feltételrendszerérõl szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló
Intézkedési Tervrõl szóló 2011/2008. (II. 14.) Korm. határozat,
c) a nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek és létesítmények körérõl szóló 1232/2009. (XII. 30.) Korm. határozat
1. pontjának 1.25. alpontjában az „ , a regionális fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok,
a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács” szövegrész,
d) a Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl szóló 1184/2010. (IX. 6.)
Korm. határozat 3. pontja.
2. A Kormány visszavonja
a) a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesülésérõl és az Országos Területfejlesztési
Koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY határozatban foglalt feladatok megvalósítását elõsegítõ
intézkedésekrõl szóló 2069/2002. (III. 21.) Korm. határozatot,
b) a területfejlesztés aktuális feladatairól szóló 2305/2002. (X. 10.) Korm. határozatot,
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c)

a legkedvezõtlenebb helyzetû megyék – Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok,
Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg – felzárkóztatására szolgáló keretekrõl 2069/2003. (IV. 3.) Korm.
határozatot.
3. A Velencei-tó-Vértes Kiemelt Üdülõkörzet Területfejlesztési Programjáról szóló 1117/2005. (XII. 14.) Korm.
határozatban a „Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökét” szövegrész helyébe a „Fejér Megyei
Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat közgyûléseinek elnökeit” szöveg lép.
4. A Kormányt egyes területfejlesztési intézményekben képviselõ személyek kijelölésérõl szóló 1184/2010. (IX. 6.) Korm.
határozat 1. pont e) alpontjában a „parlamenti és gazdaságstratégiáért felelõs” szövegrész helyébe
a „tervezéskoordinációért felelõs” szöveg lép.
5. Ez a határozat 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról
1. A Kormány megtárgyalta és elfogadta az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramját
és elrendeli annak a Kormány honlapján történõ közzétételét.
2. A Kormány az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának végrehajtása érdekében
az alábbi középtávú feladatokat állapítja meg:
a) ki kell dolgozni az Új Nemzedék Jövõjéért Programban megjelölt az „Ifjusag.hu – a sikeres nemzedékért”
elnevezés alatt javasolt projektet;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfõnöki feladatainak ellátására,
valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program kormányzati koordinációjával
kapcsolatos teendõk ellátására kijelölt miniszteri biztos, a nemzeti fejlesztési miniszter
és a nemzeti erõforrás miniszter bevonásával
Határidõ:
folyamatos
b) ki kell dolgozni az Új Nemzedék Jövõjéért Programban megjelölt a „Van kihez fordulnod!” elnevezés alatt javasolt
projektet;
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfõnöki feladatainak ellátására,
valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program kormányzati koordinációjával
kapcsolatos teendõk ellátására kijelölt miniszteri biztos, a nemzeti fejlesztési miniszter
és a nemzeti erõforrás miniszter bevonásával
Határidõ:
folyamatos
c) kezdeményezni és koordinálni kell az Új Nemzedék Jövõjéért Programban megjelölt, ifjúságot érintõ
kezdeményezésekrõl, feladatával összefüggõ jogszabályok elõkészítésérõl, valamint a szükséges
intézményrendszer kialakításáról szóló kormányzati intézkedéseket elõkészítõ tevékenységet.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter kabinetfõnöki feladatainak ellátására,
valamint az Új Nemzedék Jövõjéért Program kormányzati koordinációjával kapcsolatos teendõk
ellátására kijelölt miniszteri biztos
Határidõ:
folyamatos
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a KEOP keretében megvalósuló „Komárom-Almásfüzitõi árvízvédelmi öblözet
árvízvédelmi biztonságának javítása” címû, ötmilliárd forintot meghaladó támogatási igényû
projektjavaslat jóváhagyásáról
A Kormány
1. a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
3. § f) pontjában biztosított jogkörében jóváhagyta a mellékletben szereplõ a „Komárom-Almásfüzitõi árvízvédelmi
öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” címû – a Komáromi és a Tatai kistérségben megvalósítandó, közel
22 000 lakos árvízvédelmét ellátó 9,29 km hosszúságú árvízvédelmi töltés fejlesztését célzó – ötmilliárd forintot
meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést az alábbi
feltételekkel megkösse:
a) a támogatási szerzõdés megkötéséig a projektgazdának igazolnia kell, hogy a projekt megvalósításához
szükséges bontási munkálatok engedélyezését megkezdték, a bontási engedély iránti kérelmet benyújtották
az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséhez;
b) a kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívás feladásáig a projektgazdának igazolnia kell, hogy a bontási munkálatok
mindegyikével kapcsolatban megszerezte a bontási engedélyt.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1495/2011. (XII. 27.) Korm. határozathoz

Projekt neve

KomáromAlmásfüzitõi
árvízvédelmi
öblözet
árvízvédelmi
biztonságának
javítása

Kapcsolódó
Operatív Program

Környezet és
Energia
Operatív
Program
(KEOP)

Projektgazda

Északdunántúli
Környezetvédelmi és
Vízügyi
Igazgatóság

Teljes költség
(Ft)
(27% ÁFA)

Elszámolható
költségek
(Ft)

Nem elszámolható
költségek
(Ft)

Támogatás
összege
(Ft)

7 182 377 859

7 182 377 859

0

7 182 377 859
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A Kormány 1496/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a Roma Kulturális Központ létesítésével kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. a multifunkcionális roma közösségi és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakítása érdekében úgy dönt,
hogy az alábbi táblázatban szereplõ kiemelt projekt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításának
Európai Bizottság felé történõ benyújtását követõen szerepeltetésre kerüljön a TIOP 2011–2013. évi akciótervében,
Konstrukció
kódja

TIOP 1.2.6

Konstrukció neve

VILÁGSÁTOR –
Multifunkcionális roma
közösségi és kulturális
központ infrastrukturális
feltételeinek kialakítása

Keret (Mrd Ft)

1,70

A konstrukció célja

Kedvezményezettek köre

A roma kultúra kincseinek országos kisebbségi
önkormányzat
összegyûjtésére és
hozzáférhetõvé tételére, a
roma kultúrára építõ
nem-formális és informális
képzések, valamint
közösségi tevékenységek
és rendezvények és
gyermek- és ifjúsági
programok lebonyolítására
alkalmas intézmény
létrehozása

Felelõs:
Határidõ:

nemzeti fejlesztési miniszter
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításának Európai Bizottság felé történõ
benyújtását követõen azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttmûködve
gondoskodjon arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a vonatkozó felhívást és útmutatót a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program módosítását megelõzõen elõkészítse, és kibocsássa
a) legkésõbb 2012. március 15-ig, amennyiben a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításának
Európai Bizottság általi elfogadása 2012. február 29-ig megtörténik;
b) amennyiben a vonatkozó felhívás és útmutató az Európai Bizottság elhúzódó döntése következtében nem
bocsátható ki 2012. március 15-ig, úgy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program módosításának Európai
Bizottság általi elfogadását követõ 5 munkanapon belül.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1497/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a 2011. március 1. és október 31. közötti vízkárelhárítási költségekrõl
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 3. §-a
és 9. számú mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvt. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet Víz-,
környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésû elõirányzat (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport)
131,005 millió forint összeggel történõ túllépését.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
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2. A Kormány engedélyezi a Kvt. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél a Víz-, környezeti és természeti
katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport) fejezeti kezelésû elõirányzaton lévõ 630,149 millió forint
védekezési forrás felhasználását a 2011. március 1-jét követõ védekezések finanszírozására.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1498/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos állami feladatok ellátásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az Agrármarketing
Centrum helyett a Magyar Turizmus Zrt. lássa el;
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a feladatok átadásával kapcsolatos részletes elõterjesztést készítsék elõ, annak
figyelembevételével, hogy a közösségi agrár- és bormarketinggel kapcsolatos szakmai felügyeletet továbbra is
a vidékfejlesztési miniszter látja el;
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
3. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a bor forgalombahozatali járulékfizetési kötelezettség megszüntetésére
irányuló jogszabályokat készítse elõ.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. február 15.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1499/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
az Ásotthalom és Baèki Vinogradi (Királyhalom) között tervezett határátkelõhely megvalósításáról
A Kormány
1. felhívja az érintett minisztereket, hogy a vonatkozó nemzetközi szerzõdések végrehajtása érdekében gondoskodjanak
az Ásotthalom–Baèki Vinogradi (Királyhalom) határátkelõhely, a határátkelõhely és az ideiglenes határátkelõhely
megnyitásáról és mûködtetésérõl, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletben
meghatározott követelményeknek megfelelõ létrehozásáról;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2012. december 31.
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2. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Magyarország és Szerbia határforgalom ellenõrzésért, valamint
vámellenõrzésért felelõs hatóságai számára az ellenõrzés feltételeit magyar államterületen, közös helyen biztosítsa oly
módon, hogy az ellenõrzések végrehajtásához szükséges határátkelõhely alapinfrastruktúrájának és felépítményeinek
megvalósítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatkörébe tartozik;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidõ:
2012. december 31.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Ásotthalom–Baèki Vinogradi (Királyhalom)
határátkelõhely mûködtetéséhez szükséges forrásoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet költségvetésében
történõ biztosításáról;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2013. évi tervezés során
4. felhívja a külügyminisztert, hogy diplomáciai úton tájékoztassa Szerbia Kormányát arról, hogy a magyar fél a szükséges
feltételeket megteremtette Ásotthalom–Baèki Vinogradi (Királyhalom) közúti határátkelõhely megnyitásához, illetve
forgalomba helyezéséhez.
Felelõs:
külügyminiszter
Határidõ:
2012. december 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1500/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a Bethlen Gábor Alapkezelõ Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaságra és a Corvinus Támogatásközvetítõ és Tõkebefektetési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaságra vonatkozó egyes feladatokról
1. A Kormány
1.1. a határon túli magyarság szülõföldjén történõ boldogulásának gazdasági és egyéb szempontú, hatékony elõsegítését
megalapozó Bethlen Gábor Alap tevékenységének támogatása és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Corvinus Zrt.) tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása
érdekében úgy dönt, a nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodjon arról, hogy
a) a határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megõrzését szolgáló támogatási rendszer
hatékonyabbá tételérõl szóló 2218/2006. (XII. 12.) Korm. határozat 5. pontja szerinti, az Új Kézfogás Közalapítvány
által a megszüntetésének idõpontjáig, ezt követõen a Corvinus Zrt. által végzett közfeladatokat, valamint a
b) a Corvinus Zrt. és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jogelõdje, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium
jogelõdje között létrejött támogatási szerzõdésekbe foglalt jogokat és kötelezettséget
a Corvinus Zrt. a Bethlen Gábor Alapkezelõ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.) részére adja át az 1.2. pontban foglaltak szerint.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
1.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy a Corvinus Zrt. a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
részére – az 1.4. pont szerinti átadás-átvétel idõpontjával – a támogatási tevékenységet teljes körûen átadja, így
különösen az 1.1. pontban foglalt támogatási tevékenység vonatkozásában fennmaradt szabad pénzeszközöket,
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kötelezettségvállalással lekötött, de nem teljesített kötelezettségek pénzügyi fedezetét, valamint a támogatási
tevékenységhez kapcsolódó valamennyi kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét, valamint a támogatási
tevékenység irattári dokumentációját és a pénzügyi kimutatásokat.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával a támogatási
tevékenység végzésével összefüggésben megkötött szerzõdések jogi sorsát (átruházását) rendezze úgy, hogy
a Corvinus Zrt. helyébe a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. lépjen. Az átadást követõen a Corvinus Zrt. tevékenysége
tõkebefektetés legyen, elsõsorban Közép- és Kelet-Európa területén. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet
a Corvinus Zrt. tulajdonosi köre biztosítsa.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, gondoskodjanak arról, hogy
a támogatási tevékenység elszámolása a számviteli jogszabályok szerint – a 2012. március 31-i állapotnak megfelelõen
– történjen meg. Az 1.2. pont szerinti pénzeszközök a Bethlen Gábor Alapba kerüljenek átadásra legkésõbb
2012. április 30. napjáig. A 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti idõszakban a Corvinus Zrt. jogosult és köteles
a már megkötött támogatási szerzõdések teljesítésére, utólagos elszámolással.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a vidékfejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon arról, hogy a Corvinus
Zrt. a Vidékfejlesztési Minisztérium jogelõdje részérõl lebonyolításra átadott összeg tekintetében mind a támogatások,
mind pedig a mûködtetésre felhasznált összegek vonatkozásában a pénzeszközök átadója felé tételesen elszámoljon,
a Vidékfejlesztési Minisztérium pedig az átvételhez szükséges minden intézkedést megtegyen.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter,
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, gondoskodjon arról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. szükség
esetén vizsgálja felül a támogatási szerzõdések tartalmát, különös tekintettel a befejezési és elszámolási határidõkre és
kötelezettségre.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, gondoskodjanak arról, hogy az 1.1. b) alpont
szerinti támogatási szerzõdést a Corvinus Zrt. és a Vidékfejlesztési Minisztérium az elszámolások és a beszámolások
lezárását követõen megszüntesse, továbbá a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a vidékfejlesztési minisztert,
gondoskodjanak arról, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. az 1.1. b) alpont szerinti
támogatási szerzõdésben foglalt jogok és kötelezettségek átruházása tárgyában új megállapodást kössön.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter,
vidékfejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az átadás-átvétel idõpontját követõ 60 nap
megállapítja, hogy a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Keretprogramról szóló 1128/2004. (XI. 24.) Korm.
határozat 2. pontjában foglalt feladatok nem valósultak meg.
megállapítja, hogy a Szülõföld Programcsomagról szóló 2265/2005. (XI. 30.) Korm. határozat 1. b) pontjában írt
rendelkezés nem valósult meg.
felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, gondoskodjon arról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
a Corvinus Zrt.-vel együttmûködve értesítse a Corvinus Zrt. által korábban megkötött egyedi támogatási
szerzõdésekben támogatottként résztvevõ feleket a változásról.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az átadás-átvétel idõpontját követõ 90 nap
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2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti
a) a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Keretprogramról szóló 1128/2004. (XI. 24.) Korm. határozat.
b) a határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megõrzését szolgáló támogatási rendszer
hatékonyabbá tételérõl szóló 2218/2006. (XII. 12.) Korm. határozat.
4. A Kormány visszavonja a Szülõföld Programcsomagról szóló 2265/2005. (XI. 30.) Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
A Kormány
1. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét a melléklet szerint állapítja meg,
2. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló
1009/2011. (I. 19.) Korm. határozatot visszavonja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1501/2011. (XII. 27.) Korm. határozathoz
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve

1. prioritás – K+F és innováció
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás ösztönzi a vállalkozások által végzett, a gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztési
tevékenységeket, az innovatív vállalkozások klaszteresedési folyamatait, az innovatív fejlesztések piacra vitelét, és a
korszerĦ kutatási infrastruktúra kialakítását

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

%

eredmény

89,7
(2005; Mrd Ft)

16%

30%

8%

A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése
a program hatására

Célérték
2015

Megadott EPO szabadalmi, használati és
formatervezési mintaoltalmi bejelentések
számának növekedése a program hatására

%

eredmény

181 (2005,
MSZH hazai
intézményi
bejelentés) 191
(2003, EPO
magyar
bejelentés)

Kutatási személyzet számított létszámának
növekedése a program hatására

%

eredmény

7393 (2005 fĘ)

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

120,0

74,8

0,0

194,8

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

100% ERFA
0% KMR

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

82,6

15,0

78,0

56,8

45,0

277,4
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Pályázatok, kiemelt projektek
2011-2013 meghirdethetĘ
összes kerete (Mrd Ft)

1.1.1.

Piacorientált K+F

95,0

1.2.1.

Akkreditált klaszterek közös
projektjeinek támogatása

15,0

1.3.1.

Vállalati innováció

81,3

1.5.1.

Projekt elĘkészítés

3,5

1.

Prioritás

194,8

Konstrukció célja
Kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása jelentĘs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztésével. A
konstrukció keretösszegébĘl kerül finanszírozásra az ELI (Extreme Light Infrastructure) projekt
is.
EgyüttmĦködĘ innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló technológiai
innovációs projektjeinek (meglévĘ termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése és piacra vitele)
segítése, illetve mĦszaki fejlesztés háttérnek biztosítása az adott klaszter több tagja által
tulajdonolt projekttársaságok támogatásával. A konstrukció keretében nyílhat továbbá lehetĘség
az innovatív vállalkozások számára kutatási, mĦszaki fejlesztési, IKT és gyártási infrastrukturális
háttér kialakítása innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok
kialakításával és továbbfejlesztésével.
Vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) technológiai innovációs tevékenységeinek
támogatása meglévĘ, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet),
szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztésével. További cél a vállalati K+F tevékenységek
dinamikus növekedésének biztosítása a konstrukció keretein belül, jelentĘs nagyvállalati K+F+I
programok támogatása révén. A nagyvállalati ernyĘprogramok révén a vállalkozások új és
folyamatban levĘ K+F programjai kerülnek támogatásra, a megvalósítási idĘszak alatt
elvégzendĘ K+F+I tevékenységgel arányosan.
Az EU-s szinten is kiemelkedĘ fontosságú európai kutatási infrastruktúra projektek tervezési,
elĘkészítési és létesítés-elĘkészítési (Memorandum of Understanding aláírás utáni) munkáinak
finanszírozása.
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Konstrukció neve

•

Konstrukció kódja
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
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2. prioritás – Vállalkozások komplex fejlesztése
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás fĘ célja a növekedési potenciállal rendelkezĘ vállalkozások, elsĘsorban a KKV-k (széles értelemben vett)
vállalati kapacitásainak komplex fejlesztése jövedelemtermelĘ képességük növelése és a piaci pozícióik javítása
érdekében technológia-intenzív tevékenységek fejlesztésével, a vállalkozások szervezet- és humánerĘforrás
fejlesztésének, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és piacfejlesztési
tevékenységeknek az integrálásával.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor megnevezése

Célérték

Indikátor
típusa

Bázisérték

Mkv: 1,5 %
Középv: 1,5 %
Nagyv: 0,5 %
3%

2015

A vállalati szektor által megtermelt bruttó
hozzáadott érték (BHÉ) növekedése a 2. prioritás
hatására

%

hatás

Mkv: 3 499
Közpv: 2 198
Nagyv: 5052
(2005, Mrd
Ft)

A vállalati szektor által elért nettó árbevétel
növekedése a 2. prioritás hatására

%

eredmény

41 237 (2003;
Mrd Ft

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

144,0

9,0

0,0

153,0

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

100% ERFA
0% KMR

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

221,8

51,0

51,0

51,0

0,0

374,8

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Konstrukció célja

81,0

Mikro-, kis- és középvállalkozások különféle belsĘ fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás,
ingatlan-beruházás, marketing) támogatása új munkavállalók foglalkoztatásával és új
piacok szerezésével, amelynek keretében elĘnyben részesülnek az Új Széchenyi Tervhez
kapcsolódó fejlesztések.

•

Pályázatok, kiemelt projektek
2011-2013 meghirdethetĘ összes
kerete (Mrd Ft)

Vállalati technológiafejlesztés

2.1.3.

Komplex technológiafejlesztés és
foglalkoztatás

45,0

A jelen pályázati kiírás célja olyan, elsĘsorban a kitörési pontokhoz (pl. egészségipar, zöld
gazdaság) kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedĘ
foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megĘrzésére vagy új munkahelyek
teremtésére.

2.1.4.

Környezeti célú fejlesztések

9,0

Vállalkozások jelenleg is mĦködĘ tevékenységének/technológiájának fejlesztése (akár
kapacitásbĘvítése) környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehetĘségeinek minél
nagyobb kihasználásával növelve versenyképességüket és gazdasági hatékonyságukat.

IKT fejlesztések

9,0

2.2.4.

KKV munkahelyteremtés

9,0

2.

Prioritás

153,0
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2.1.1.

2.2.1.
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelĘ képességének erĘsítése az
információs és kommunikációs technológiai (továbbiakban: IKT) megoldások hatékony
alkalmazásával a belsĘ vállalati és a vállalatközi üzleti folyamatokban, a hazai KKVszektor versenyképességének növekedésével.
Mikro- és kisvállalkozások munkahely-teremtési képességének támogatása, ösztönzése az
új munkavállalók foglalkoztatására igényelhetĘ támogatással.
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3. prioritás – Üzleti környezet
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
Cél a vállalkozások külsĘ, mĦködési környezetének fejlesztése, korszerĦ IKT (hálózati) infrastruktúra kialakítása, a
térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok megfelelĘ információval való ellátása,
emeltszintĦ üzleti, piaci tanácsadás nyújtása.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Szélessávú hálózatot elérĘ háztartások arányának
növekedése a program hatására

% pont

eredmény

89% (2006)

10%pont

Gazdasági, IKT és logisztikai szolgáltatások
területén a 3. prioritás hatására elĘállított BHÉnövekedése – TEÁOR alapján

%

eredmény

4731 (2005,
Mrd Ft,)

8%

A logisztikai központok szolgáltatási
árbevételének növekedése a prioritás hatására

%

eredmény

208
(Mrd Ft,
2005)

25%

Indikátor megnevezése

Célérték
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

12,0

29,0

0,0

41,0

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

100% ERFA
0% KMR

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

20,1

3,0

25,0

10,0

5,0

63,1

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
2011-2013 meghirdethetĘ összes
kerete (Mrd Ft)

3.1.2.

Körzethálózati fejlesztések

20,0

3.2.1.

Logisztika

11,0

3.3.3.

KKV-k piaci megjelenésének
támogatása

3,0

Mikro-, kis- és középvállalkozások piacra jutásának, nemzetközi versenyképességének növelése.

3.4.1.

SaaS központok

1,0

Alkalmazás szolgáltató központok létrehozásának támogatása, ezáltal professzionális
informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást nyújtva (Software as a Service, SaaS) mikro-,
kis- és középvállalatok számára.

3.5.1.

EsélyegyenlĘségi
célcsoportok a gazdaságban

6,0

Munkahelyi körülmények megteremtése, illetve olyan szolgáltatások bevezetése, amelyek
biztosítják a hátrányos helyzetben lévĘ munkavállalók számára az egyenlĘ esélyeket.

3.

Prioritás

41,0
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MegfelelĘ kapacitású körzethálózati infrastruktúra hiányosságai miatt, optikai hálózattal el nem
ért (az uniós terminológia szerint NGA-fehér) települések megfelelĘ minĘségĦ és kapacitású
szélessávú eléréséhez támogatás nyújtása.
Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú
szolgáltatásokkal történĘ kiszolgálása, fĘként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet
játszó az ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok
fejlesztésével, továbbá a regionális logisztikai központok fejlesztésével, mindenekelĘtt az
általuk nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások számának bĘvítésével és minĘségének
javításával a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképessége javítása, valamint önálló
logisztikai szolgáltatást végzĘk támogatása is.

39261

39262

MAGYAR KÖZLÖNY

•

4. prioritás – Pénzügyi eszközök
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
Cél a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott KKV-k fejlesztése
a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás lehetĘségeinek fejlesztésével. Garanciavállalással a
ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni. A tĘkealapok
számára a holdingalap kezelĘ társfinanszírozást tesz lehetĘvé, a magánbefektetĘket a költségek és
hozamok nem arányos megosztásával ösztönözzük a kisebb cégekbe történĘ befektetésekre.

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

%pont

eredmény

76,8
(2004)

12,80

%pont

eredmény

25,70

10,00

%pont

eredmény

0,60

1,40

A hitellel, ill. faktoring szolgáltatással nem
rendelkezĘ mikro-, kis- és
középvállalkozások arányának csökkenése a
4. prioritás hatására
A pénzügyi közvetítés mélysége a kkvszektor tekintetében (hitelállomány/BHÉ)
A teljesen vagy részben magántĘke
részvételével mĦködĘ intézményi
befektetĘk által kihelyezett tĘke állománya
a kkv-szektor által megtermelt BHÉ
arányában

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2013
203,6

Összesen
203,6

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

nem releváns
nem releváns

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2013
203,6

Célérték

Összesen
203,6
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4.1

Hitel program mikrofinanszírozó
szervezetek és hitelintézetek és
pénzügyi vállalkozások
részvételével

88,7

4.2

Garancia program hitelintézetek
és pénzügyi vállalkozások
részvételével

58,9

4.3

Közösen létrehozott kockázati
tĘkealapok

56,0

Konstrukció célja

A kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozott
mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kedvezményes kamatozású hitelek
nyújtásával.
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Konstrukció neve

•

Pályázatok, kiemelt projektek
2011-2013 meghirdethetĘ
összes kerete (Mrd Ft)

Konstrukció kódja

Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé garancianyújtása.

A korai (magvetĘ és induló), valamint növekedési életszakaszban lévĘ innovatív mikro-,
kis- és középvállalkozások tartós forráshoz juttatása.

4.
Prioritás
203,6
*A támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap mĦködésére felhasználható költségtérítést. Az uniós elĘírások alapján ForráskezelĘ Szervezet részére nyújtható költségtérítés
mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretébĘl (hitel programok, a garancia programok és a kockázati tĘke programok kereteibĘl) a programszámlákra összesen
lehívott összegek maximum 2%-a lehet. A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendĘk. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási
SzerzĘdésben kerül meghatározásra.
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5. prioritás – Technikai segítségnyújtás
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A GOP 5. prioritás (technikai segítségnyújtás) célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai
Segítségnyújtás keret egyrészt az OP közremĦködĘ szervezeteinek - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek finanszírozására szolgál.
Másrészt ebbĘl a keretbĘl kerülnek finanszírozásra a specifikusan az OP megvalósulásához köthetĘ egyéb
tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok mĦködtetése, értékelĘ, elemzĘ tanulmányok, fordítás költsége).

2. A prioritás célkitĦzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

%

eredmény

Támogatott projektek megvalósulásának aránya

Célérték
Bázisérték
2015

90%

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

1,5

1,0

0,7

3,2

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

100% ERFA
0% KMR

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

26,4

1,5

1,0

0,7

0,0

29,6
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5.1.2

5.

Az operatív program technikaiadminisztratív lebonyolítása
(KözremĦködĘ szervezeti feladatok
finanszírozása)
A GOP lebonyolításával kapcsolatos
specifikus feladatok ellátása (a
monitoring bizottság mĦködtetése,
végrehajtást érintĘ tanulmányok,
elemzések elkészítése)
Prioritás

Pályázatok, kiemelt
projektek 2011-2013
meghirdethetĘ összes kerete
(Mrd Ft)

Konstrukció célja

2,8

KözremĦködĘ szervezeti feladatok finanszírozása

0,4

GOP monitoring bizottság teljes körĦ lebonyolítása, mĦködtetése, végrehajtást érintĘ
tanulmányok, elemzések elkészítése
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5.1.1

Konstrukció neve

•

Konstrukció kódja

3,2
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