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Törvények

2012. évi CXXIII. törvény
a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról*
1. A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
1. §

A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 5. § (2) bekezdése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„(2) A munka törvénykönyvét, valamint – az állami felsõoktatási intézmény tekintetében – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényt e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

2. §

Az Nftv. 9. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) Az egyetem és a fõiskola felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító képzést – felsõoktatási szakképzést,
szakirányú továbbképzést – is folytathat.”

3. §

Az Nftv. 13. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A rektor felelõs a felsõoktatási intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, gyakorolja – a gazdasági vezetõre,
a belsõ ellenõrzési vezetõre is kiterjedõen – a munkáltatói jogokat.”

4. §

Az Nftv. 37. § (5) bekezdés negyedik mondata a következõ szöveggel lép hatályba:
„A rangsorolt gazdasági fõigazgatói, belsõ ellenõrzési vezetõi pályázatokat a rektor továbbítja a fenntartónak.”

5. §

Az Nftv. 39. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A hallgatói jogviszony a felvételrõl vagy az átvételrõl szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozást
megelõzõen a 15. § (2)–(6) bekezdésben meghatározott képzésben részt vevõ hallgatóval hallgatói
ösztöndíjszerzõdést, illetve az önköltség fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerzõdést
kell kötni. A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv által nyilvántartott személyes adatokat, az
adatkezelés célját, idõtartamát, továbbításának feltételeit az 5. melléklet tartalmazza.”

6. §

Az Nftv. 40. § (1) bekezdés elsõ mondata a következõ szöveggel lép hatályba:
„A felsõoktatási szakképzésre történõ felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése.”

7. §

Az Nftv. 44. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A hallgatói munkaszerzõdés alapján munkát végzõ hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének
a rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell. A Kormány a hallgatói munkaszerzõdésre vonatkozó szabályok
meghatározása során a munka törvénykönyvénél a hallgató számára kedvezõbb feltételeket állapíthat meg.”

8. §

Az Nftv. 46. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének teljes költségét, a magyar állami részösztöndíjjal
támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. A magyar
állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv által
megállapított visszafizetési kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás. Bármely képzési ciklusban,
felsõoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevõ hallgató lehet magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott, függetlenül annak munkarendjétõl.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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Az Nftv. a következõ 28/A. alcímmel és 48/A–48/S. §-sal egészül ki:

„28/A. A hallgatói ösztöndíjszerzõdés
48/A. § A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói ösztöndíjszerzõdés alapján – a 48/B. §-ban
meghatározottakra figyelemmel – köteles:
a) az általa folyatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott tanulmányi idõ alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési
idõ másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és
b) az oklevél megszerzését követõ húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje
kétszeresének megfelelõ idõtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt
eredményezõ munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani vagy magyar
joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),
c) átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 48/C. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti állami ösztöndíj 50%-ának megfelelõ összeget a Magyar Államnak, ha az a) pontban meghatározott
határidõn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
d) visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított 48/C. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelõzõ utolsó napon érvényes
jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha
az oklevél megszerzését követõen nem létesít, nem tart fenn a b) pont szerint hazai munkaviszonyt.
48/B. § (1) A 48/A. § b) pontjában meghatározott kötelezettség több részletben is teljesíthetõ.
(2) Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait
az adott képzésen, a 48/A. § b)–d) pontjaiban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott idõszakra vonatkozóan terhelik.
(3) A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 48/A. § b) pontjában
meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesítheti.
(4) A hitéleti képzésben részt vevõ magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a 48/A. § b) és d) pontjaiban foglalt
kötelezettségek nem terhelik.
(5) A hazai munkaviszony idõtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat
alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy
esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményezõ munkavégzésre
irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni.
(6) Az ezen alcímben meghatározottakat alkalmazni kell az önköltséges képzésrõl állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésre átsorolt, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átvétel alapján hallgatói
jogviszonyt létesítõ hallgatóra is.
(7) Ha a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követõen több oklevelet szerez,
a 48/A. § b) és d) pontja szerinti kötelezettséget az elsõ oklevél megszerzésének idõpontjától kell számítani, és
képzésenként teljesíteni kell.
(8) A 48/A. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. Szakváltás esetén a szerzõdés
teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje irányadó.
48/C. § (1) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés alapján a Magyar Állam köteles:
a) a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idõ alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának
megszûnéséig a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra tekintettel biztosítani a felsõoktatási intézménynek
a hallgató magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésének költségeit (a továbbiakban: állami ösztöndíj),
b) foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerére támaszkodva törekedni arra, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgató számára a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés befejezését követõen megfelelõ
munkalehetõséget biztosítson.
(2) Az állami ösztöndíj mértéke az adott felsõoktatási intézményben a hallgató által magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott formában igénybe vett aktív félévekre – külön jogszabályban meghatározott keretek között
a felsõoktatási intézmény által – megállapított önköltségek összege. Ezen alcím vonatkozásában azon félév minõsül
aktív félévnek, amelyre a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató bejelentkezett.
(3) A magyar állami részösztöndíjas hallgató esetében az állami ösztöndíj adott félévre számított összege az azonos
képzésen tanulmányokat folytató magyar állami ösztöndíjas hallgató ugyanazon félévére megállapított állami
ösztöndíjának ötven százaléka.
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(4) Amennyiben a hallgató olyan képzésen folytat tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
formában, melyet az adott intézmény önköltséges formában nem indított, a (3) bekezdésben meghatározott
számításokat az adott képzésre más intézményekben megállapított önköltségek közül a legalacsonyabb
figyelembevételével kell elvégezni.
48/D. § (1) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés tartalmazza a 48/A–48/C. §-ban foglalt feltételeket.
(2) Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezõnek a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért
felelõs szerv a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásainak szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
besorolási döntésében tájékoztatja az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötõdõ hallgatói jogviszony
létesítésének feltételeirõl, és egyidejûleg tájékoztatást ad a hallgatói ösztöndíjszerzõdés feltételeirõl.
(3) A hallgatói szerzõdéskötés a felsõoktatási intézménybe történõ beiratkozási eljárás része.
(4) A hallgatói ösztöndíjszerzõdést a felvételt nyert jelentkezõvel a Magyar Állam nevében a hallgatói szerzõdések
nyilvántartásáért felelõs szerv köti meg.
(5) A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az általa aláírt hallgatói ösztöndíjszerzõdés egy eredeti példányát nyolc
napon belül köteles megküldeni a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv számára.
48/E. § (1) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy azon
felsõoktatási intézmény, mellyel a felvételt nyert jelentkezõ hallgatói jogviszonyt létesít, az aláírt hallgatói
ösztöndíjszerzõdés egy eredeti példányát megõrizze, valamint az abban foglalt adatokat a hallgatói jogviszonya
fennállása alatt kezelje.
(2) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ vállalja, hogy a szerzõdésben meghatározott
adatokat, valamint a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, ellenõrzése érdekében szükséges adatokat a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv számára
a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben meghatározott módon szolgáltatja, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatói
szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésével és
a foglalkoztatási útjával összefüggõ személyes és jogviszonyára vonatkozó adatait a szerzõdés megszûnéséig kezelje.
(3) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nem
szolgáltatja a (2) bekezdésben meghatározott adatokat, vagy azok ellenõrzése szükségessé válik, a hallgatói
szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben meghatározott kötelezettségek
teljesítésének nyomon követése, ellenõrzése érdekében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervétõl,
a munkaügyi központoktól és kirendeltségektõl, a Magyar Államkincstártól, az országos egészségbiztosítási szervtõl,
a nyugdíjbiztosítási igazgatóság szervétõl, az adóhatóságtól, valamint a lakóhelye szerinti helyi önkormányzatoktól
beszerezze a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóra vonatkozó alábbi adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcímre (lakóhely és tartózkodási hely) vonatkozó adat,
c) a hazai munkaviszony(ok) létesítésére és idõtartamára vonatkozó adat,
d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresõként
nyilvántartásba vételre, valamint álláskeresõként eltöltött idõtartamra vonatkozó adat,
e) terhességi gyermekágyi segélyre jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
f) gyermekgondozási segélyre jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
g) gyermekgondozási díjra jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
h) megváltozott munkaképességre, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adat,
i) a nyugdíjkorhatár elérésére vonatkozó idõpont.
(4) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés aláírásával a felvételt nyert jelentkezõ hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatói
szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv az ezen alcímben meghatározott jogainak érvényesítése és
kötelezettségeinek teljesítése során elektronikus úton is tarthassa a kapcsolatot vele.
48/F. § (1) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés határozatlan idõre jön létre.
(2) A hallgatói ösztöndíjszerzõdés megszûnik, amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató szerzõdéses
kötelezettségét teljesítette vagy annak teljesítése alól ezen alcímben meghatározottak szerint mentesült.
48/G. § A felsõoktatási intézmény gondoskodik
a) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatója vonatkozásában az aláírt hallgatói ösztöndíjszerzõdés egy
példányának átvételérõl, a hallgatói jogviszony fennállása alatti megõrzésérõl,
b) az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzéshez kötõdõ hallgatói jogviszony létesítése tényének, valamint az
oklevél megszerzése idõpontjának a tanulmányi adminisztrációs nyilvántartásban történõ rögzítésérõl,
c) a b) pontban meghatározott adatoknak a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv részére történõ
szolgáltatásáról.
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48/H. § A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató
vonatkozásában nyilvántartja
a) a megkötött hallgatói ösztöndíjszerzõdéseket és az azokban foglalt adatokat,
b) a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató minden megkezdett, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott
képzésére vonatkozóan
ba) az adott képzés elvégzéséhez igénybe vett aktív félévek számát és az adott félévekre megállapított önköltséget,
bb) a tanulmányok megkezdésének és az oklevél megszerzésének idõpontját,
c) az igénybe vett állami ösztöndíjnak az adott félév lezárását követõ, aktuális összegét.
48/I. § (1) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a nyilvántartása alapján a magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgatóval évente közli az általa igénybe vett állami ösztöndíj aktuális összegét.
(2) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés
befejezésének, vagy ha a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az adott képzést nem fejezi be, a hallgatói
jogviszony megszûnésének idõpontjától számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett állami ösztöndíj teljes összegét. Ezen alcím alkalmazásában a képzés
befejezésének idõpontja az adott képzésben a végbizonyítvány kiállításának napja.
48/J. § (1) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a hallgatói ösztöndíjszerzõdés hatálya alatt nyomon
követi a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját.
(2) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés
befejezésének vagy a hallgatói jogviszony megszûnésének idõpontjától évente közli a volt magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgatóval a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben vállalt kötelezettség alapján az állami ösztöndíj
összegét vagy abból a még hátralévõ részt.
48/K. § Az oklevélszerzés és a hazai munkaviszony nyilvántartásával, az állami ösztöndíj utólagos visszatérítési
kötelezettségével és a mentességek megállapításával kapcsolatos feladatokat a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazásával elsõ fokon a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért
felelõs szerv, másodfokon az oktatásért felelõs miniszter látja el.
48/L. § A hazai munkaviszony idõtartamába beleszámít
a) a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának
idõtartama,
b) az az idõszak, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatás elõsegítésérõl és
a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresõ és járadékra jogosult.
48/M. § (1) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben a 48/A. § a) és
c) pontja alapján vállalt kötelezettség alól, ha három gyermeket szül.
(2) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben a 48/A. § c) pontja
alapján vállalt kötelezettség alól, ha halmozottan hátrányos helyzetû.
(3) Mentesül a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben a 48/A. § d) pontja
alapján vállalt kötelezettség egy része alól, ha a visszafizetési idõszak alatt hazai munkaviszonyt létesít, tart fenn annak
idõtartamával arányosan.
48/N. § (1) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató
kérelmére a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben a 48/A. § a) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítésének
felfüggesztését engedélyezheti
a) a külföldi felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányokra,
b) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnõttképzésben folytatott tanulmányokra
tekintettel.
(2) A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év idõtartamra engedélyezhetõ, feltéve,
hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató igazolja, hogy
a) a külföldi felsõoktatási intézmény és a külföldön folytatott tanulmányok az adott állam joga szerint felsõoktatási
intézménynek és felsõfokú képzésnek számítanak,
b) az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében folytatott tanulmányait
felnõttképzési jogviszonyban végzi.
(3) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére
a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben a 48/A. § c) pontja alapján vállalt kötelezettség teljesítése alól mentesítheti, ha
a hallgató hazai munkaviszonyt létesít és az el nem végzett szakra irányadó képzési idõ kétszeresének megfelelõ
idõtartamban fenntartja.
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48/O. § (1) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót,
kérelmére a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben a 48/A. § a) pontja alapján vállalt kötelezettség alól mentesítheti, ha
a hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni.
(2) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót, kérelmére
a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben a 48/A. § b)–d) pontjai alapján vállalt kötelezettség vagy annak egy része teljesítése
alól mentesítheti, ha a hallgató a kötelezettségét
a) megváltozott munkaképességére tekintettel,
b) tartós betegsége, balesete, szülés,
c) kettõ vagy több gyermek nevelésére tekintettel
nem képes teljesíteni.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezményt a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv
ugyanazon gyermekekre tekintettel csak az egyik szülõ számára engedélyezheti.
48/P. § (1) Amennyiben a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv megállapítja, hogy a volt magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató visszatérítési kötelezettsége fennáll, errõl határozatot hoz. A visszatérítendõ állami
ösztöndíj összegét a határozat jogerõre emelkedését követõ harmincadik napig kell megfizetni (esedékesség).
(2) A (1) bekezdésben meghatározott határozatnak – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény által elõírt kötelezõ tartalmi elemeken kívül – tartalmaznia kell
a) a visszatérítendõ állami ösztöndíj összegét, annak kiszámítási módjával együtt,
b) a részletfizetés feltételeire és a részletfizetés kérelmezésének módjára vonatkozó tájékoztatást,
c) az igény érvényesítésének módjára vonatkozó tájékoztatást.
(3) Az állami ösztöndíj vagy annak egy része visszatérítését a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót
foglalkoztató munkáltató vagy más személy – a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szervhez intézett
nyilatkozat benyújtásával – átvállalhatja.
(4) A visszatérítési kötelezettség személyhez kötõdõ kötelezettség, mely nem terheli a hagyatékot.
48/Q. § A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs
szerv
a) ötmillió forint alatti összegû állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló,
b) ötmillió forint feletti összegû állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló
részletfizetést engedélyezhet.
48/R. § (1) A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a visszatérítési kötelezettség összegét megállapító
jogerõs határozatot a Magyar Államot megilletõ igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi az
állami adóhatóságnak a visszatérítendõ összeg behajtása érdekében, ha a jogerõsen megállapított visszatérítési
kötelezettséget a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató, vagy a 48/P. § (3) bekezdése szerint azt tõle átvállaló
személy az átvállalt összeg erejéig
a) határidõre nem teljesíti, és
b) a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részletfizetési vagy e törvényben meghatározott más kérelmet
nem terjesztett elõ, vagy az e kérelmek tárgyában hozott jogerõs döntésben foglaltaknak határidõre nem tesz eleget.
(2) Az állami adóhatóság a visszatérítési kötelezettség érvényesítésére folytatott végrehajtási eljárásában
a végrehajtási jogot az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam javára jegyezteti be.
48/S. § A 48/A. § c)–d) pontja alapján teljesített befizetés a központi költségvetés bevételét képezi.”
10. §

Az Nftv. 49. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsõoktatási intézménynek, amellyel hallgatói
jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá más felsõoktatási intézményben mint vendéghallgató is felveheti.”

11. §

Az Nftv. 50. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A felsõoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket
és az elõírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével –
teljesítette, és az elõírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).”

12. §

Az Nftv. 54. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„54. § A felsõoktatási intézmény feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására képes,
kiemelkedõ képességû és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetû hallgatók
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felkutatása, felismerése, és szakmai, tudományos, mûvészeti és sport tevékenységének elõsegítése. A felsõoktatási
intézmény önállóan vagy más felsõoktatási intézménnyel együttmûködve tehetséggondozó és felzárkóztató
rendszert, illetve programokat mûködtet: ennek keretében tudományos diákköröket, szakkollégiumokat, illetve roma
szakkollégiumokat mûködtethet. A szakkollégiumokat, illetve a roma szakkollégiumokat felsõoktatási intézménnyel
együttmûködve azok is létesíthetnek, akik felsõoktatási intézmény alapítására, fenntartására e törvény alapján
jogosultak. A felsõoktatási intézmény mentorprogram keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetû hallgató
tehetségének kibontakoztatásához.”
13. §

Az Nftv. 60. § (1) bekezdés második mondata a következõ szöveggel lép hatályba:
„A hallgatói önkormányzatnak – a 63. §-ban meghatározott kivétellel – minden hallgató tagja, választó és választható.”

14. §

Az Nftv. 63. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A 61. §-ban foglalt egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogosultságokat a doktoranduszok tekintetében
a doktorandusz önkormányzat gyakorolja.”

15. §

Az Nftv. 70. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A MAB jogosult az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló törvényben szabályozott közhasznú jogállás megszerzésére.”

16. §

Az Nftv. 71. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az azonos tárgy, vagy személy tekintetében, egy eljárás keretében a 67. és 69. §-ban meghatározottak szerint
szükséges újabb szakvélemény elkészítésével kapcsolatos feladatok pártatlan, tárgyilagos szempontokon alapuló
ellátása céljából a MAB szervezetének részeként három tagból álló Felülvizsgálati Bizottságot kell mûködtetni.
A Felülvizsgálati Bizottság tagjait a miniszter delegálja, megbízásukra, összeférhetetlenségükre a MAB tagjaira
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy nem lehet a Felülvizsgálati Bizottság tagja az a személy, aki
megbízását megelõzõ három éven belül a MAB tagja volt.”

17. §

(1) Az Nftv. 73. § (3) bekezdés a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A fenntartó)
„a) saját hatáskörben – állami felsõoktatási intézmény esetén az államháztartásról szóló törvényben írt egyetértéshez
nem kötött intézkedésével – kiadja, illetve módosítja a felsõoktatási intézmény alapító okiratát;”
(2) Az Nftv. 73. § (3) bekezdés f) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A fenntartó)
„f) megbízza a gazdasági vezetõt – költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetén a belsõ
ellenõrzési vezetõt – illetve a rektor kezdeményezésére, vagy saját hatáskörben visszavonhatja a megbízását. Állami
felsõoktatási intézmény esetében e pont vonatkozásában a fenntartói döntést – a miniszter elõzetes tájékoztatásával –
az állami vagyonért felelõs miniszter hozza meg;”
(3) Az Nftv. 75. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó a 73. § (3) bekezdés a) pontja szerinti döntését elõzetesen
az államháztartásért felelõs miniszternek továbbítja, aki az alapító okirattal kapcsolatos intézkedésre a fenntartói
értesítés beérkezésétõl számított tizenöt napon belül kifogást tehet. A kifogásolt intézkedés nem hajtható végre.
A határidõ eredménytelen eltelte esetén az államháztartásért felelõs miniszter hozzájárulását kell vélelmezni.”

18. §

Az Nftv. 79. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Az államilag elismert külföldi felsõoktatási intézményben folytatott képzéshez a miniszter által vezetett
minisztérium – pályázati úton elnyerhetõ – ösztöndíjjal nyújthat segítséget.”

19. §

Az Nftv. 96. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási intézmények esetében e törvény 12. § (7) bekezdés f)–i) pontját
nem kell alkalmazni.”

20. §

Az Nftv. 101. § (3) bekezdés második mondata a következõ szöveggel lép hatályba:
„Ebben az esetben a felvételhez szükséges, a 40. § (2) bekezdés alapján elõírt nyelvi követelményt nem kell teljesíteni.”
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21. §

Az Nftv. 102. § (2) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A képzések idõtartama és szintje:)
„b) a tanítóképzés és a konduktor képzés alapképzésben szervezhetõ, az alapfokozatot eredményezõ képzés
idõtartama nyolc félév;”

22. §

(1) Az Nftv. 108. §-a a következõ 7a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7a. hallgatói ösztöndíjszerzõdés: a Magyar Állam és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre
besorolást nyert hallgató között a 28/A. alcím szerinti tartalommal létrejövõ szerzõdés,”
(2) Az Nftv. 108. § 8. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(E törvény alkalmazásában:)
„8a. hátrányos helyzetû hallgató vagy jelentkezõ: hátrányos helyzetûnek minõsül az a beiratkozás idõpontjában
huszonötödik életévét be nem töltött hallgató vagy jelentkezõ, akit középfokú tanulmányai során családi
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást
folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy intézeti, állami nevelt volt;
8b. halmozottan hátrányos helyzetû hallgató vagy jelentkezõ: halmozottan hátrányos helyzetû az a hátrányos
helyzetû hallgató vagy jelentkezõ, akinek a tankötelessé válásának idõpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülõje,
– a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülõi
nyilatkozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek,”
(3) Az Nftv. 108. §-a a következõ 23a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23a. magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató: a magyar állami ösztöndíjjal vagy a magyar állami részösztöndíjjal
támogatott hallgató,”
(4) Az Nftv. 108. §-a a következõ 23b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23b. magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés: a felsõoktatásban a magyar állami ösztöndíjjal vagy
a magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés,”

23. §

Az Nftv. 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–9. §, 11–48. §, 49–53. §, 55–69. §, a 72–107. §, a 108. § 1–7. pont, 8–23. pont, 24–44. pont, a 110. § (1) bekezdés
2–11., 13–18. és 20., 22., valamint 24–27. pont, a 110. § (2)–(4) bekezdés, a 111. § (1)–(5) bekezdés, a 112–114. §,
a 115. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdés, a 117. § (1)–(4) és (6) bekezdés, a 118–119. §, a 120. § (1) bekezdés, az 1–4. melléklet
2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) A 10. §, 54. §, a 110. § (1) bekezdés 1., 12., 21. pontja 2012. július 31-én lép hatályba.”

24. §

(1) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 8. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„8. a felvételhez szükséges érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket, az érettségi vizsgatárgyakat,
a nyelvi követelményeket, a jelentkezõk eredményeinek megfeleltetését, a jelentkezések elbírálási rendjét,
a többletteljesítmények, beszámítása, a jelentkezõk rangsorolásának, valamint felsõoktatási intézménybe való
besorolásának elveit és módját a felsõoktatási felvételi tájékoztatás módját, ezen belül a felvételi feltételek, illetve az
alkalmassági követelmények a felvételt legalább két évvel megelõzõen történõ közzétételének rendjét, a felvételi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét, befizetésének módját és visszatérítésének feltételeit, azon
alapszakokat, amelyek esetében a felvétel gyakorlati vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat alkalmazásával
történik, továbbá azt, hogy a felsõoktatási intézmények milyen feltételekkel szervezhetnek szóbeli felvételi vizsgát,”
(2) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„19. a MAB létrehozásával, mûködésével, hatáskörével, a Felsõoktatási Tervezési Testület létrehozásával,
mûködésével, hatáskörével kapcsolatos kérdéseket,”
(3) Az Nftv. 110. § (1) bekezdése a következõ 23. ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„23. a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szervnek a hallgatói ösztöndíjszerzõdés, a hallgatói képzési
szerzõdés nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos eljárási szabályait, a hallgatói képzési szerzõdés feltételeit,”
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Az Nftv. 110. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ szervet,
b) a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szervet,
c) a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szervet
rendeletben jelölje ki.”

26. §

(1) Az Nftv. 111. § (1) bekezdés második mondata a következõ szöveggel lép hatályba:
„E törvény 40. § (2) bekezdése szerint, a felvételi vizsga feltételeként meghatározott nyelvi követelményt a Kormány
rendeletében a 2016 szeptemberében elsõ évfolyamon induló alap-, osztatlan képzésre jelentkezõk tekintetében,
illetve azt követõ évfolyamokra jelentkezõk tekintetében írhat elõ.”
(2) Az Nftv. 111. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Jogszabály a hatályba lépését megelõzõen – a 39. § (3) bekezdése, 46. § (1) bekezdése szerint – megkötött
hallgatói szerzõdések tartalmát kizárólag hallgató számára kedvezõbb feltétel megállapításával változtathatja meg.”

27. §

Az Nftv. 112. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsõoktatási törvény) alapján
megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend
keretében, változatlan oklevél kiadásával kell befejezni.”

28. §

(1) Az Nftv. 115. §-a a következõ (4a)–(4e) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) E törvény hatályba lépése nem érinti az oktatók, a kutatók foglalkoztatását, a velük kötött munkaszerzõdést,
a kiadott közalkalmazotti kinevezést, valamint a részükre kiadott fõiskolai vagy egyetemi foglalkoztatáshoz kötõdõ
címeket. 2012. szeptember 1-jét követõen az 1993. évi felsõoktatási törvény rendelkezései szerint is tovább
alkalmazható az oktató, a tudományos kutató. Ebben az esetben a 31. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott idõbeli
korlátozást nem lehet alkalmazni.
(4b) Azoknak az oktatóknak és tudományos kutatóknak a besorolása és foglalkoztatása, akik az 1993. évi felsõoktatási
törvény vagy a 2005. évi felsõoktatási törvény 157. § (2) bekezdésének alkalmazásával 2008. augusztus 31-ig
a (4a) bekezdésben meghatározott régi követelmények szerint alkalmaztak akkor változtatható meg, ha az új
követelményeket teljesítik.
(4c) 2012. szeptember 1-jétõl kezdõdõen csak az e törvényben meghatározottak szerint lehet oktatói, kutatói
munkakört létesíteni.
(4d) Az 1993. évi felsõoktatási törvény rendelkezései szerint alkalmazott és az új követelményeket idõközben teljesítõ
oktatókat, tudományos kutatókat az „egyetemi” oktatókra meghatározott munkakör szerint kell besorolni,
függetlenül attól, hogy alkalmazásukra fõiskolán vagy egyetemen kerül sor. Ebben az esetben a foglalkoztatásra
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 31. §-ban meghatározott határidõkbe az adott
oktatói munkakörben eltöltött idõt be kell számítani. Ha az elõírt feltételek teljesítéséhez öt évnél kevesebb év áll
rendelkezésre, az oktató az új munkaszerzõdés, illetve közalkalmazotti kinevezés aláírásának napjától számított öt
éven belül köteles az elõírt feltételeket teljesíteni. Az oktatót ugyanabba az „egyetemi oktatói” fizetési fokozatba kell
besorolni, mint amilyen „fõiskolai oktatói” fizetési fokozatban volt, és a fizetési fokozatban eltöltött idõ újra kezdõdik.
(4e) A mûvészeti felsõoktatásban 2018. december 31-ig a foglalkoztatási követelményrendszer alkalmazásával,
a felsõoktatási intézmény mûködési engedélyével összefüggésben a doktori fokozattal egyenértékû a Kossuth-díj,
valamint a kormányrendelet vagy miniszteri rendelet alapján adományozott mûvészeti díj, annak tekintetében, aki
a díj tulajdonosa, feltéve, hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. E rendelkezés
kizárólag a mûvészeti felsõoktatásban létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján 2012. augusztus 31-én
már betöltött oktatói munkakör megtartása tekintetében alkalmazható.”
(2) Az Nftv. 115. §-a a következõ (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az állami fenntartású felsõoktatási intézmény
a) vezetõje a kiemelt elõirányzatok között év közben, saját hatáskörben a feladatellátáshoz szükséges mértékben
– a kincstár és a fenntartó egyidejû értesítése mellett – átcsoportosítást hajthat végre;
b) a költségvetési év végén keletkezett elõirányzat-maradványát – a jogosultsági elszámolást követõen –
kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet az a következõ években az
intézményi feladatok ellátására használhat fel;
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c) többletbevétele a fejezetet irányító szerv engedélyével, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott elõirányzat
módosítást követõen használható fel.
(10) Az állami fenntartású felsõoktatási intézmény kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, valamint
a (9) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány, illetve az e törvényben meghatározott gazdasági társaságtól
kapott osztalék terhére tulajdonosi joggyakorló szervezet engedélyéhez, jóváhagyásához nem kötött döntésével
zártkörûen mûködõ részvénytársaságot vagy korlátolt felelõsségû társaságot (a továbbiakban együtt: intézményi
társaság) alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést.
(11) A felsõoktatási intézmény csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, vagy olyan intézményi társaságban
szerezhet részesedést, amely nem sérti a felsõoktatási intézmény érdekeit. Nem hozható létre intézményi társaság
a felsõoktatási intézmény alapfeladatainak ellátására, kivéve a szervezéssel összefüggõ tevékenységet.
(12) A felsõoktatási intézményben magasabb vezetõi és vezetõi megbízással rendelkezõk és e személyek közeli
hozzátartozói nem tölthetnek be olyan intézményi társaságban vezetõ tisztségviselõi feladatokat, nem lehetnek tagjai
a felügyelõbizottságnak, nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot, amelyet a felsõoktatási intézmény hozott létre,
vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. Az intézményi társaság felügyelõbizottságába egy tagot az MNV Zrt.
jogosult delegálni.
(13) Állami fenntartású felsõoktatási intézmény esetén a 13. § (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a gazdasági fõigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogokat az állami vagyonért felelõs miniszter gyakorolja.”
29. §

Az Nftv. 2. melléklet I. cím 2. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„2. A mûködési engedély az 1. pontban foglalt keretek között tartalmazza a felsõoktatási intézmény
a) által folytatható képzések képzési területét, illetve tudományterületét, képzési szintjét,
b) – figyelemmel a hallgatók fogadásához és az oktatási tevékenység folytatásához rendelkezésre álló személyi
feltételekre, helyiségekre és eszközökre – valamennyi évfolyamra számítva, teljes kihasználtsággal mûködve mekkora
maximális hallgatói létszámot fogadhat,
c) milyen képzésekre kapott indítási engedélyt,
d) mely tudományterületen, tudományágban folytathat doktori képzést,
e) által fenntartott köznevelési intézmény gyakorlóintézményi besorolását.”

30. §

(1) Az Nftv. 3. melléklet I/A. alcím 1. b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok)
„b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;”
(2) Az Nftv 3. melléklet a II/A alcím ab) pont a következõ szöveggel lép hatályba.
[E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) a felsõoktatási intézmény]
„ab) tisztségviselõinek (rektor, gazdasági fõigazgató vagy igazgató, belsõ ellenõrzés vezetõje, gazdasági tanács
elnöke és tagjai, a vezetõ testület elnöke és tagjai, az elõkészítõ testület elnöke – ideiglenes intézményvezetõ –
és tagjai, a karok vezetõi, az igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetõje, centrum elnöke, kollégiumi vezetõ,
szakkollégium képviselõje) neve értesítési címe, elérhetõsége (telefon, fax, e-mail.)”
(3) Az Nftv. 3. melléklet II/B. alcím 1. b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;”

31. §

Az Nftv. a következõ 5. melléklettel egészül ki:
„5. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez
A hallgatói ösztöndíjszerzõdések alapján nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
1. E törvény által nyilvántartott adatok, az állami (rész)ösztöndíjas hallgató
a) természetes személyazonosító adatai,
b) lakcímre (lakóhely és tartózkodási hely) vonatkozó adatai,
c) a hazai munkaviszony(ok) létesítésére és idõtartamára vonatkozó adatai,
d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskeresõként
nyilvántartásba vételre, valamint álláskeresõként eltöltött idõtartamra vonatkozó adatai,
e) terhességi gyermekágyi segélyre jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adatai,
f) gyermekgondozási segélyre jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adatai,
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g) gyermekgondozási díjra jogosultságra, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adatai,
h) megváltozott munkaképességre, valamint ennek idõtartamára vonatkozó adatai,
i) a nyugdíjkorhatár elérésére vonatkozó adata.
2. Az 1. pontban megjelölt adatok kezelésére jogosult a hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv.
3. Az adatkezelés célja:
Az állami (rész)ösztöndíjas hallgató által vállalt, a hallgatói ösztöndíjszerzõdésben meghatározott kötelezettségek
teljesítésének nyomon követése, ellenõrzése.
4. Az adatkezelés idõtartama:
Az adatok a hallgatói ösztöndíjszerzõdés megszûnésétõl számított 5 évig kezelhetõek.
5. Az adatok továbbíthatók:
a) a bíróságnak, rendõrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy
eldöntéséhez szükséges adat;
b) a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat.
6. A hallgatói szerzõdések nyilvántartásáért felelõs szerv a nyilvántartott személyek természetes személyazonosító
adatairól és lakcímérõl – azonosítás és a változások ellenõrzése céljából – térítésmentesen, elektronikus úton adatot
igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervétõl, a munkaügyi központoktól és kirendeltségektõl,
a kincstártól, az egészségbiztosítási szervtõl, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl, az adóhatóságtól.”
32. §

Az Nftv.
a) 10. § (1) bekezdésében az „állami fenntartású” szövegrész az „állami vagy egyházi fenntartású”,
b) 24. § (4) bekezdésében „a Munka Törvénykönyvét” szövegrész „a munka törvénykönyvét”,
c) 31. § (5) bekezdésében „a Munka Törvénykönyvében” szövegrész „a munka törvénykönyvében”,
d) 31. § (5) bekezdésében és a 37. § (7) bekezdésében „a Munka Törvénykönyve” szövegrész „a munka
törvénykönyve”,
e) 49. § (8) bekezdésében „alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsõoktatási
szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez” szövegrész „az oklevél által
tanúsított szakképzettség megszerzéséhez”,
f) 86. § (4) bekezdésében „a bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga az államot illeti meg”
szövegrész „a bármilyen jogcímen vagyont szerez – az intézményi társaságot ide nem értve – annak tulajdonjoga
az államot illeti meg”,
g) 101. § (3) bekezdés negyedik mondatának „a Munka Törvénykönyvének” szövegrésze „a munka
törvénykönyvének”,
h) 110. § (1) bekezdés 7. pontjában a „hallgatói képzési szerzõdésre” szövegrész a „hallgatói munkaszerzõdésre”
szöveggel lép hatályba.

33. §

Nem lép hatályba az Nftv.
a) 9. § (5) bekezdés,
b) 31. § (1) bekezdés b) pont,
c) 48. § (2) bekezdés második mondat,
d) 48. § (4) bekezdés,
e) 108. § 15. és 31. pont „ , szakképesítés” szövegrésze,
f) 108. § 25. pont „ , szakképesítésnek” szövegrésze
g) 115. § (4) bekezdés negyedik mondat,
h) 115. § (6) bekezdés.

34. §

Hatályát veszti az Nftv. 115. § (8) bekezdés.

2. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezése
35. §

Hatályát veszti a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
a) 5. § (6) bekezdés,
b) 66. § (4)–(6) bekezdés,
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66/A. §,
134. §,
152. § (6) bekezdés,
153. § (1) bekezdés 21. pont.

3. Záró rendelkezések
36. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 30-án lép hatályba.
Az 1–8. §, 10–11. §, 13–14. §, 17–22. §, 24–33. § 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 9. § 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
Ez a törvény 2012. szeptember 2-án hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXXIV. törvény
a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról*
1. §

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„4. § E törvény alkalmazásában
1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt köznevelési feladat, amely
a) óvodai nevelés,
b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
c) általános iskolai nevelés-oktatás,
d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
e) kollégiumi ellátás,
f) nemzetiségi kollégiumi ellátás,
g) gimnáziumi nevelés-oktatás,
h) szakközépiskolai nevelés-oktatás,
i) szakiskolai nevelés-oktatás,
j) nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása,
k) nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása,
l) nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása,
m) Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,
n) felnõttoktatás,
o) alapfokú mûvészetoktatás,
p) fejlesztõ nevelés, fejlesztõ nevelés-oktatás,
q) pedagógiai szakszolgálati feladat,
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvodai
nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
s) azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt,
t) a gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés
alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,
u) pedagógiai-szakmai szolgáltatás
lehet,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 99. szám

14249

2. aránytalan teher: ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest – a gyermek,
a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve – lényegesen nehezebbek vagy jelentõs
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülõnek,
3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ
gyermek, tanuló, aki a szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentõsen
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlõdése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minõsül sajátos
nevelési igényûnek,
4. egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelõtti és délutáni idõszakra
egyenletesen szétosztva szervezik meg, mûködését, feltételrendszerét a kormány jogszabályban határozza meg,
5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók
fejlõdését szolgálja,
6. emelt szintû oktatás: meghatározott tantárgy kerettanterv szerinti magasabb követelményekkel történõ tanítása,
7. feladatellátási hely: az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátása történik,
8. felmenõ rendszer: a tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésének fokozatos ütemezése, amelynek
értelmében a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kezdve lehet bevezetni,
9. fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot
megszerezte vagy azzal rendelkezik, és – e törvényben foglalt esetben a mûködtetõvel közösen – a köznevelési
intézmény mûködéséhez szükséges feltételekrõl gondoskodik,
10. gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és
erkölcsi védelmérõl való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történõ belépéstõl a nevelési-oktatási
intézmény jogszerû elhagyásáig terjedõ idõben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelezõ,
a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt,
11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)–k) pontjában
felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintõ döntést, amely vagyon
a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,
12. intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a köznevelési intézmény, többcélú intézmény valamely
alapfeladatát látja el,
13. kiemelt figyelmet igénylõ gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek, tanuló,
14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthetõ benne a feladat
iránti erõs motiváció, elkötelezettség,
15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek
között folytatott, anyagi érdektõl független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,
16. magánintézmény: nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi fenntartású intézmény,
17. minõsítési eljárás: a pedagógus teljesítményét értékelõ eljárás, amely a magasabb fokozatba lépéséhez szükséges,
18. mûködtetõ: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képezõ ingatlanban folyó állami köznevelési
feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti,
19. nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak,
20. nevelõtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében
pedagógus-munkakörben, valamint a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, nevelõ és oktató munkát közvetlenül
segítõ munkakörben foglalkoztatottak közössége,
21. óraadó: megbízási szerzõdés keretében legfeljebb heti tíz óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott
pedagógus, oktató,
22. országos feladat ellátása: országos feladatot lát el a köznevelési intézmény, ha a szolgáltatásait igénybe vevõk
legalább ötvenegy százaléka – feladatellátási helyenként külön-külön vizsgálva, leszámítva azt a megyét (fõvárost),
ahol a feladatellátási hely található – legkevesebb öt különbözõ megyébõl (fõvárosból) élõk közül kerül ki, feltéve,
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hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó köznevelési intézménybõl legfeljebb három mûködik az országban;
továbbá, ha nemzetiségi nevelés, oktatás feladatait látja el, vagy vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett nevelést,
oktatást folytat és az országban legfeljebb egy ilyen intézmény található, amelyik egy településen, a fõvárosban egy
kerületben mûködik,
23. óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport: az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott
oktatásszervezési egység, amely meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az óvodába,
iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekbõl, tanulókból,
24. összevont osztály: az általános iskola alsó tagozatán, az alapfokú mûvészeti iskolában, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben legalább kettõ, legfeljebb négy iskolai évfolyam tanulóiból
alkotott osztály, az alternatív program alapján mûködõ iskolák – a kiadott engedélyben meghatározottak szerint –
szervezhetnek összevont osztályokat,
25. sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló, aki a szakértõi
bizottság szakértõi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlõdési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
26. szakalkalmazotti értekezlet: a vezetõkbõl és a köznevelési intézmény alapító okiratában meghatározott
alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében
foglalkoztatottakból állók közössége,
27. székhely: az alapító okiratban meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló
feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetõjének munkahelye található,
28. tagintézmény: az az intézményegység, ahol a székhelytõl való távolság vagy a feladatok jellege miatt az irányítási,
képviseleti feladatok a székhelyrõl nem, vagy csak részben láthatók el,
29. tagozat: az általános iskola elsõ–negyedik, valamint az ötödik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelõ-oktató munka
szakaszára létrehozott szervezeti egység,
30. tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak,
31. tanítási év: ha e törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének elsõ munkanapjától
a következõ év június 16-át megelõzõ utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi idõszak, az érettségi és a szakmai vizsga
évét kivéve; a szakközépiskola és a szakiskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésrõl szóló
törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a tanítási év – a tanév rendjérõl szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint – februárban is megkezdhetõ,
32. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási
órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás,
környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma
eléri a hármat,
33. tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idõ alatt vagy
tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt
áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is,
34. telephely: a székhelyen kívül mûködõ feladatellátási hely,
35. térségi feladat ellátása: térségi feladatot lát el a köznevelési intézmény, ha öt év átlagában szolgáltatásait legalább
ötvenegy százalékban – az intézmény székhelyét leszámítva – kettõnél több megyében, vagy a fõváros határain kívül
élõk veszik igénybe.”
2. §

Az Nkt. 7. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Köznevelési alapfeladatot csak a 7. § (1) bekezdésben felsorolt köznevelési intézmény láthat el.
A vidékfejlesztésért felelõs miniszter által fenntartott szakképzõ iskolában kizárólag az agrárpolitikáért, az
élelmiszeriparért, az erdõgazdálkodásért, a halgazdálkodásért, a földügyért és térképészetért, a környezetvédelemért
és vízgazdálkodásért, valamint a vadgazdálkodásért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
oktathatóak, ezen túli szakképzések indításához az állami intézményfenntartó központ hozzájárulását ki kell kérni.”

3. §

(1) Az Nkt. 8. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott idõkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggõ feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra idõkeretet,
továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek fejlesztõ, valamint a sajátos nevelési
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igényû gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra
idõkeretét.”
(2) Az Nkt. 8. §-a az következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A kötelezõ óvodai nevelés fejlesztõ nevelésben is teljesíthetõ.”
4. §

Az Nkt. 14. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú iskolában – az oktatásért felelõs miniszter rendeletében
meghatározott módon – szervezhetõk. A programokban közremûködõ intézményeket az állami köznevelési
közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami intézményfenntartó
központ) jelöli ki.”

5. §

Az Nkt. 15. §-ának (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) Ha a sajátos nevelési igényû gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtõl kezdve, amelyben az ötödik
életévét betölti, fejlesztõ nevelésben, attól az évtõl kezdõdõen, hogy tankötelessé válik, fejlesztõ nevelés-oktatásban
vesz részt. A fejlesztõ nevelést, fejlesztõ nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési,
nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy csoportos formában
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.”

6. §

Az Nkt. 16. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevõ alapfokú mûvészeti iskolában heti hat tanórai
foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a fõtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint
tanévenkénti egy meghallgatás és egy mûvészi elõadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek,
felszereléseinek használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetû, a hátrányos helyzetû tanuló,
a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az elsõ alapfokú
mûvészetoktatásban való részvétel.”

7. §

Az Nkt. 20. § (10) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(10) Ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsõdét mûködtetni és a gyermekek száma nem teszi lehetõvé
az óvodai és bölcsõdei csoport külön-külön történõ létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõvé válik,
egységes óvoda-bölcsõde hozható létre a legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben
ellátható gyermekek közös neveléséhez. Egységes óvoda-bölcsõde szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységként mûködhet minden olyan többcélú intézményben, amely az e §-ban meghatározottak szerint
óvodai feladatot is elláthat.”

8. §

(1) Az Nkt. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény.
A köznevelési intézmény jogi személy, amely – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény
kivételével – a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezik. A köznevelési intézmény a nyilvántartásba
való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.”
(2) Az Nkt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A köznevelési intézmény alapítását az alapító okirat, továbbá – ha a fenntartó a tevékenységet nem jogszabály
felhatalmazása alapján látja el – a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat, a köznevelési
intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát igazoló dokumentum, az állandó
székhely meglétét igazoló okirat megküldésével, nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni. A bejelentést
költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást vezetõ szervnél, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörében eljáró,
kormányrendeletben kijelölt központi hivatalánál (a továbbiakban: hivatal), más esetben a köznevelési intézmény
székhelye szerint illetékes megyei, fõvárosi kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) kell teljesíteni. A nem
állami szerv által alapított intézmény csak akkor vehetõ nyilvántartásba, ha mûködése összhangban van a fõvárosi,
megyei feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervben (a továbbiakban:
köznevelés-fejlesztési terv) foglaltakkal.”
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(3) Az Nkt. 21. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza]
„e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,”
(4) Az Nkt. 21. § (3) bekezdés j)–k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza]
„j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon használati jogát,
k) az önálló költségvetéssel rendelkezõ intézmény esetében a gazdálkodással összefüggõ jogosítványokat.”
(5) Az Nkt. 21. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) A nyilvántartás tartalmazza]
„ab) nevét, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási helyét,”
(6) Az Nkt. 21. § (5) bekezdés a) pont ad)–ae) alpontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) A nyilvántartás tartalmazza]
„ad) az önálló költségvetéssel rendelkezõ intézmény esetében adószámát,
ae) az önálló költségvetéssel rendelkezõ intézmény esetében valamennyi pénzforgalmi számlaszámát,”
(7) Az Nkt. 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs határozat alapján az önálló költségvetéssel rendelkezõ köznevelési
intézmény képviselõje köteles nyolc napon belül megkérni az intézmény adószámát és pénzforgalmi számlát nyitni.
Az adószámot és a pénzforgalmi számlaszámot, annak kézhezvételétõl számított nyolc napon belül be kell jelenteni
a (2) bekezdés szerint.”
(8) Az Nkt. 21. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A nyilvántartásból való törléssel egyidejûleg a kormányhivatal kijelöli azt a nevelési-oktatási intézményt, amely
a megszûnt intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók felvételét nem tagadhatja meg. Az intézményt úgy
kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés, a nevelés-oktatás igénybevétele ne
jelentsen aránytalan terhet. A köznevelési intézmény nyilvántartásból való törlésérõl szóló jogerõs határozatot
a kormányhivatal megküldi az állami intézményfenntartó központnak, települési önkormányzatnak, a törvényben
meghatározott feladataik ellátása érdekében. A határozat tartalmazza annak az intézménynek a kijelölését, amely
a gyermek, tanuló felvételét nem tagadhatja meg.”
9. §

10. §

(1) Az Nkt. 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[22. § (1) A köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A köznevelési
intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha]
„c) a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és önálló költségvetéssel
rendelkezõ intézmény esetében a mûködéséhez szükséges pénzeszközökkel”
[rendelkezik.]
(2) Az Nkt. 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Állandó saját székhellyel, telephellyel akkor rendelkezik a köznevelési intézmény, ha a feladatai ellátásához
szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek a 23. § (10) bekezdésben meghatározott kivétellel – határozatlan
idõre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a köznevelési
intézmény, ha az alapfeladatának ellátásához szükséges számított alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát
határozatlan idõre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. Többcélú intézmény
esetén az állandó saját alkalmazotti létszám meglétét szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységenként kell
vizsgálni. A köznevelési intézmény feladatainak ellátásához szükséges eszközöket, felszereléseket a fenntartó,
a mûködtetõ az intézmény rendelkezésére bocsátja, önálló költségvetéssel rendelkezõ intézmény a feladatainak
ellátásáról az alapító, a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik.
A köznevelési intézmények fenntartási költségeit a fenntartó, mûködési költségeit a mûködtetõ által évente
megállapított költségvetésben kell elõirányozni.”
Az Nkt. 23. § (8) bekezdés b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(8) Pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény esetében a kormányhivatal
az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha]
„b) munkaterve nem felel meg a külön jogszabályban foglaltaknak, továbbá pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmény esetében nincs összhangban az oktatásért felelõs miniszter által kijelölt háttérintézménynek a miniszter
által jóváhagyott szakmai irányelvében foglaltakkal.”
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11. §

Az Nkt. 25. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) A nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálati intézmény – a jogszabályban meghatározottak
szerint – kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és gyermekbaleseteket, teljesíti az elõírt bejelentési kötelezettséget.”

12. §

Az Nkt. 27. § (8) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(8) A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási intézményben a sajátos nevelési igényû
tanulók részére kötelezõ egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell
szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt,
amennyi a sajátos nevelési igényébõl eredõ hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelezõ egészségügyi és
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti idõkeretét a 6. melléklet
határozza meg. A heti idõkeret a tanítási hetek között a tanuló érdeksérelme nélkül különösen indokolt esetben
átcsoportosítható.”

13. §

(1) Az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(2) Ha a nevelési-oktatási intézmény egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn:]
„e) a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési
intézmény esetében az oktatásért felelõs miniszterrel kötött írásbeli szerzõdés (a továbbiakban: köznevelési
szerzõdés) alapján – részt vehet az e törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok
megvalósításában.”
(2) Az Nkt. 31. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) A köznevelési szerzõdés az alábbiakat tartalmazza:
a) a köznevelési alapfeladatokat,
b) a felvehetõ, ellátandó gyermekek, tanulók számát,
c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai neveléssel-oktatással, a pedagógiai
szakszolgálatok ellátásával összefüggõ feladatokban való részvételt,
d) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehetõ forrásokat, azokat a szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás
alapján a gyermekek, tanulók, szülõk részére térítésmentessé válnak, továbbá amelyeket térítési díjért vehetnek
igénybe.
e) pedagógiai-szakmai szolgáltatás esetén az állami közfeladat-ellátásban történõ részvétel keretében ingyenesen
nyújtott szolgáltatásokat és az ellátási körzetet.”

14. §

Az Nkt. 33. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„33. § (1) Ha az egyházi és magánintézmény fenntartója a települési önkormányzattal, az oktatásért felelõs miniszterrel
kötött köznevelési szerzõdés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján kiegészítõ támogatásra válik jogosulttá,
a fenntartásában mûködõ óvoda, általános iskola részt vesz a kötelezõ felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak
ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést, fõvárosban azt a kerületet, amelyben az
óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye található. Az egyházi és magánintézmény fenntartója óvoda esetében
a települési önkormányzattal, egyéb alapfeladat esetében a kormányhivatallal közösen a hivatal és az állami
intézményfenntartó központ véleményének kikérésével meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói létszámot,
amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola nem tagadhatja meg. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az
óvoda, az általános iskola alapító okiratában – az adott feladatellátási helyre – meghatározott felvehetõ maximális
gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka.”

15. §

(1) Az Nkt. 45. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési Hídprogram keretében, valamint
fejlesztõ nevelés-oktatásban teljesíthetõ.”
(2) Az Nkt. 45. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A jegyzõ gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból
rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára. A járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról,
a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje számára, továbbá hivatalból elrendeli
és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértõi vizsgálatokon való megjelenést.”
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(3) Az Nkt. 45. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A települési önkormányzat jegyzõje az óvodás, a járási hivatal az állami intézményfenntartó központ útján
a tanköteles gyermekekrõl vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint
illetékes óvodának, általános iskolának.”
16. §

Az Nkt. 46. § (13) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(13) Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR mûködtetõjénél. A diákigazolvány
elkészítésérõl a KIR mûködtetõje gondoskodik. A diákigazolvány közokirat. A diákigazolvány tartalmazza
a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében
az aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és címét,
a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát.
A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenõrzésre alkalmas eszközzel ellátott igazolvány.
A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a köznevelési
intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elõ
a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket.
A köznevelési intézmény az eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a központi adatszolgáltatásra
alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot KIR mûködtetõjével. A KIR mûködtetõje
a köznevelési intézmény útján közli a tanulóval a diákigazolvány kiállítására irányuló eljárás során hozott hatósági
döntéseket. A KIR mûködtetõje a diákigazolvány igényléséhez és elõállításához szükséges személyes adatokat,
a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát,
valamint a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ
adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR mûködtetõje, a diákigazolvány elkészítésében közremûködõk
a diákigazolvány elkészítése körében tudomására jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének
megszûnését követõ öt évig kezelhetik.”

17. §

Az Nkt. 56. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„56. § (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértõi bizottság véleménye alapján az
igazgató mentesíti
a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történõ értékelés és minõsítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és
minõsítés alkalmazását írja elõ,
b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbõl az értékelés és a minõsítés alól.
(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban
meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.
(3) Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi
határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.”

18. §

Az Nkt. 60. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A tanuló attól a tanévtõl kezdve folytathatja a tanulmányait felnõttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik
életévét betölti.”

19. §

Az Nkt. 62. § (14) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(14) A nevelési-oktatási intézmény és pedagógiai szakszolgálat vezetõje a teljes munkaidõ 5. melléklet vagy
a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó miniszteri rendelet szerinti tanórai foglalkozásokkal le nem kötött részében
látja el a vezetõi megbízással kapcsolatos feladatokat.”

20. §

Az Nkt. 66. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló pedagógiai szakszolgálati intézményben vezetõpedagógusi
megbízást az kaphat, akinek pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettsége és
szakképzettsége, továbbá pedagógus-szakvizsgája vagy a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozata vagy doktori cselekmény alapján szerzett
doktori címe, valamint a nevelõ-oktató munkában, pedagógiai szakszolgálatban eltöltött legalább ötéves szakmai
gyakorlata van.”
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21. §

Az Nkt. 67. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) Az intézményvezetõ kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik.
A pályázat mellõzhetõ, ha az intézményvezetõ ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelõtestület egyetért.
Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezetõ harmadik és további megbízási ciklusát megelõzõen a pályázat
kiírása kötelezõ.”

22. §

(1) Az Nkt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68. § (1) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény
vezetõjét – nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelõtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács,
a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt mûködtetõ települési önkormányzat,
szakképzõ iskolában a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter véleményének kikérésével – az oktatásért
felelõs miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetõje megbízásának
visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt.”
(2) Az Nkt. 68. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények kivételével az állami fenntartású
köznevelési intézmények, továbbá az egyházi és magánintézmények vezetõjét az oktatásért felelõs miniszter
egyetértésével a fenntartó bízza meg, a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak
jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.”

23. §

(1) Az Nkt. 74. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról.”
(2) Az Nkt. 74. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Ha a köznevelési közfeladat ellátása vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-oktatási
intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerzõdés útján történik, a szerzõdés megkötése nem mentesít
a feladatellátási kötelezettség alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallási, világnézetileg
elkötelezett óvodába, iskolába járatni gyermeküket. Az állami intézményfenntartó központ, óvoda átadása esetében
a települési önkormányzat, gondoskodik arról, hogy ezekre a szülõkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési
szerzõdés miatt a vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett nevelésben, nevelésben-oktatásban való
részvételhez fûzõdõ joguk érvényesítésében aránytalan teher nem hárulhat. Akkor adható át nevelési,
nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó
számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülõk, nagykorúság elérése esetén
a tanulók több mint fele azt támogatja. Az állami intézményfenntartó központ akkor tehet javaslatot az oktatásért
felelõs miniszternek, hogy az intézmény átadásával egyidejûleg kössön köznevelési szerzõdést a vallási, világnézeti
tekintetben elkötelezett nevelést-oktatást folytató fenntartóval, ha az iskola állami tulajdonban van, vagy a tulajdonos
települési önkormányzat az átadásról döntött, és a nevelést-oktatást, a szakképzést a vallási, világnézeti szempontból
el nem kötelezett nevelést-oktatást igénylõ tanulók számára változatlan színvonalon biztosítja.”
(3) Az Nkt. 74. § (4)–(6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) A 3000 fõt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a szakképzésrõl szóló törvény
5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképzõ iskola kivételével – az illetékességi területén lévõ összes, saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyon mûködtetésérõl. A mûködtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket,
továbbá az ingó és ingatlan vagyon mûködtetésével összefüggõ személyi feltételeket. A települési önkormányzat
e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelõ képességgel összefüggõ feltételek hiányában külön
jogszabályban meghatározott módon mentesül.
(5) A 3000 fõt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja – a szakképzésrõl szóló törvény
5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképzõ iskola kivételével – az illetékességi területén lévõ összes, saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyon mûködtetésérõl való gondoskodást.
(6) A (4)–(5) bekezdésben meghatározott mûködtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal
kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerzõdésben kell megállapítani. A (4) bekezdés szerinti
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kötelezettség alól történõ mentesülés iránti kérelemmel egyidejûleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági
és jövedelemtermelõ képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények
mûködtetési adatairól, amelyek mûködtetését nem tudja vállalni, továbbá a mûködtetéshez rendelkezésre álló
bevételeirõl. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a mûködtetési képesség hiányát, úgy az állam
a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás
összegének ismeretében, annak közlésétõl számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iránti
kérelmét visszavonhatja.”
24. §

(1) Az Nkt. 75. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„75. § (1) Az oktatásért felelõs miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései elõkészítése
céljából a hivatal elõterjesztése alapján a kormányhivatalok közremûködésével, valamint a helyi önkormányzatok
véleményének
kikérésével
és
közremûködésével
megyei
szintû
bontásban
feladatellátási,
intézményhálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv.
A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen mûködõ
köznevelési intézmények nevelõtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony
keretében foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülõi és diákszervezeteinek
véleményét. A hivatal a megyei szakképzési terv elkészítéséhez beszerzi a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter véleményét.”
(2) Az Nkt. 75. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az állami fenntartású gyakorló nevelési-oktatási intézmény, gyakorló szakszolgálati intézmény
köznevelés-fejlesztési tervbe való felvételérõl az oktatásért felelõs miniszter a felsõoktatási intézmény javaslata
alapján dönt.”

25. §

Az Nkt. 76. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„76. § (1) A mûködtetõ feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei
között kötött szerzõdésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelõ, hatályos
köznevelési, tûzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi elõírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A mûködtetõ
köteles a mûködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan
vagyonvédelmérõl. A mûködtetõ köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban
a köznevelési feladatokat megfelelõ színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mûködtetõ
feladata különösen a köznevelési intézmények mûködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk,
szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A mûködtetõ feladata mûködtetni,
karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai
berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévõ taneszközöket, beszerezni a köznevelési
közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.
(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény mûködtetését érintõ módosítása vagy az ezzel
összefüggõ infrastruktúra-fejlesztés az állam és a mûködtetõ közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint
történik.
(3) A mûködtetõ feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkezõ
rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást
nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. A mûködtetõ az általa mûködtetett intézménybe járó
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a mûködtetéshez hozzájárulást igényelhet.
(4) A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére a következõ naptári évben kezdõdõ tanévtõl a mûködtetést az államtól képes átvállalni
vagy a mûködtetést nem képes vállalni.
(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló,
települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot ingyenes
vagyonkezelõi jog illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szûnik.
E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlant a települési önkormányzat mûködteti. Az
állami intézményfenntartó központ vagyonkezelõi jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési
közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szûnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja,
ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.”
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26. §

(1) Az Nkt. 83. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése elõtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék,
c) a szülõi szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevõ intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal –
a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fõvárosi, megyei gazdasági kamara,
g) az állami fenntartású szakképzõ iskola esetén a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter,
h) a mûködtetõ önkormányzat
véleményét.”
(2) Az Nkt. 83. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) A magyar nyelvi elõkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a települési
önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ évente köteles felmérni az érintett elsõ óvodai nevelési évre,
elsõ iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az
országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával.”

27. §

(1) Az Nkt. 84. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A mûködtetõ, ennek hiányában a fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkezõ intézmény esetében
a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülõi szervezet,
továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat mûködési feltételeirõl.”
(2) Az Nkt. 84. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) A kormányhivatal engedélyezi a mûködési engedéllyel rendelkezõ intézmények fenntartói számára a székhely,
telephely változását tanítási évben, nevelési évben más, elõre nem látható okból is. Ha a fenntartó három éven belül
másodszor kéri elõre nem látható okból a székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, a kormányhivatalnak le kell
folytatnia a 34. § (2) bekezdésében szabályozott törvényességi ellenõrzést.”

28. §

Az Nkt. 88. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Az egyházi, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által ellátott nevelési,
nevelési-oktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása az állami, önkormányzati fenntartású
intézményekkel azonos mértékben történik.”

29. §

(1) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés a) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„a) a köznevelési intézmények mûködésének szakmai szabályait, a köznevelési intézmények vezetõi megbízásával
kapcsolatos eljárást; a köznevelési intézmények névhasználatával, a tanulók felvételével kapcsolatos kérdéseket,
az érettségi vizsgabizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat végzésének
megszervezésére vonatkozó részletes szabályokat, a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárás lefolytatásának
szabályait, a diákkörök, diákönkormányzatok mûködésére vonatkozó részletes szabályokat, diáksport-egyesületek és
a nevelési-oktatási intézmények kapcsolatát, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, szülõi szervezet, intézményi
tanács mûködésének részletes szabályait, a köznevelési intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános
szabályait, valamint a tanügyi nyilvántartásokat, az adatkezelés rendjét, a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével
kapcsolatos feladatokat, továbbá a balesetek kivizsgálásával, nyilvántartásával és jelentésével összefüggõ
tevékenységet,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés g) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„g) a nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény mûködése megkezdéséhez
szükséges engedély kiadásának részletes szabályait és az azzal kapcsolatos mellékleteket,”
[rendeletben állapítsa meg.]
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(3) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés h) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„h) az iskolai felvételi eljárás rendjét, az iskolai vizsgáztatás rendjét, a pedagógiai szakszolgálat megszervezését,
a pedagógiai szakszolgálat igénybevételének rendjét, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködését;
a nevelési-oktatási intézmények részvételét és feladatait a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az érintett
gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában, a szakvélemény elkészítését, az ellenõrzés rendjét, a pedagógiai
szakszolgálattal kapcsolatos kormányhivatali eljárás indításával összefüggõ kérdéseket, az eljárás indítására
jogosultak körét, azokat a feltételeket, amikor a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért ellenszolgáltatás kérhetõ,
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekben
történõ foglalkoztatáshoz és a vezetõi megbízáshoz szükséges képesítési követelményeket, a kormányhivatalnak
a nem az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények mûködési engedélyezési eljárásával
összefüggõ, valamint a törvényességi ellenõrzésükkel kapcsolatos szakmai szabályokat, az egyes szolgáltatásokkal
összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének
szabályait, a befolyt összeg felhasználásának kérdéseit, továbbá a vizsgáztatással, a szakértõi és más szolgáltató
tevékenységgel kapcsolatos díjazás megállapításának kérdéseit,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(4) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés j) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„j) a tankönyvvé nyilvánítás feltételeit és rendjét, valamint eljárását, a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását,
a tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeit és eljárását, a tankönyvjegyzékre kerüléssel kapcsolatos árkorlátot,
a tankönyvjegyzékbõl való törlés rendjét és eljárását, a tankönyvtámogatás rendjét, a nem üzletszerû
tankönyvforgalmazást, a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzék kiadását, a kerettantervek, nevelési-oktatási program
jóváhagyásának rendjét, a digitális tananyaggá nyilvánítás feltételeit és rendjét, valamint eljárását, a digitális
tananyagok jegyzéke elkészítésének és kiadásának szabályait, a digitális tananyagok jegyzékére való felkerülés
feltételeit és eljárását, a digitális tananyagok jegyzékére kerüléssel kapcsolatos árkorlátot, a digitális tananyagok
jegyzékérõl való törlés rendjét és eljárását, valamint az e pontban felsorolt eljárásokkal összefüggõ igazgatási
szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg
felhasználásának kérdéseit,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(5) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés o) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„o) a hat vagy nyolc – nyelvi elõkészítõ évfolyam esetében hét vagy kilenc – évfolyammal mûködõ gimnáziumban
folyó nevelés-oktatás emelt szintû követelményeit,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(6) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés q) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„q) a nyelvi elõkészítõ évfolyammal mûködõ iskola nevelés-oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]
(7) Az Nkt. 94. § (1) bekezdése t) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„t) a Köznevelési Hídprogram megszervezésének feltételeit, a Köznevelési Hídprogramban folytatott képzéshez
szükséges nevelési-oktatási programokat, a Köznevelési Hídprogramba történõ bekapcsolódás részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(8) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés a következõ u) ponttal egészül ki:
[94. § (1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy]
„u) az elektronikus és a papírformátumú nyomtatványok elõállításához és forgalmazásához, a tanügyi nyilvántartások
elektronikus alkalmazásához szükséges engedély kiadásának szabályait, valamint az engedélyezési eljárással
összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj megállapításának, befizetésének és felhasználásának kérdéseit,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(9) Az Nkt. 94. § (4) bekezdés g) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„g) a pedagógusok elõmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történõ besoroláshoz szükséges követelményeket,
a minõsítõ vizsgát és a minõsítési eljárást lefolytató bizottság mûködését, a szakmai kritériumokra vonatkozó részletes
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rendelkezéseket, a minõsítõ vizsga és a minõsítési eljárások során adható minõsítések feltételeit, a minõsítésekhez
kapcsolódó fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt, valamint az
ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a 8. mellékletben meghatározott keretek között az illetménypótlék és
a kereset-kiegészítés, a jutalom megállapításának részletes szabályait, a megismételt minõsítõ vizsga és minõsítési
eljárások költségét, valamint az ezért kérhetõ díj mértékét, befizetésének szabályait, a nevelési-oktatási
intézményekben elrendelhetõ rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és készenlét elrendelésének feltételeit, az ügyelet
és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását is magában foglaló átalánydíjazás megállapításának szabályait
és mértékét, a nevelés-oktatást elõkészítõ, nevelés-oktatással összefüggõ egyéb feladatok körét, az eseti
helyettesítésnek minõsülõ helyettesítést, az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályait, a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók szülei iskolai végzettséggel összefüggõ önkéntes nyilatkozatának kérdéseit,
valamint az igazgatótanács munkáltatói jogosítványait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Nkt. 94. § (4) bekezdés j) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„j) az egyházi és magánintézményeket valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
köznevelési intézményeket megilletõ – a költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott – állami hozzájárulások
megállapításának, folyósításának, elszámolásának rendjét, az igényléssel, elszámolással, felhasználással összefüggõ
adatszolgáltatást, továbbá az ellenõrzés rendjét, valamint az egyházi és az országos nemzetiségi önkormányzati
fenntartót megilletõ kiegészítõ támogatás igénylésének, a jogosultat megilletõ kiegészítõ támogatás
megállapításának rendjét, a bármely jogcímen megállapításra kerülõ kiegészítõ támogatás igényléséhez szükséges
adatszolgáltatást és a kiegészítõ támogatás folyósításának, elszámolásának rendjét, az igényléssel, elszámolással,
felhasználással összefüggõ ellenõrzés rendjét, a kiegészítõ támogatás megállapításához szükséges kormányhivatal
általi adatszolgáltatást,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Nkt. 94. § (4) bekezdés l) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„l) a kormányhivatalok hatósági ellenõrzésének tárgyköreit, a köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmát és
elkészítésének eljárásrendjét,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Nkt. 94. § (4) bekezdés o) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„o) az állami köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan mûködtetési kötelezettsége alóli mentesülés,
továbbá annak vállalása részletes szabályait, a 74. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatás tartalmát és a mûködtetési
képesség hiányának vizsgálata során figyelembe vételre kerülõ szempontokat, valamint a vizsgálathoz kapcsolódó
eljárás részletes szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Az Nkt. 94. § (4) bekezdés q) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„q) az állami intézményfenntartó központtal a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan mûködtetése
céljából köthetõ szerzõdés részletes tartalmát,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(1) Az Nkt. 95. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A 7. § (1) bekezdés i) pont, 18. §, a 45. § (2) és (4) bekezdés, az 50. § (7) bekezdés, a 67. § (2) bekezdés, a 74–76. §,
95. § (7) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.”
(2) Az Nkt. 95. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A 4. § 13. pont b) alpont, a 8. § (3) bekezdés, a 12–14. §, a 17. § (2) bekezdés második mondata, a 25. § (7) bekezdés,
a 27. § (1)–(10) bekezdés, 27. § (12)–(13) bekezdés, 28–29. §, a 35. §, a 46. § (1) bekezdés a) pont, a 46. § (5) bekezdés,
a 47. § (7) bekezdés, az 55. § (1) bekezdés, a 60. § (2) bekezdés, a 61. § (3) és (5) bekezdés, a 62. § (3) és (5)–(14) bekezdés,
a 64–65. §, a 69. § (5)–(6) bekezdés, a 88. § (4)–(5) bekezdés, a 89. § (1)–(2) bekezdés, 95. § (8) bekezdés, az 1. melléklet,
a 2. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép
hatályba.”
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(3) Az Nkt. 95. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 1–3. §-a, 4. § (1)–(3) bekezdése,
4. § (5)–(7) bekezdése, 4/A–5. §-a, 6. § (1) és (3)–(6) bekezdése, 7–11. §-a, 12. § (1) bekezdés b)–h) pontja,
(2)–(6) bekezdése, 13–14. §-a, 15. § (1)–(2) és (5)–(6) bekezdése, 16. § (2)–(3) és (5)–(7) bekezdése, 17. §-a, 18–20. §-a,
22–23. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25–26. §-a, 28. §-a, 30–33. §, 36–38. §-a, 39. § (1)–(2) és (4) bekezdése, 40–51. §-a, 52. §
(15)–(16) bekezdése, 54. §-a, 55. § (1)–(4) bekezdése, 56–65. §-a, 66. § (1)–(8) bekezdése és (10)–(11) bekezdése,
67–68. §-a, 69. § (3)–(5) bekezdése, 70–73. §-a, 75–77. §-a, 78. § (1) bekezdése, 78. § (3)–(7) bekezdése, 79–84. §-a,
92–93. §-a, 94. § (1)–(2) bekezdése, 94. § (3) bekezdés a)–e), g)–k) pontja, m)–p) pontjai, 94. § (4)–(7) bekezdése,
95–117. §, 118. § (1)–(2) bekezdése és (7)–(11) bekezdése, 119–120. §-a, 121. § (1) bekezdés 1–13. pontja, 15–46. pontja,
(2)–(10) bekezdése, 122. § (2)–(15) bekezdése, 122/A–127. §-a, 128. § (1)–(7), (9)–(23), 129–133. §-a és 2. számú
melléklete.”
(4) Az Nkt. 95. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) Hatályát veszti a Kt. 6. § (2) bekezdése, 21. §-a, 24. § (5) bekezdése, 34–35. §-a, 55. § (5) bekezdése, 66. §
(9) bekezdése, 85–91. §-a, 94. § (3) bekezdés f) pontja.”
(5) Az Nkt. 95. § (8) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(8) Hatályát veszti a Kt. 4. § (4) bekezdése, 12. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (1) és (4) bekezdése, 17/A. §-a, 24. §
(4) bekezdése, 27. §-a, 29. §-a, 39. § (3) bekezdése, 52. § (1)–(14) bekezdése és (17)–(18) bekezdése, 53. §-a, 69. §
(2) bekezdése, 78. § (2) bekezdése, 94. § (3) bekezdés l) pontja, 118. § (3)–(4) bekezdése, (6) bekezdése és
(12)–(14) bekezdése, 121. § (1) bekezdés 14. pontja, 122. § (1) bekezdése, 128. § (8) bekezdése, 1. számú melléklete,
3. számú melléklete.”
31. §

(1) Az Nkt. 96. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„96. § (1) A nem köznevelési intézményben a gyermek nevelése-gondozása céljából létesített pedagógus-munkakör
esetén az ágazati törvény rendelkezései szerint lehet az e törvény szerinti juttatásokat, kedvezményeket alkalmazni.
Az egészségügyi intézmény, gyermekgyógyüdülõ, büntetés-végrehajtási intézmény, javítóintézet szakmailag önálló
nevelési-oktatási intézményegység létesítésével vagy a nevelési-oktatási intézménnyel létesített megállapodás
alapján részt vehet a nevelés-oktatás feladataiban. A nevelõ-oktató munka a körülményekhez igazodó egyéni
fejlesztési és pedagógiai program, valamint egyedi munkarend szerint folyik , a tanév rendjére vonatkozó elõírásokat
nem kell figyelembe venni.”
(2) Az Nkt. 96. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratában, mûködési engedélyében, nyilvántartásba vételi
határozatában az intézmény alaptevékenységei között
a) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ, vagy vissza nem vezethetõ
tartós és súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek, tanulók ellátása,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdõ
gyermekek, tanulók ellátása
szerepel, azon 2013. január 1-ig az egyéb pszichés fejlõdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdõ gyermekek, tanulók ellátását is érteni kell.
(9) Ha a sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló szakértõi véleményében a sajátos nevelési igényt
a) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ, vagy vissza nem vezethetõ
tartós és súlyos rendellenessége,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége
alapozza meg, azon a gyermek, a tanuló következõ felülvizsgálatáig, de legkésõbb 2015. szeptember 1-ig az egyéb
pszichés fejlõdési zavart (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) is érteni kell.”

32. §

(1) Az Nkt. 97. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„97. § (1) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben
vagy azt megelõzõen kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik
életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényû tanulók
tankötelezettsége, akik esetében a szakértõi és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése elõtt
a tankötelezettség huszadik életévükig történõ meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart,
amelyben a huszadik életévüket betöltik.”
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(2) Az Nkt. 97. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) E törvény hatálybalépését követõen a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak
érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezetõ szervnek,
a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési
intézmény a nyilvántartásba vételét követõen megkezdhette mûködését, a fenntartó köteles 2013. április 30-ig
mûködési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy a közoktatási intézményt megszüntetni.”
(3) Az Nkt. 97. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) A fejlesztõ nevelés, nevelés-oktatás 15. § (2) bekezdés szerinti ellátása 2014. szeptember 1-jétõl kötelezõ. Eddig az
idõpontig az érintett tanulók részére a fejlesztõ iskolai oktatás a Kt. szabályai szerint is megszervezhetõ. A korai
fejlesztés és gondozás, valamint a fejlesztõ felkészítés 2013. január 1-jéig bölcsõdei gondozás, fogyatékosok ápoló,
gondozó otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás keretében is
ellátható.”
(4) Az Nkt. 97. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás elsõ, ötödik, kilencedik
évfolyamán 2012. szeptember 1-jétõl kezdõdõen felmenõ rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon
alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52. §
(3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelezõ tanórai foglalkozások száma megnövelhetõ. A többi évfolyamon
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben
megszervezni.”
(5) Az Nkt. 97. § (9) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(9) Az állami feladatellátásban közremûködõ, a fenntartói jogot gyakorló állami intézményfenntartó központ
megjelölését a KIR-ben 2013. március 2-áig át kell vezetni.”
(6) Az Nkt. 97. § (18) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(18) A 4. melléklet szerinti osztály-, csoportlétszámokat és a 47. § (7) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal
a 2013/2014. tanévtõl felmenõ rendszerben kell alkalmazni.”
(7) Az Nkt. 97. §-a a következõ (23)–(26) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A 76. § (1) bekezdés szerint a mûködtetõ tulajdonát azok a taneszközök képezik, amelyeket a 2013. január 1-jei
leltár tartalmaz.
(24) 2012. évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012.
október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére
a következõ naptári évben kezdõdõ tanévtõl
a) 3000 fõt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a mûködtetést az államtól képes átvállalni,
b) 3000 fõ lakosságszám feletti település esetén a mûködtetést nem képes vállalni.
(25) A 44. § (6) bekezdés szerinti elektronikus kapcsolat létrejöttéig, de legkésõbb 2012. december 31-ig a köznevelési
intézmény vezetõje köteles a gyermek, tanuló, az óraadó és az alkalmazott személyes adatainak megváltozását a KIR
adatkezelõjének – a tudomásszerzéstõl számított öt napon belül – bejelenteni.
(26) A 21. § (2) bekezdésben elõírt, a nem állami szerv által alapított intézmények nyilvántartásba vételére vonatkozó
feltételeket azon nevelési-oktatási intézmények esetében kell alkalmazni, amelyek mûködésüket 2013.
szeptember 1-je után kezdik meg.”
33. §

(1) Az Nkt. 98. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 3. mellékletében
foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett emelt szintû könyvtárosi
szakképesítéssel rendelkezik.”
(2) Az Nkt. 98. § (10) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(10) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelõ hazai felsõfokú képzés, szakiskolában – a szakképzési
kerettantervben az adott gyakorlati tantárgyra vonatkozó eltérõ rendelkezés hiányában – alkalmazható határozatlan
idõre az is, továbbá köznevelési szakértõi tevékenységet végezhet, aki középiskolai végzettséggel és mestervizsgával
rendelkezik; továbbá a népzenész- és a szórakoztatózenész-képzésben az, aki emelt szintû szakképesítéssel
rendelkezik.”
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(3) Az Nkt. 98. § a következõ (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Aki az oktatásért felelõs miniszter által kiállított igazolás alapján a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy
kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerzõdés vagy tárcaközi megállapodás keretében idegen nyelven
folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátására anyanyelvi tanárként érkezik Magyarországra, mentesül a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvényben szabályozott elismerési eljárás alól. Az
elismerési eljárás alóli mentesítés az oktatásért felelõs miniszter által kiállított igazolásban megjelölt idõtartamra,
összesen maximum öt tanévre szól.
(12) Az anyanyelvi tanárt küldõ állam, vagy az államközi megállapodás alapján nevesített közvetítõ szervezet köteles
igazolást kiállítani arról, hogy az anyanyelvi tanár a küldõ országban, az alap- és középfokú oktatásban
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsõfokú oklevéllel rendelkezik.”
34. §

Az Nkt. 99. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) 2012. szeptember 3-án jogutód nélkül megszûnik az Országos Diákjogi Tanács, Országos Szülõi
Érdek-képviseleti Tanács.”

35. §

Az Nkt. 2. melléklet 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. sora e törvény 1. melléklete szerint lép hatályba.

36. §

Az Nkt. 4. melléklet 10., 14. sora e törvény 2. melléklete szerint lép hatályba.

37. §

Az Nkt. 5. melléklet „Az intézményvezetõ-helyettes, tagintézmény-vezetõ, intézményegység-vezetõ,
tagintézményvezetõ-helyettes, intézményegységvezetõ-helyettes heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén
óvodai foglalkozásainak száma)” alcím 6. sora e törvény 3. melléklete szerint hatályba.

38. §

Az Nkt.
1. 2. § (1) bekezdésében „érettségi megszerzéséig, valamint az elsõ szakképesítésre történõ felkészítés” szövegrész
helyett „az érettségi megszerzéséig, illetve az elsõ szakképzettség megszerzését biztosító elsõ szakmai vizsga
befejezéséig” szöveggel,
2. 2. § (3) bekezdésében a „Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy” szövegrész helyett
„a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett egyház, vagy annak belsõ egyházi jogi személye
(továbbiakban együtt: egyházi jogi személy)” szöveggel,
3. 4. § 4. pontjában „a kormány” szövegrész helyett „az oktatásért felelõs miniszter” szöveggel,
4. 13. § (2) bekezdésében a „kerettantervben kiadott szakképesítések körében” szövegrész helyett „szakképesítések
körében a szakképzési kerettanterv szerint” szöveggel,
5. 15. § (2) bekezdésében a „fejlesztõ nevelést, fejlesztõ nevelés-oktatást” szövegrész helyett a „fejlesztõ
nevelés-oktatást” szöveggel,
6. 18. § (2) bekezdés c) pontjában „a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység, továbbá
az országos szakértõi és rehabilitációs tevékenység” szövegrész helyett „szakértõi bizottsági tevékenység”
szöveggel,
7. 21. § (3) bekezdés a) pontjában, 25. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 88. § (1) bekezdésében
a „fenntartó” szövegrész helyett a „fenntartó, a mûködtetõ” szöveggel,
8. 23. § (1) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyett „az állami intézményfenntartó központ” szöveggel,
9. 24. § (1) bekezdésében, 34. § (3) bekezdésében a „nevelési-oktatási” szövegrész helyett „köznevelési” szöveggel,
10. 25. § (4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében a „fenntartóra” szövegrész helyett a „fenntartóra, a mûködtetõre”
szöveggel,
11. 31. § (4) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyett a „c) pontjában” szöveggel,
12. 32. § (2) bekezdésében „a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás” szövegrész
helyett a „nemzetközi szerzõdés” szöveggel,
13. 37. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyett a „fenntartó vezetõje” szöveggel,
14. 38. § (7) bekezdésében „az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben
kijelölt központi hivatalához (a továbbiakban: hivatal)” szövegrész helyett „a hivatalhoz”,
15. 39. § (3) bekezdésében az „ellenõrzést” szövegrész helyett „felügyeleti eljárást” szöveggel,
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16. 41. § (6) bekezdésében, 41. § (8) bekezdés d) pontjában a „KIR – jogszabályban meghatározott – mûködtetõje”
szövegrész helyett a „KIR adatkezelõje” szöveggel,
17. 44. § (1) bekezdésében a „jogszerûségéért az oktatásért felelõs miniszter felel” szövegrész helyett a „tekintetében
az adatkezelõ a hivatal” szöveggel, 44. § (4) bekezdésében a „(3) bekezdés a)–b) és c)–e) pontja szerinti
nyilvántartás” szövegrész helyett a „KIR személyi nyilvántartása” szöveggel,
18. 44. § (3), (6), (11) és (12) bekezdésében, 46. § (13) bekezdésében, 63. § (3) és (4) bekezdésében a „KIR mûködtetõje”
szövegrész helyett a „KIR adatkezelõje” szöveggel,
19. 44. § (6) és (11) bekezdésében a „KIR mûködtetõjének” szövegrész helyett a „KIR adatkezelõjének”, a „KIR
mûködtetõjét” szövegrész helyett a „KIR adatkezelõjét” szöveggel,
20. 44. § (5) bekezdés l) pontjában az „idõpontját” szövegrész helyett a „jogcímét és idejét” szöveggel,
21. 46. § (13) bekezdésében, 63. § (3) és (4) bekezdésében a „KIR mûködtetõjénél” szövegrész helyett a „KIR
adatkezelõjénél”, a „KIR mûködtetõjével” szövegrész helyett a „KIR adatkezelõjével” szöveggel,
22. 47. § (10) bekezdésében „a kormányhivatal” szövegrész helyett „az állami intézményfenntartó központ”
szöveggel,
23. 50. § (7) bekezdésében „a kormányhivatal, települési önkormányzat által mûködtetett intézmény esetében az
önkormányzat” szövegrész helyett „az állami intézményfenntartó központ” szöveggel,
24. 60. § (2) bekezdés a) pontjában a „tizenhatodik” szövegrész helyett a „tizenhetedik” szöveggel,
25. 60. § (7) bekezdésében a „nappali rendszerû iskolai oktatásban” szövegrész helyett a „nem kizárólag
felnõttoktatásban” szöveggel,
26. 72. § (4) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyett a „kormányhivatal” szöveggel,
27. 73. § (3) bekezdésében „az intézmény székhelye szerinti illetékes kormányhivatal” szövegrész helyett
„a fenntartó” szöveggel,
28. 74. § (7) bekezdésében „az államtól” szövegrész helyett „a települési önkormányzattól, az államtól” szöveggel,
29. 75. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyett a „miniszter” szöveggel,
30. 75. § (4) bekezdésében, 97. § (8) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyett a „hivatal” szöveggel,
31. 84. § (9) bekezdésben „Az állami fenntartó” szövegrész helyett „A települési önkormányzat, az állami fenntartó”
szöveggel,
32. 85. § (1) bekezdésében a „fenntartónak” szövegrész helyett „a fenntartónak, a mûködtetõnek” szöveggel,
33. 89. § (1) bekezdésében „a kormányhivatal” szövegrész helyett „az állami intézményfenntartó központ a hivatal
tájékoztatása mellett” szöveggel,
34. 89. § (4) bekezdésében a „fenntartó” szövegrész helyett a „fenntartó vagy a települési önkormányzat” szöveggel,
35. 94. § (2) bekezdés a) pontjában a „szakképesítésért” szövegrész helyett a „szakképzésért és felnõttképzésért”
szöveggel,
36. 94. § (4) bekezdés k) pontjában az „által” szövegrész helyett az „általa” szöveggel,
37. 96. § (4) bekezdésében a „felügyeleti szerven” szövegrész helyett a „felügyeleti és irányító szerven” szöveggel,
a „felügyeleten”szövegrész helyett a „felügyeleten és irányításon” szöveggel,
38. 97. § (8) bekezdésében a „március 1-jéig” szövegrész helyett az „április 30-ig” szöveggel,
39. 99. § (10) bekezdésében az „e törvényben meghatározott képesítésnek” szövegrész helyett az „e törvényben
meghatározott képesítésnek a megváltozott elõírások miatt” szöveggel,
40. 99. § (11) bekezdésben az „e törvény hatálybalépésével egyidejûleg” szövegrész helyett a „2013.
szeptember 1-jén” szöveggel,
41. 2. melléklet 20. sorában a „fogyatékosokat” szövegrész helyett a „sajátos nevelési igényû gyermekeket, tanulókat”
szöveggel
lép hatályba.
39. §

Az Nkt.
a) 30. § (5) bekezdés a) pontjában a „fenntartó” szövegrész helyébe a „fenntartó és a fõvárosi és megyei
kormányhivatal járási (fõvárosi körzeti) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
b) 30. § (5) bekezdés b) pontjában a „kormányhivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „fenntartó és a járási
hivatal” szöveg,
c) 45. § (9) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
d) 69. § (1) bekezdés a) pontjában a „gazdálkodásért,” szövegrész helyébe a „gazdálkodásért, önálló költségvetéssel
nem rendelkezõ intézmény esetében a mûködtetõvel kötött szerzõdésben foglaltak végrehajtásáért, mûködtetõ
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hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tõle elvárható gondossággal való kezeléséért,”
szöveg,
69. § (2) bekezdés d) pontjában „a rendelkezésre álló” szövegrész helyébe az „önálló költségvetéssel rendelkezõ
intézmény esetében a rendelkezésre álló” szöveg,
91. § (2) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzõjének” szövegrész helyébe a „járási hivatalnak” szöveg

40. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 132. §-a a következõ (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Ha a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti mindennapos testnevelés megszervezése érdekében
a 2012/2013. tanévet megelõzõen a pedagógiai program módosítása válik szükségessé, az iskolák a pedagógiai
programjukat szakértõ igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem.
A szakképzõ iskolák a szakképzésrõl szóló törvény 92. § (27) bekezdésében meghatározott szakképzési tantervi ajánlás
alapján a pedagógiai programot vagy annak kiegészítését szakértõ igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs
szükség fenntartói jóváhagyásra sem.”
(2) A Kt. 3. melléklet Az osztályok, csoportok szervezése alcím 7–8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot – a fenntartó
engedélyével – legfeljebb húsz százalékkal átlépheti.
8. Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított
maximális létszám tíz százalékkal – a fenntartó engedélyével – túlléphetõ, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt,
továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülõi szervezet
(közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért.”

41. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 29. § (8) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 32. § (7) bekezdése, a 33. § (3) bekezdés és a 34. § 2012. szeptember 2-án
lép hatályba.
(3) A 8. §, a 9. §, a 15. § (2)–(3) bekezdése, a 22. § és a 39. § 2013. január 1-jén lépnek hatályba.

42. §

Nem lép hatályba az Nkt. 58. § (14) bekezdés második mondata, 77. § (2) bekezdés e) pontja, a 92. § (5) bekezdés
második mondata, 2. melléklet 13. sora.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2012. évi CXXIV. törvényhez
Az Nkt. 2. melléklet 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. és 28. sora a következõ szöveggel lép hatályba:
20.

27.

ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényû
gyermekeket, tanulókat ellátó kollégiumban
ápoló kollégiumban
ápoló kollégiumban
ápoló kollégiumban
ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényûeket
ellátó kollégiumban
ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényûeket
ellátó kollégiumban
ápoló kizárólagosan sajátos nevelési igényûeket
ellátó kollégiumban
hangszerkarbantartó vagy jelmez- és viselettáros

28.

hangszerkarbantartó vagy jelmez- és viselettáros

21.
22.
23.
24.
25.
26.

24 órás ellátásra

1

1–50 tanulóig
51–500 tanuló között
500 tanuló felett
1–50 tanuló között

0,5
1
2
0,5

51–500 tanuló között

1

500 tanuló felett

2

alapfokú mûvészeti iskola
1–200 tanuló között
alapfokú mûvészeti iskola
200 tanuló felett

0,5
1
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2. melléklet a 2012. évi CXXIV. törvényhez
Az Nkt. 4. melléklet 10., 14. sora a következõ szöveggel lép hatályba:
10.
14.

Szakközépiskola, szakiskola gyakorlati
képzés
Mûvészeti szakközépiskola szakmai
elmélet

6

12

10

6

29

10

3. melléklet a 2012. évi CXXIV. törvényhez
Az Nkt. 5. melléklet „Az intézményvezetõ-helyettes, tagintézmény-vezetõ, intézményegység-vezetõ,
tagintézményvezetõ-helyettes, intézményegységvezetõ-helyettes heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén
óvodai foglalkozásainak száma)” alcím 6. sora a következõ szöveggel lép hatályba:
6.

Kizárólag sajátos nevelési igényû
gyermekeket nevelõ óvoda

15

17

19

20

2012. évi CXXV. törvény
a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról*
1. §

A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1. § E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Magyarország területén – az általános iskolában, gimnáziumban,
szakközépiskolában, szakmunkásképzõ iskolában, szakiskolában, alapfokú mûvészeti iskolában, gyógypedagógiai
nevelési-oktatási intézményben, továbbá a kiegészítõ nemzetiségi oktatást végzõ iskolában – alkalmazott tankönyv az
oktatásért felelõs miniszter nyilvános pályázata útján történõ vagy egyéb jóváhagyására, kiválasztására, továbbá
az e feladatok végrehajtásában közremûködõkre, a tankönyv kiadását és forgalmazását végzõ természetes és jogi
személyekre, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaira (a továbbiakban: tankönyvkiadók,
tankönyvforgalmazók), továbbá a tankönyvkiadók és tankönyvforgalmazók e törvény alapján létrehozott
köztestületére.”

2. §

A Tpr. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent vagy elektronikus adathordozón rögzített könyv hozható
forgalomba, amelyet miniszteri rendeletben meghatározott eljárás keretében
a) tankönyvvé nyilvánítottak továbbá felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe vagy
b) az oktatásért felelõs miniszter nyilvános pályázati eljárás keretében meghatározott évfolyam, mûveltségi terület,
tantárgy vonatkozásában kiválasztott és ennek alapján a hivatalos tankönyvjegyzékbe történõ felvételérõl döntött.
(2) A tankönyv borítóján vagy a belsõ címoldalon jól látható módon fel kell tüntetni a tankönyvvé nyilvánítás tényét,
a jogerõs határozat számát, idõpontját. A digitális tananyag jóváhagyására, valamint a nevelési-oktatási program
részeként jóváhagyott információhordozók és feladathordozók tankönyvvé nyilvánítására a könyv tankönyvvé
nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A könyv tankönyvvé nyilvánítását
a) a szerzõ,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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b) a kiadó,
c) közismereti tankönyv esetén az oktatásért felelõs miniszter,
d) kispéldányszámú szakképzési tankönyv esetén a szakképesítésért felelõs miniszter
kérheti.
(4) A tankönyvvé nyilvánítási eljárás – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – kiterjed a tankönyv gyakorlati
beválásának vizsgálatára a taníthatóság és tanulhatóság szempontjából (a továbbiakban: a tankönyv beválásának
vizsgálata).
(5) Nem tagadható meg a könyv tankönyvvé nyilvánítása, ha megfelel az e §-ban és miniszteri rendeletben
meghatározott feltételeknek.
(6) A könyv tankönyvvé nyilvánításáról és a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésérõl – a (7)–(8) bekezdésben
meghatározott kivétellel – az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben
kijelölt központi hivatala (a továbbiakban: hivatal) dönt.
(7) Ha a közismereti tankönyv megírása, elkészítése az oktatásért felelõs miniszter nyilvános pályázati eljárása
keretében történt, akkor a tankönyvvé nyilvánítási eljárást nem kell lefolytatni, hanem a pályázati eljárás során kell
meggyõzõdni a tankönyv taníthatósági és tanulhatósági szempontoknak való megfelelésérõl.
(8) A szakképzés szakmai tankönyveit a szakképesítésért felelõs miniszter nyilvánítja tankönyvvé, illetve dönt
a tankönyvvé nyilvánítás megszüntetésérõl. A szakképesítésért felelõs miniszter ezt a jogát az általa felügyelt
államigazgatási szervre, illetve az oktatásért felelõs miniszterrel kötött megállapodással a hivatalra átruházhatja. Az
eljárásban – ideértve az oktatásért felelõs miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai tankönyveinek
jóváhagyását is, miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – közremûködik a Szakképzési Tankönyv és
Taneszköz Tanács.
(9) A hivatal elutasítja azt a tankönyvvé nyilvánítási kérelmet, amelyet olyan könyvvel kapcsolatban nyújtottak be,
amely részt vett az oktatásért felelõs miniszter nyilvános pályázati eljárásában és a miniszter azt nem támogatta.”
3. §

(1) A Tpr. 3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az oktatásért felelõs miniszter a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek alapján az iskolában folyó
nevelés-oktatás tankönyvekkel való ellátásának támogatása céljából nyilvános pályázati eljárást szervezhet
közismereti tankönyvek megírására, elkészítésére.”
(2) A Tpr. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (2) bekezdés, a (3) bekezdés b) pontjának és az (5) bekezdés b) pontjának alkalmazásában kis példányszámú az
a tankönyv, amelyet kevesebb, mint ezer példányban kell egy tanítási évben iskolai tankönyvellátás keretei között
forgalmazni.”

4. §

A Tpr. 4. §-a a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A hivatal elkészíti a tankönyvek hivatalos jegyzékét, és közzéteszi azt az oktatásért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium honlapján, továbbá gondoskodik a jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítésérõl.
A tankönyvek hivatalos jegyzékébe fel kell venni a tankönyvvé nyilvánított digitális tananyagot és a nevelési-oktatási
program részét alkotó, tankönyvvé nyilvánított információhordozót, feladathordozót.
(2) Nem tagadható meg a tankönyvjegyzékre történõ felvétele annak a könyvnek, amelyik megfelel az e törvényben
és a miniszteri rendeletben foglaltaknak.
(3) Azt a tankönyvet, amelyet adott évfolyamra, mûveltségi területre, tantárgyra az oktatásért felelõs miniszter
nyilvános pályázati eljárás során választott ki, a hivatal a miniszter döntése alapján felveszi a tankönyvek hivatalos
jegyzékére.
(4) A tankönyvjegyzékre kerülés feltétele, hogy a kiadó vállalja
a) a tankönyv elektronikus úton történõ átadását a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
(a továbbiakban: Szövetség) részére, a Szövetség megkeresésére, az e törvényben meghatározott feltételek szerint,
b) a tankönyvnek az oktatásért felelõs miniszter által meghatározott összeghatáron belüli fogyasztói áron történõ
értékesítését az iskolai tankönyvellátás keretében.
(5) Az oktatásért felelõs miniszter – a Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete véleményének kikérésével –
meghatározza azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói ár (a továbbiakban: árkorlát) alkalmazása esetén
a tankönyv nem kerülhet fel a tankönyvjegyzékre. A szakképzés szakmai tantárgyainak tankönyvei tekintetében az
oktatásért felelõs miniszter az árkorlátot a szakképesítésért felelõs miniszter egyetértésével határozza meg. Az árkorlát
meghatározásakor a tankönyv-elõállítás és -forgalmazás tényleges és várható költségeit, így különösen a tankönyv
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terjedelmét, kivitelezését, várható példányszámát kell mérlegelni. Az oktatásért felelõs miniszter több összeghatárt is
meghatározhat.
(6) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történõ eljuttatásának megszervezése,
valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése (a továbbiakban: tankönyvellátás) állami közérdekû
feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságon
(a továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül lát el. A Könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a jegyzékben
feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz. Az
iskola biztosítja, hogy a tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében jusson hozzá a tankönyvhöz, a 8/A. §-ban foglaltak
szerint. Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.
(7) El kell utasítani a tankönyvjegyzékre történõ felvételre benyújtott kérelmet, ha a kiadó
a) az iskolai terjesztési árat az elõzõ évi iskolai terjesztési árhoz képest aránytalanul meg kívánja növelni,
b) nem vállalja a (4) bekezdésben meghatározott kötelezettséget,
c) adott könyvét, amellyel az oktatásért felelõs miniszter a nyilvános pályázati eljárásban részt vett, de a miniszter nem
választotta ki.
(8) A tankönyvet törölni kell a tankönyvjegyzékrõl, ha utóbb bebizonyosodik, hogy
a) a tankönyvjegyzékre kerülés iránti kérelmet el kellett volna utasítani, vagy
b) a kiadó utóbb nem tesz eleget a tankönyvvé nyilvánítás valamely feltételének vagy
c) az oktatásért felelõs miniszter által szervezett nyilvános pályázati eljárás során vállalt bármely feltételének.
(9) A tankönyvjegyzékre történõ felvételrõl, illetve a tankönyvjegyzékrõl történõ törlésrõl – a (3) és (10) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a hivatal dönt.
(10) A szakképzés szakmai tankönyveinek a tankönyvjegyzékre történõ felvételérõl a szakképesítésért felelõs
miniszter dönt. A szakképesítésért felelõs miniszter az általa jóváhagyott, illetõleg a jegyzékrõl törölt tankönyvek
jegyzékét megküldi a hivatalnak, amely gondoskodik a tankönyvek jegyzékre vételérõl, illetve törlésérõl.”
5. §

(1) A Tpr. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a tankönyvek hivatalos jegyzékén a 4. § (3) bekezdés szerint tankönyvek szerepelnek, az iskola
a tankönyvrendelés során az iskolai helyi tanterv adott tantárgyához ezek közül választ.”
(2) A Tpr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történõ tankönyv-kölcsönzés, napköziben,
tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetõleg tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ minden olyan
tanuló részére, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlõdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három- vagy többgyermekes családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A gyermekvédelmi
gondoskodásban részesülõ – nevelõszülõnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedõ –
ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehetõ igénybe a normatív
kedvezmény.”

6. §

A Tpr. 8. § (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történõ tankönyv-kölcsönzés, napköziben,
tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetõleg tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ minden olyan
tanuló részére, aki]
„c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelõ családban él,”
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7. §

A Tpr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) E törvény alkalmazásában
a) az ár aránytalan növelése, ha a változatlan tartalommal és formában értékesített tankönyv elõzõ tanítási évben
alkalmazott árának emelkedése, változatlan közgazdasági feltételek mellett eléri a – Központi Statisztikai Hivatal által
az elõzõ naptári évre közzétett – ipari termelõi árindex száz százalékát,
b) jogszabálysértõ az az intézkedés, mulasztás, illetve döntés, amely jogszabályba ütközik,
c) a pszichés fejlõdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdõ tanulók körébe
tartózó tanulóként kell kezelni azt a tanulót is, akit a szakértõi és rehabilitációs bizottság 2007. január 1-jétõl
a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos
nevelési igényû tanulónak nyilvánított,
d) tankönyv az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, tankönyvvé
nyilvánítható a szótár, a szöveggyûjtemény, az atlasz, a kislexikon,
e) tankönyvkiadói tevékenység a tankönyv elõállítása,
f) tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók
több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja – atlasz esetén legalább
három évre, tankönyv, szöveggyûjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre – a tankönyv változatlan
kiadását.”

8. §

A Tpr.
a) 8. § (1) bekezdésben a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény)
19. § (1) bekezdés c) pontjának és (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a „nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 63. § (1) bekezdés c) pontjának” szöveg,
b) 8. § (5) bekezdés b) pontjában „a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 29. pontjában” szövegrész
helyébe „az Nkt. 4. § 23. pontjában” szöveg,
c) 8. § (9) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 81. § (1) bekezdésének d) pontja” szövegrész helyébe „az
Nkt. 31. § (2) bekezdés c) pontja” szöveg,
d) 8. § (12) bekezdésében a „közoktatás” szövegrész helyébe a „köznevelés” szöveg,
e) 28. § (1) bekezdés d) pontjában a „tankönyvvé nyilvánítottak” szövegrész helyébe a „tankönyvvé nyilvánítottak,
továbbá az, amelyet az oktatásért felelõs miniszter nyilvános pályázat keretében kiválasztott,” szöveg
lép.

9. §

(1) Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény
14. § (2) bekezdésének a Tpr. 8. § (12) bekezdését megállapító rendelkezése a „közoktatás információs rendszerének”
szövegrészek helyett a „köznevelés információs rendszerének” szöveggel, a „közoktatás információs rendszere”
szövegrész helyett a „köznevelés információs rendszere” szöveggel lép hatályba.
(2) Nem lép hatályba a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXVI. törvény 14. § (1) és (7) bekezdése.

10. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 4. § 2012. október 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi CXXVI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról*
Az Országgyûlés az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erõsítése, a gazdák és gazdálkodók piacra
jutásának elõsegítése, az agrár- és élelmiszergazdaság szereplõinek széleskörû integrálása és összérdekének képviselete érdekében
a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK
1. §

E törvény hatálya a Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ
gazdára és gazdálkodó szervezetre, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára
(a továbbiakban: agrárkamara) terjed ki.

2. §

E törvény alkalmazásában
a) gazda: Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ
agrárgazdasági tevékenységet folytató természetes személy, ide értve az egyéni vállalkozót is;
b) gazdálkodó szervezet: Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ agrárgazdasági
tevékenységet fõtevékenységként folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb
állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat,
erdõ-birtokossági társulat, európai szövetkezet, európai részvénytársaság;
c) agrárkamara tagja: a kamarai tagjegyzékbe bejegyzett gazda, gazdálkodó szervezet;
d) agrárgazdasági tevékenység: az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek,
a mezõgazdasági termelés, a mezõgazdasági termékek feldolgozása, a szõlõ termelése, feldolgozása, az
erdõgazdálkodás, a halgazdálkodás, a vadgazdálkodás, az élelmiszer feldolgozása, valamint az ezekhez
kapcsolódó, közvetlen ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek;
e) gazdasági kamara: a kereskedelmi és iparkamara és az agrárkamara;
f) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja
szerint meghatározott személy;
g) szakmai kamara: meghatározott szakmát gyakorló személyek törvény által létrehozott köztestülete;
h) ÖVTJ: az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló mindenkor hatályos
jogszabályban meghatározott tevékenységek jegyzéke;
i) TEÁOR: a mindenkor hatályos gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, amely
a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló
1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek felel meg.

II. FEJEZET
AZ AGRÁRKAMARA
Általános szabályok
3. §

(1) Az agrárkamara az agrárgazdasági tevékenységet végzõk e törvény által létrehozott önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ önkormányzati és közfeladatokat ellátó köztestülete.
(2) Az agrárkamara önkormányzati és közfeladatait e törvényben, az alapszabályban, valamint a kamara önkormányzati
szabályzatában meghatározottak szerint
a) testületi szervei,
b) tisztségviselõi és
c) ügyintézõ szervezete útján látja el.
(3) Az agrárkamara – külön törvény rendelkezései szerint – jogosult kezdeményezni közhasznú szervezetként történõ
nyilvántartásba vételét.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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Az agrárkamarát a Fõvárosi Törvényszék a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései szerint veszi nyilvántartásba. Az agrárkamara
megszûnésére és a megszûnõ agrárkamara bírósági nyilvántartásból való törlésének kezdeményezésére az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

III. FEJEZET
AZ AGRÁRKAMARA TAGSÁGA
A kamarai tagsági viszony keletkezése
5. §

(1) Az agrárkamara létrejöttének napján e törvény erejénél fogva az agrárkamara tagjává válnak az ezen idõpontban
agrárgazdasági tevékenységet folytató személyek.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt idõpontot követõen kamarai tagság e törvény alapján:
a) õstermelõ esetében az õstermelõi igazolvány kiállításával;
b) egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételrõl szóló
igazolás kiadásával;
c) bármely agrárgazdasági tevékenységet fõtevékenységként folytató, egyéni vállalkozónak nem minõsülõ
gazdálkodó szervezet esetében a cégbírósági bejegyzéssel
keletkezik.
(3) Ha a (2) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó
tevékenységét a cégbejegyzést megelõzõen megkezdi, a cégbejegyzés kérelmezésével egyidejûleg köteles az
agrárkamaránál bejelentkezni. Ebben az esetben az agrárkamara ideiglenesen nyilvántartásba veszi az érintett
gazdálkodó szervezetet, amelyet az agrárkamarai tag jogai illetnek meg és kötelezettségei terhelnek.
(4) Ha a gazdálkodó szervezet az agrárkamaránál a (3) bekezdés alapján bejelentkezett, agrárkamarai tagsága
a cégbejegyzéssel az agrárkamaránál történt bejelentkezésének idõpontjára visszamenõleg jön létre.
(5) Az agrárkamara az alapszabályban meghatározott feltételekkel pártoló és tiszteletbeli tagságot létesíthet a gazdának
vagy gazdálkodó szervezetnek nem minõsülõ személyek vagy szervezetek számára.
(6) Az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõen nem keletkezik agrárkamarai tagság, ha az érintett személy vagy szervezet az
(1), illetve (2) bekezdés szerinti idõpontban tagja
a) a Magyar Állatorvosi Kamarának,
b) a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
c) a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezet országos vagy területi szervének, vagy
d) valamelyik hegyközségnek,
és e tagságával összefüggõ tevékenységén kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytat.

Az agrárkamarai tagság megszûnése
6. §

(1) Megszûnik az agrárkamarai tagság, ha
a) az õstermelõ:
aa) meghal,
ab) az õstermelõi igazolványát nem érvényesíti;
b) az egyéni vállalkozó:
ba) meghal,
bb) agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó összes tevékenységét megszünteti;
c) az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ egyéb gazdálkodó szervezet:
ca) jogutód nélkül megszûnik,
cb) az agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó fõtevékenységét megszünteti.
(2) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint c) pont cb) alpontja szerinti esetben az agrárkamarai tagság az
agrárkamarához történt bejelentésben megjelölt idõpontban szûnik meg.
(3) Az agrárkamarai tagsági viszony megszûnésével a volt kamarai tagot a kamara törli a tagokról vezetett
nyilvántartásból.
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(4) Az önkéntesen vállalt agrárkamarai tagság az agrárkamara alapszabályában meghatározottak szerint szûnik meg.
(5) Ha az agrárkamara tagja számára az 5. § (6) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott szervezetben való tagságot
– tevékenység végzésének feltételeként – törvény kötelezõvé teszi, az agrárkamarai tagság – a tagnak az agrárkamara
irányába tett ellenkezõ tartalmú írásbeli nyilatkozata hiányában – az 5. § (6) bekezdésének a)–d) pontjában
meghatározott szervezetben való tagsági jogviszonya létrejöttének napjával megszûnik, ha e szervezeti tagságával
összefüggõ tevékenységén kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem folytat.

Az agrárkamara tagjegyzéke
7. §

(1) Az agrárkamara a tagjairól tagjegyzéket vezet. A tagjegyzék tartalmazza az agrárkamarai tag:
a) természetes személy esetében nevét és lakóhelyét,
b) tevékenységi körét,
c) a tagsági jogviszony kezdõ idõpontját,
d) az agrárkamarai tagsági jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben a gazdálkodó szervezet agrárkamarai tag
nevében képviseletre és tisztségviselésre jogosult személy nevét,
e) õstermelõ agrárkamarai tag esetében az õstermelõi igazolvány számát,
f) egyéni vállalkozó agrárkamarai tag esetében az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
g) az egyéni cég vagy gazdálkodó szervezet esetében a cégnevét, székhelyét, telephelyét és fióktelepét,
cégjegyzékszámát, adószámát, törvényes képviselõje nevét és lakcímét,
h) mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott regisztrációs számát,
i) az agrárkamarai nyilvántartási számot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokról a tag a tagsági viszony létesítésével egyidejûleg, változás esetén pedig a változást
követõ harminc napon belül köteles nyilatkozni az agrárkamara részére.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok nem nyilvánosak, azokba betekinteni csak az érintett, illetve harmadik
személy az érintett hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján jogosult.
(4) Az agrárkamara a tagról az (1) bekezdésben rögzített adatok körét a tagsági viszony megszûnését követõen akkor
kezelheti, ha a kamarai tagnak a tagsági viszony megszûnésének idõpontjában tagdíjhátraléka marad fenn. Az
adatokat az agrárkamara a tagdíjhátralék kiegyenlítéséig vagy behajtásáig, de legfeljebb öt évig kezelheti.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt adatok tekintetében az agrárkamara adatkezelõnek minõsül, és köteles az adatok
fogadására alkalmas nyilvántartási rendszert mûködtetni. Ennek érdekében az agrárkamara a tagoktól évente kamarai
hozzájárulást szedhet.
(6) Az (1) a)–g) pontjában meghatározott adatokat az agrárkamara a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi
azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra, térítésmentesen, évente legkésõbb február 15-ig átadja.
(7) Az agrárkamara az alapszabályban meghatározottak szerint a tag gazdasági tevékenységérõl gazdaságszerkezeti
nyilvántartást vezet. A gazdaságszerkezeti nyilvántartás tartalmazza a tag tulajdonában, használatában levõ
a) termõföldre,
b) gépekre, eszközökre,
c) épületekre, építményekre,
d) mezõgazdasági vagyoni értékû jogokra, valamint
e) az a)–c) pontban foglaltakon kívüli, a vállalkozás gazdaságszerkezetére, feldolgozó kapacitására
vonatkozó adatokat.
(8) A (7) bekezdés b), c) és e) pontjával kapcsolatban szolgáltatandó adatok körét – a tevékenység jellegétõl függõen –
a küldöttgyûlés által elfogadott adatszolgáltatási szabályzat határozza meg.
(9) Az agrárkamara a gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplõ adatokat egyedi azonosításra nem alkalmas módon:
a) piac- és termelésszervezési célokra,
b) statisztikai célokra,
c) jogszabályban elõírt véleményalkotása, javaslattétele során
használhatja fel.
(10) A gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplõ adatok és az etikai eljárás során megszerzett adatok – a törvény
szerinti nyilvános adatok kivételével – üzleti titoknak minõsülnek.
(11) Az agrárkamara a (7) bekezdésben foglaltak szerint vezetett adatokat a tagsági viszony megszûnését követõ öt évig
kezelheti.
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Az ingatlanügyi hatóság az agrárgazdasági tevékenységet folytató agrárkamarai tag földhasználati nyilvántartásban
szereplõ adataiban bekövetkezett változásról a változás átvezetésével egyidejûleg értesíti az agrárkamarát.

Az agrárkamara tagjainak jogai és kötelességei
9. §

(1) Az agrárkamara tagjának joga, hogy
a) részt vegyen a kamarai küldöttek megválasztásában,
b) küldöttnek vagy a testületi szervek tagjának válasszák,
c) a küldöttgyûlésben vagy a testületi szervekben tisztséget viseljen,
d) az agrárkamara tisztségviselõitõl tájékoztatást kérjen,
e) bármely agrárkamarai ügyben véleményt nyilvánítson és javaslatot tegyen,
f) az agrárkamara által szervezett rendezvényen az alapszabályban meghatározottak szerint részt vegyen,
g) az agrárkamara által nyújtott alapszolgáltatásokat térítésmentesen, valamint egyéb szolgáltatásokat térítés
ellenében igénybe vegyen.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti jogokat a gazda közvetlenül, a gazdálkodó szervezet törvényes képviselõje útján
gyakorolhatja.
(3) A pártoló vagy tiszteletbeli tag jogosult
a) tanácskozási joggal részt venni a megyei küldöttválasztó közgyûlésen,
b) igénybe venni az agrárkamara által nyújtott – az alapszabály által meghatározott körû – szolgáltatásokat.
(4) A jogok gyakorlása során valamennyi tagot azonos szavazati jog illet meg.
(5) A tagok között a tagsági jogok gyakorlása során megkülönböztetés nem tehetõ.

10. §

(1) Az agrárkamara tagja köteles
a) az alapszabályban és az agrárkamara más szabályzatában a tagra elõírt rendelkezéseket megtartani,
b) az agrárkamara tagnyilvántartásába a tagsága keletkezésével egyidejûleg bejelentkezni,
c) az alapszabályban megállapított tagdíjat megfizetni,
d) a statisztikáról szóló törvény vagy az agrárkamara adatszolgáltatási szabályzata szerint adatszolgáltatási
kötelezettséggel járó, a kamara által végrehajtott statisztikai adatgyûjtéshez adatokat szolgáltatni.
(2) A pártoló vagy tiszteletbeli tag köteles
a) az agrárkamara által megállapított pártolói vagy tiszteletbeli tagdíjat megfizetni,
b) megtartani az alapszabály és más kamarai szabályzatok rá vonatkozó elõírásait,
c) a pártoló vagy tiszteletbeli tagsági jogviszonyának megszûnését követõ tizenöt napon belül az agrárkamara
területi szervének leadni a pártolói vagy tiszteletbeli kamarai tagsági igazolványát.
(3) Amennyiben a tag a kötelezettségeit megszegi, az alapszabályban meghatározottak szerinti testület határozatával,
meghatározott idõre, de legfeljebb három évig a tag által térítésmentesen igénybe vehetõ szolgáltatások, vagy azok
meghatározott körének igénybevételébõl kizárható.
(4) A döntés meghozatalánál és a jogkövetkezmény alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a kötelességszegés súlyára,
a tag gazdasági helyzetére és az ügy összes körülményére. Az agrárkamara elnöke a tag kérelme alapján, a tag
gazdasági helyzetére figyelemmel a határozat végrehajtása alól egy alkalommal felmentést adhat.

11. §

(1) Az éves tagdíj mértékét és fizetésének módját az agrárkamara alapszabálya határozza meg. Az agrárkamara a tagdíj
mértékét a tagok gazdasági súlya alapján, sávosan határozza meg oly módon, hogy az az egymillió forintot nem
haladhatja meg.
(2) A meg nem fizetett kamarai tagdíj köztartozás. A tagdíj meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók
módjára hajtja be.

IV. FEJEZET
AZ AGRÁRKAMARA FELADATAI
12. §

(1) Az agrárkamara törvényben foglalt felhatalmazás alapján szolgáltatási és igazgatási jellegû közfeladatokat lát el.
(2) Az agrárkamara részére közfeladatot abban az esetben állapíthat meg törvény, ha a közfeladat ellátásához szükséges
pénzügyi forrás biztosított.
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(3) Az agrárkamarát az általa ellátott közfeladat ellátásáért támogatás vagy díjazás illeti meg.
(4) Az agrárkamara a miniszter által rendeletben meghatározottak, valamint a mezõgazdasági támogatási szervvel kötött
megállapodásban foglaltak szerint átruházott illetve együttmûködõi feladatokat lát el.
13. §

Az agrárkamara közfeladatai ellátása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló törvény és az agrárkamara alapszabályában rögzített adatgyûjtésre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelõen
tagjairól adatokat gyûjt, valamint azokat kezeli, összesíti és nyilvántartja. Az adatszolgáltatás körét az országos
küldöttgyûlés tagjai kétharmadának szavazatával állapítja meg.

1. Az agrárkamara igazgatási jellegû közfeladatai
14. §

(1) Az agrárkamara az agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés érdekében
a) részt vesz az átfogó gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések elõkészítésében és közremûködik az
agrár-vidékfejlesztési, valamint területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában és végrehajtásában;
b) elkészíti és mûködteti az agrár-, élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési ágazat szereplõinek egységes
nyilvántartási rendszerét;
c) elõmozdítja az agrárkamarai tagok gazdasági tevékenysége infrastruktúrájának fejlõdését;
d) részt vesz az agrár- és élelmiszergazdasági, a környezet- és tájgazdálkodási, valamint a területi gazdaságfejlesztési
programok kialakításában, végrehajtásában;
e) elemzéseket végez, javaslatokat fogalmaz meg a vidéki életminõség javításának, a vidéki népesség
foglalkoztatásának és a helyi termékek piacra jutásának elõsegítése érdekében.
(2) Az agrárkamara az üzleti forgalom biztonsága és a tisztességes piaci magatartás megteremtése, megõrzése, illetve
fokozása érdekében
a) a terméktanácsok és a szakágazati termékpálya bizottságok bevonásával kidolgozza a tagjai tisztességes piaci
magatartására és tisztességes kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó etikai szabályokat;
b) figyelemmel kíséri az etikai szabályok, valamint a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben,
illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényekben meghatározott, a tisztességtelen
verseny és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó rendelkezések érvényesülését;
c) az agrárkamara etikai és fegyelmi szabályzatában meghatározott eljárást folytat le a tagjával szemben;
d) külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartást vezet, továbbá az agrárgazdaság területén
szükséges igazolásokat, bizonyítványokat és okmányokat állít ki, illetve hitelesít;
e) összeállítja és közreadja a kereskedelmi szokványokat;
f) minõsítõ és ellenõrzési rendszereket mûködtet;
g) a tisztességtelen verseny vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályokba
ütközõ magatartás esetén indítványozhatja a hatáskörrel rendelkezõ szervnél a szükséges intézkedés megtételét;
h) határozatban figyelmezteti a tagok és a fogyasztók érdekeivel ellentétes gazdasági tevékenységet folytató, és
ezzel a tagok és a velük gazdasági kapcsolatban levõ más vállalkozások széles körének jó hírnevét sértõ vagy
veszélyeztetõ tagot.
(3) Az agrárkamara az agrárgazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából
a) véleményezi a tagok tevékenységét érintõ kormányzati elõterjesztések és jogszabályok tervezeteit;
b) javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával elõmozdítja a tagokra vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati
programoknak, intézkedéseknek az agrárgazdaság fejlõdéséhez, szervezettségéhez, az üzleti forgalom
biztonságához és a piaci magatartás tisztességéhez fûzõdõ közérdekkel összhangban történõ kidolgozását;
c) felkérés alapján részt vesz az országosan mûködtetett tanácsok és testületek munkájában;
d) kidolgozza az agrárkamara részére átadott közfeladatok ellátásához szükséges önkormányzati szabályzatot;
e) a nyilvánosan rendelkezésre álló dokumentumok alapján kifejti véleményét arról, hogy az Európai Unióban egy
adott kérdésben milyen tagállami álláspontot volna indokolt képviselni;
f) kezdeményezi a tagok általános gazdasági érdekeivel összhangban levõ jogszabály és egyéb intézkedés
meghozatalát, módosítását, hatályon kívül helyezését.
(4) Az agrárkamara közremûködik az agrár- és élelmiszergazdaság egyes ágazataival kapcsolatos stratégiák és programok
kidolgozásában.
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A tagok széles körét érintõ jogszabályok, szabályozási koncepciók tárgyában az agrárpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) és az agrárkamara elnöke szükség szerint, de legalább évente kétszer szakmai konzultációt
tart.

2. Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai
16. §

(1) Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében
a) országos szaktanácsadói hálózatot mûködtet, amely tájékoztatást ad a tagok tevékenységét érintõ közösségi
és nemzeti forrásból folyósított támogatások lehetõségeirõl, az igénybevétel feltételeirõl, és segíti tagjait
a támogatási kérelmek, pályázatok elõkészítésében és összeállításában;
b) tájékoztatást nyújt a gazdasággal összefüggõ magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a gazdálkodó
szervezetek tevékenységét érintõ gazdaságpolitikai döntésekrõl és intézkedésekrõl, elõmozdítja a gazdasági
együttmûködés fejlõdését;
c) a szakképzésrõl szóló törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak szerint ellátja a tanulószerzõdés és
hallgatói szerzõdés szervezésével kapcsolatos feladatokat, a gyakorlati képzõhelyek ellenõrzését, felügyeletét,
segíti a szakképzés képzési és beiskolázási szerkezetének, a hiány-szakképesítések körének meghatározását,
a fiatalok pályaválasztását, pályaorientációját, továbbá szervezi és végzi a mesterképzést és mestervizsgáztatást.
(2) Az agrárkamara tagjai részére térítésmentes alapszolgáltatásként
a) biztosítja a kamarai ügyfélszolgálat igénybevételét;
b) az alapszabályban rögzített feltételek szerint biztosítja az agrárkamara által szervezett szakmai konferenciákon
való részvételt;
c) általános agrometeorológiai tájékoztatást ad;
d) a tag kérelmére közremûködik a tagot érintõ hatósági vagy más szerv elõtti eljárás megindításához szükséges
kérelem, beadvány összeállításában;
e) tájékoztatást nyújt földügyekkel kapcsolatosan a földtulajdonnal, földhasználattal és földforgalmazással
összefüggõ kérdésekben, valamint a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet által kiírt pályázatokkal kapcsolatosan;
f) a tag kérelmére tanácsadás keretében tájékoztatást ad a tevékenységét érintõ
fa) közösségi, valamint nemzeti forrásból folyósított támogatási lehetõségekrõl és az igénybevétel
feltételeirõl,
fb) gazdasági és jogi információkról,
fc) finanszírozási lehetõségekrõl;
g) a tag kérelmére közremûködik az egységes támogatási kérelem összeállításában és annak elektronikus
benyújtásában;
h) növényvédelmi elõrejelzést ad;
i) piaci információkat ad;
j) általános információt szolgáltat a piaci szereplõk minõsítésérõl.
(3) Az agrárkamara alapszabálya meghatározza a tagok részére térítés ellenében nyújtandó szolgáltatások körét.
(4) Az agrárkamara feladatainak ellátása során – azok feladatkörét érintõ ügyekben – köteles együttmûködni
a szakmaközi szervezetekkel, a Magyar Állatorvosi Kamarával, a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamarával, a Magyar Vadászkamarával, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával, továbbá azok feladatkörét
érintõ szolgáltatási közfeladatait a bevonásukkal látja el.

V. FEJEZET
AZ AGRÁRKAMARA ÖNKORMÁNYZATA
A tagok részvétele a kamarai önkormányzat megvalósításában
17. §

Az agrárkamara tagja önkormányzati jogait e törvénynek és a kamara alapszabályának megfelelõen gyakorolja.
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Az agrárkamara alapszabálya
18. §

Az agrárkamara alapszabályában – e törvény rendelkezései szerint – meg kell határozni
a) az agrárkamara nevét és székhelyét;
b) az agrárkamara szervezetére, szerveinek mûködésére és tisztségviselõire vonatkozó fõbb szabályokat;
c) az agrárkamara, illetve helyi és egyéb szervek, szervezeti egységek létesítése esetén azok feladatkörét, az
agrárkamara más szervezeteihez való kapcsolódásának és mûködésének rendjét;
d) más gazdasági-, szakmai kamarákkal, hegyközségekkel és az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel
való együttmûködés módját és részletes szabályait;
e) az e törvényben meghatározottakon túl a tagok jogait és kötelezettségeit;
f) a választási névjegyzék és a tagjegyzék vezetésének részletes szabályait,
g) a kamarai tagdíj és a kamarai hozzájárulás fizetésének módját,
h) a küldöttválasztás részletes szabályait;
i) a küldöttgyûlésébe történõ delegálás részletes szabályait;
j) a kamarai osztályok számát, termékkörét, összehívásának módját és határozathozataluk rendjét;
k) a küldöttgyûlés küldötteinek, az elnökség, az ellenõrzõ és etikai bizottság tagjainak számát;
l) a kamara elnökének, alelnökeinek, az elnökség, valamint az ellenõrzõ és az etikai bizottság tagja és más választott
tisztségviselõ megválasztásának és visszahívásának módját;
m) a küldöttgyûlés kötelezõ összehívásának eseteit, rendszerességét, módját;
n) az e törvényben meghatározottakon túl a küldöttgyûlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek körét;
o) az elnökség összehívására, mûködésére, határozatának meghozatalára vonatkozó szabályokat;
p) az e törvényben meghatározottakon túl a kétharmados vagy ennél nagyobb arányú többséget igénylõ ügyek
körét;
q) az elnök, alelnökök jogkörét, illetve az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a képviseleti jogkör
átruházásának szabályait;
r) a kamara éves költségvetése, a beszámoló és a mérleg elfogadásának rendjét;
s) az e törvényben meghatározottakon túl a kamarai tisztségviselõk összeférhetetlenségének eseteit;
t) mindazt, amiben e törvény az alapszabály rendelkezését írja elõ.

Az országos küldöttgyûlés
19. §

(1) Az agrárkamara legfõbb szerve a tagok által öt évre választott országos küldöttgyûlés. Az országos küldöttgyûlés
választott tagjai az agrárkamarai országos küldöttek, valamint az agrárkamara megyei szervezetének elnökei.
(2) Az országos küldöttgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az agrárkamara alapszabályának, etikai szabályzatának és a fegyelmi eljárás szabályainak, továbbá más
önkormányzati szabályzatának megalkotása és módosítása;
b) az agrárkamarán belüli szervezeti egységek létrehozására, azok feladatkörére vonatkozó szabályok elfogadása;
c) az agrárkamara más szervezetekhez való kapcsolódása és mûködési rendjének meghatározása;
d) a részben vagy egészben agrárkamarai tulajdonban lévõ gazdasági vállalkozások beszámolójának, mérlegének és
üzleti tervének elfogadása;
e) a választott tisztségviselõk díjazásának jóváhagyása;
f) az Agrárkamarai Választottbíróság választottbíráinak megválasztása;
g) az éves saját bevételt meghaladó kölcsön felvételérõl való döntéshozatal;
h) az agrárkamara éves költségvetésének meghatározásáról, az éves beszámoló és mérleg elfogadásáról való
döntéshozatal;
i) a kamarai tagdíj és a kamarai hozzájárulás mértékérõl és megfizetésének módjáról való döntéshozatal;
j) az agrárkamara elnökének, alelnökeinek, az elnökség, valamint az ellenõrzõ és az etikai bizottság tagjainak
megválasztása és visszahívása.
(3) Az alapszabály – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – más ügyet is az országos küldöttgyûlés hatáskörébe
utalhat.
(4) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt díjat a közszolgálati tisztségviselõkrõl szóló törvény illetményrendszere alapján kell
megállapítani.
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(1) Az országos küldöttgyûlést az alapszabályban meghatározott idõközönként, de legalább évente egyszer össze kell
hívni. Az országos küldöttgyûlést akkor is össze kell hívni, ha azt legalább a küldöttek egyötöde – az ok és a cél
megjelölésével – írásban kéri.
(2) Az országos küldöttgyûlést – ha az alapszabály eltérõen nem rendelkezik – az agrárkamara elnöke hívja össze.
(3) Az országos küldöttgyûlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint a fele jelen van. Ha az országos
küldöttgyûlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt és eltérõ napon tartott országos küldöttgyûlés az
eredeti napirenden szereplõ ügyekben a jelenlevõ küldöttek számától függetlenül határozatképes.
(4) Az országos küldöttgyûlés határozatait szótöbbséggel hozza. A 19. § (2) bekezdésének a)–d) pontjában
meghatározott ügyekben való döntéshez a küldöttek legalább kétharmados többséggel hozott határozata szükséges.
Az alapszabály valamely döntés meghozatala vonatkozásában nagyobb arányú többségi döntés feltételét is
elõírhatja.
(5) Az országos küldöttgyûlés összehívására, lefolytatására, határozatainak meghozatalára vonatkozó részletes
szabályokat az agrárkamara alapszabálya és más önkormányzati szabályzata állapítja meg.

Az agrárkamara megyei szervezete
21. §

(1) A megyékben, valamint a fõvárosban az alapszabályban meghatározottak szerint mûködik az agrárkamara területi
szervezete.
(2) A megyei (fõvárosi) küldöttgyûlés az agrárkamara területi önkormányzatiságának szervezete.
(3) A megyei (fõvárosi) küldöttgyûlés feladata:
a) az agrárkamara területi szervezete elnökének, valamint alapszabályban meghatározott tisztségviselõinek
megválasztása,
b) az országos küldöttek megválasztása,
c) az alapszabályban meghatározott döntések meghozatala.
(4) A megyei (fõvárosi) elnök:
a) tagja az országos küldöttgyûlésnek,
b) tagja az országos elnökségnek, továbbá
c) ellátja az e törvényben, valamint az alapszabályban meghatározott feladatokat.
(5) Az agrárkamara megyei (fõvárosi) szervezetében az alapszabályban meghatározottak szerinti testületi szervek
mûködnek.

Az elnökség
22. §

(1) Az elnökség feladata a küldöttgyûlések közötti idõszakban, a küldöttgyûlés határozatainak megfelelõen a gazdasági
kamara mûködésének irányítása. Az elnökség testületi szerv.
(2) Az elnökség tagjai:
a) az agrárkamara elnöke,
b) az agrárkamara alelnökei,
c) az agrárkamara megyei szervezetének elnökei.
(3) Az elnökség ülésein az agrárkamara fõigazgatója, valamint a kamarai osztályok vezetõi állandó meghívottként
tanácskozási joggal vesznek részt.

Az elnök, az alelnökök
23. §

(1) Az agrárkamarát az elnök önállóan képviseli. Jogkörét az alapszabályban meghatározott módon, valamint esetenként
és az ügyek meghatározott csoportjaira nézve az alelnökre, fõigazgatóra, igazgatóra írásban átruházhatja.
(2) Az agrárkamara küldöttgyûlése négy alelnököt választ, akik közül 1-1 fõ felelõs:
a) a mezõgazdaságért,
b) az élelmiszeriparért,
c) a vidékfejlesztésért,
d) a mikro-, kis-, és középvállalkozásokért, valamint az általános agrárgazdasági ügyekért, aki egyben az elnök
általános helyettese.
(3) A kamarai osztályok szakmai tevékenységét – az alapszabályban meghatározottak szerint – az alelnök felügyeli.
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(4) Az alapszabály az alelnököket felhatalmazhatja az agrárkamara általános vagy meghatározott ügyekben történõ
képviseletére.
(5) Az elnök és az alelnökök az agrárkamarával munkaviszonyban álló választott tisztségviselõk, akik feladatuk elvégzése
során a törvényeknek, valamint az agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatának alávetve az
agrárkamara érdekében járnak el. A munkáltatói jogokat a jogviszony létesítése és megszüntetése tekintetében az
országos küldöttgyûlés, egyebekben az elnökség gyakorolja.

Az ellenõrzõ bizottság
24. §

(1) Az országos küldöttgyûlés legalább háromtagú ellenõrzõ bizottságot választ. Az ellenõrzõ bizottság testületi szerv,
amely elnökét tagjai közül maga választja.
(2) Az ellenõrzõ bizottság vizsgálja, hogy az agrárkamara tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályoknak, az
agrárkamara alapszabályának és más önkormányzati szabályzatainak. Az ellenõrzõ bizottság vizsgálja a gazdálkodás
célszerûségét is.
(3) Az ellenõrzõ bizottság az agrárkamara tisztségviselõitõl és ügyintézõ szervezetétõl minden olyan adatot, tájékoztatást
megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges.
(4) Az ellenõrzõ bizottság köteles az agrárkamara gazdálkodását legalább évenként független könyvvizsgálóval
megvizsgáltatni.
(5) Az országos küldöttgyûlés az agrárkamara éves költségvetésérõl és az éves beszámolóról valamint a mérlegrõl csak
az ellenõrzõ bizottság véleményének ismeretében dönthet.
(6) Az ellenõrzõ bizottság tevékenységérõl az országos küldöttgyûlésnek számol be, tagjai részére feladataik ellátása
körében utasítás nem adható.

25. §

(1) Az ellenõrzõ bizottság felhívja az elnökséget a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy
az agrárkamara tevékenysége, gazdálkodása megfeleljen a jogszabályoknak, a kamara alapszabályának és más
önkormányzati szabályzatainak, továbbá a gazdálkodási célszerûségnek is.
(2) Ha az elnökség nem tesz eleget a felhívásnak, az ellenõrzõ bizottság kezdeményezi az országos küldöttgyûlés
összehívását.
(3) Az ellenõrzõ bizottság elnöke összehívja az országos küldöttgyûlést, ha az elnök nem tesz eleget erre vonatkozó
kötelességének.

Az etikai bizottság
26. §

(1) Az etikai bizottság látja el – az etikai szabályok megállapítása kivételével – a 14. § (2) bekezdés a)–c) és g)–h) pontjában
meghatározott agrárkamarai feladatokat. Az agrárkamara tisztségviselõi az etikai bizottság tevékenységében
– szükség szerint – közremûködnek. Az etikai bizottság testületi szerv, amelynek tagjait az országos küldöttgyûlés,
elnökét tagjai közül maga választja.
(2) Az etikai bizottság elnöke a bizottság feladatkörében képviseli az agrárkamarát. E jogkörét esetenként vagy az ügyek
meghatározott csoportjaira nézve a bizottság tagjaira írásban átruházhatja.

A fõigazgató és a kamara ügyintézõ szervezete
27. §

(1) A fõigazgató az agrárkamara országos ügyintézõ szervezetének, az igazgató az agrárkamara megyei (fõvárosi)
ügyintézõ szervezetének vezetõje, az agrárkamarával munkaviszonyban állnak. Fõigazgató és igazgató csak az lehet,
aki a közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerint kormányzati szolgálati viszonyba kinevezhetõ.
A fõigazgató kinevezését megelõzõen annak személyérõl a miniszter véleményét ki kell kérni.
(2) A fõigazgató az agrárkamara megyei szervezete elnökével történt elõzetes egyeztetés alapján gyakorolja az igazgatók
és az agrárkamara ügyintézõ szervezetében dolgozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
(3) A fõigazgató felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a munkaszerzõdés módosításával
kapcsolatos munkáltatói jogokat az elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat pedig az elnök gyakorolja.
(4) Az agrárkamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben a fõigazgató a közigazgatási szerv vezetõjeként jár el.
Ezekben az ügyekben ügyintézõként csak az járhat el, aki a közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló törvény szerint
köztisztviselõnek vagy ügykezelõnek kinevezhetõ.
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(1) Az agrárkamara országos, megyei ügyfélszolgálati rendszert mûködtet. Az agrárkamara az ügyfélszolgálaton keresztül
teljesíti a 14–16. §-ban elõírt igazgatási és szolgáltatási jellegû feladatait. Az ügyfélszolgálat mûködési területének
kijelölését, mûködési rendjét az elnökség által elfogadott szervezeti és mûködési szabályzat tartalmazza, melyet
a fõigazgató köteles elõterjeszteni.
(2) Az agrárkamara közfeladatként országos tanácsadói hálózatot mûködtet.

Az agrárkamara tisztségviselõire vonatkozó közös rendelkezések
29. §

30. §

Az agrárkamara tisztségviselõi:
a) az elnök, az alelnökök, az elnökség tagja;
b) az ellenõrzõ bizottság elnöke;
c) az etikai bizottság elnöke;
d) a fõigazgató;
e) a területi szervezet elnöke.
(1) Agrárkamarai tisztségre választható a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével minden agrárkamarai tag, ha büntetlen
elõéletû és vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
(2) Összeférhetetlen az agrárkamarai tisztség viselésével, ha a tag
a) vezetõi munkakört betöltve közszolgálati tisztviselõi jogviszonyban áll,
b) olyan államigazgatási szervnél folytat fõállásban (legalább heti 36 órás) közszolgálati tisztviselõi tevékenységet,
amely államigazgatási szerv illetékességi területe részben vagy egészben egybeesik az adott területi szervezet
illetékességi területével,
c) politikai pártban országos tisztséget tölt be,
d) másik gazdasági kamarában tisztségviselõ.
(3) Nem viselhet tisztséget az agrárkamarában, aki
a) nem választható küldöttnek;
b) Magyarországon nem rendelkezik állandó lakóhellyel.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok fennállása kérdésében, amennyiben az kétséges, a politikai
párt nyilatkozata az irányadó.
(5) A tisztségviselõ azonos agrárkamarai szervezeten belül egyidejûleg egy agrárkamarai tisztséget tölthet be. A területi
szervezet elnöke nem lehet egyidejûleg az országos szervezet elnöke, alelnöke vagy fõigazgatója.
(6) Az elnökségnek, az etikai és a felügyelõ bizottságnak a tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozói és munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.
(7) A (2), (3), (5) és (6) bekezdésben megjelölt összeférhetetlenségi ok fennállásáról az érintett a megválasztása elõtt
köteles nyilatkozni. Nyilatkozatában egyúttal vállalja, hogy megválasztása esetén harminc napon belül az
összeférhetetlenségi okot megszünteti. Amennyiben az összeférhetetlenség a választást követõen merül fel, az
érintett az attól számított tizenöt napon belül köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni. Az összeférhetetlenség
megszüntetésérõl az érintett a választására jogosult testületet haladéktalanul tájékoztatja.
(8) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot a (7) bekezdésben foglalt határidõn belül nem szünteti meg, az
összeférhetetlenség kimondásáról az elnökség, területi szervezet tisztségviselõje esetében – ide nem értve a területi
szervezet elnökét – a területi szervezet elnöke határoz bárki kezdeményezésére vagy hivatalból.

Egyéb szervek, szervezeti egységek
31. §

(1) Az agrárkamarán belül testületi szervként szakmai osztályokat kell létrehozni.
(2) Az agrárkamara feladatainak ellátásához további szervezeti egységeket hozhat létre. Ebben az esetben meg kell
állapítani a szervezeti egységek feladatkörét, továbbá az agrárkamara más szerveivel való kapcsolódásuk rendjét.
(3) Az alapszabály a (2) bekezdésben említett szervezeti egységet testületi szervnek minõsítheti.

32. §

(1) Az agrárkamara állandó választottbíróságot mûködtet.
(2) Az agrárkamara által mûködtetett állandó választottbíróság alávetés esetén az agrárgazdasági tevékenységgel
kapcsolatos jogvitákban kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.
(3) Az állandó választottbíróság tagjait a küldöttgyûlés öt évre titkos szavazással választja.
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VI. FEJEZET
VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK
33. §

Az agrárkamara tagjai az agrárkamarai küldöttek (pótküldöttek) választása céljából megyénként országos
küldöttválasztó közgyûlést tartanak.

34. §

Az országos küldöttgyûlésbe a megyei (fõvárosi) küldöttgyûlések az alapszabályban rögzített arányban delegálhatnak
tagokat és póttagokat.

35. §

(1) Az országos, illetve a megyei küldöttválasztó közgyûlés eljárásáról szóló részletes szabályokat az agrárkamara
alapszabálya vagy egyéb önkormányzati szabályzata határozza meg. Az alapszabályban – e törvény keretei közt –
rendelkezni kell a kamarai osztályok megalakításáról, összehívásáról, üléseinek és határozathozataluk rendjérõl.
(2) A küldöttválasztó közgyûlés eljárási szabályainak figyelemmel kell lenni a tagok és a küldöttek ágazati érdekeinek
és területi tagozódásának arányos meghatározására.
(3) A kamarai osztály szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést. A kamarai osztály ülését akkor is össze kell
hívni, ha az osztály legalább egyötöde írásban kéri. A kamarai osztály tagjait egy-egy szavazat illeti meg.

36. §

(1) Az országos, illetve a megyei küldöttek, a testületi szervek tagjai, valamint a kamara elnöke, alelnökei és más választott
tisztségviselõi legfeljebb ötévi idõtartamra választhatók meg, és – ha az alapszabály eltérõen nem rendelkezik –
újraválaszthatók.
(2) Az országos, illetve a megyei küldöttet, a testületi szervek tagját, valamint az agrárkamara elnökét, alelnökeit és más
választott tisztségviselõjét az õket megválasztó szerv visszahívhatja. A visszahívás feltételeit és eljárási szabályait
az alapszabály határozza meg.

37. §

(1) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, országos-, illetve megyei küldöttnek az választható, aki
a) nagykorú;
b) az agrárkamara tagja vagy gazdálkodó szervezet tag esetén annak törvényes képviselõje.
(2) Nem választható országos, illetve megyei küldöttnek, aki
a) cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll;
b) büntetett elõéletû.

VII. FEJEZET
AZ AGRÁRKAMARA MÛKÖDÉSE
Az agrárkamara kapcsolata más gazdasági kamarákkal, szakmai kamarákkal és egyéb szervekkel
38. §

(1) Az agrárkamara feladatainak ellátása nem érinti az egyesülési szabadság érvényesülését, így különösen nem
korlátozza a civil szervezetek ahhoz való jogát, hogy tevékenységük célját – az egyesülési jogról szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban – szabadon határozzák meg.
(2) Ha az agrárkamara tagja egyidejûleg más gazdasági kamara, szakmai kamara vagy hegyközségi szervezet tagja is,
úgy az agrárkamara köteles egyeztetést kezdeményezni annak érdekében, hogy a testületek a tagjukkal szemben
egymásnak ellentmondó döntést vagy ellentétes tartalmú határozatot ne hozzanak. Amennyiben más gazdasági
kamara, szakmai kamara vagy hegyközség döntése a tagra nézve – agrárkamarai tagságával összefüggésben –
indokolatlan hátrányt okoz, az agrárkamara köteles fellépni tagjának védelme és a hátrány megszüntetése érdekében.

39. §

(1) Az agrárkamara feladatai ellátása érdekében együttmûködik más gazdasági és szakmai kamarákkal, az állami, a helyi
önkormányzati szervekkel és a fogyasztóvédelmi érdekvédelmi szervezetekkel.
(2) Az agrárkamara feladatainak ellátása és a közös érdekek elõmozdítása érdekében együttmûködik más gazdasági
kamarával, szakmai kamarákkal, a hegyközségekkel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó érdek-képviseleti
szervezetekkel. Az agrárkamara az alapszabályában meghatározottak szerint kapcsolatot tarthat a külföldi gazdasági
kamarák országos és megyei szervezeteivel, továbbá más nemzetközi gazdasági, társadalmi szervezetekkel.
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(3) Az agrárkamara feladatai ellátása során kifejtett tevékenysége nem sértheti a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényben, valamint az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdésben
(különösen a szerzõdés 101. és 102. cikkében) és az európai uniós jogi aktusokban foglaltakat.
40. §

Az agrárkamara az agrárgazdaság szereplõinek általános és együttes érdekét tömörítõ, megfogalmazó és az
összérdeket képviselõ szervezet, ezért az egyes osztályok ágazati érdekeinek képviseletét más osztályok érdekével
szemben nem képviselheti. Az osztályok egymás közötti belsõ egyeztetésének folyamatát az alapszabályban vagy
a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni.

VIII. FEJEZET
AZ AGRÁRKAMARA MÛKÖDÉSÉNEK PÉNZÜGYI FORRÁSAI
41. §

(1) Az agrárkamara a közfeladatai ellátásával, illetve mûködésével járó költségeket a következõ bevételekbõl fedezi:
a) tagdíjakból;
b) kamarai hozzájárulásból;
c) az agrárkamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból;
d) az agrárkamara által alapított gazdasági társaság tevékenységébõl származó bevételbõl;
e) a költségvetési törvényben megállapított támogatásból;
f) egyéb bevételekbõl, ideértve az önkéntesen felajánlott hozzájárulásokat is.
(2) Az agrárkamara alanyi adó- és illetékmentességet élvez.
(3) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított, az agrárkamara közfeladatainak ellátásához kapcsolódó költségvetési
támogatást a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell megtervezni.
(4) A költségvetési támogatás felhasználásáról az agrárkamara évente beszámol a miniszternek.

Társaság alapítása
42. §

(1) Az agrárkamara üzletszerûen – nyereség és vagyonszerzés céljából – termelõ, feldolgozó kereskedelmi vagy
szolgáltató tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen társaságban nem szerezhet
részesedést.
(2) Az agrárkamara – gazdasági tevékenységet is igénylõ közfeladatainak ellátása érdekében – nonprofit gazdasági
társaságot alapíthat.
(3) Az agrárkamara közfeladatainak ellátása érdekében csak olyan gazdasági társaságnak lehet tagja, illetve olyan
társaságban szerezhet részesedést, amelyben felelõssége vagyoni hozzájárulásának mértékét nem haladja meg.
(4) Az agrárkamara (2) bekezdés szerinti gazdasági társasága közfeladatok ellátását veszélyeztetõ mértékû kölcsönt nem
vehet fel, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki, az államháztartás alrendszereitõl
kapott támogatást kölcsön fedezetéül, illetve kölcsön törlesztésére nem használhatja fel, továbbá ideiglenesen
felszabaduló szabad pénzeszközeit csak állami garanciavállalás mellett kibocsátott értékpapírba fektetheti.

IX. FEJEZET
AZ AGRÁRKAMARA ÁLLAMI FELÜGYELETE ÉS ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATAINAK BÍRÓSÁGI
FELÜLVIZSGÁLATA
43. §

(1) Az agrárkamara felett az ügyészség az – e törvényben foglalt kivételekkel – az ügyészségrõl szóló törvény
rendelkezései szerint ellenõrzést gyakorol. Az ellenõrzés nem terjed ki az állandó választottbíróságra, továbbá az olyan
ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
(2) Az ügyészség ellenõrzi, hogy az agrárkamara
a) alapszabálya és más önkormányzati szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak;
b) mûködése, határozatai nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt vagy az egyéb önkormányzati
szabályzatokat.
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(3) Ha az agrárkamara mûködésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyészség törvényességi
ellenõrzési jogkörében eljárva keresettel bírósághoz fordulhat. A bíróság
a) a kamara jogsértõ alapszabályát, határozatát, az egyéb önkormányzati szabályzatot, vagy ezek jogsértõ részét
hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el;
b) a mûködés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a kamara küldöttgyûlését;
c) ismételt vagy súlyos törvénysértés esetén a kamarának vagy a kamara egyes szerveinek mûködését felfüggeszti,
egyidejûleg – a törvénysértõ állapot megszüntetésének idõtartamára – felügyelõbiztost jelöl ki. A bíróság
meghatározza a felügyelõbiztos feladatát, a törvényes állapot helyreállítására határidõt állapít meg, szükség
szerint új felügyelõbiztost nevezhet ki a korábbi felügyelõbiztos felmentése mellett. A felügyelõbiztos
tevékenységével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
(4) A felügyelõbiztos köteles a mûködés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni az
agrárkamara országos küldöttgyûlését. Amennyiben a bíróság az elnök vagy az elnökség mûködését függesztette fel,
a felügyelõbiztos a halaszthatatlan ügyekben intézkedik az elnök, illetve az elnökség jogkörében.
44. §

(1) Az agrárkamara tagja a sérelmesnek vélt határozat közzétételét követõ harminc napon belül kérheti a bíróságtól
az agrárkamara valamely testületi szerve vagy tisztségviselõje által a kamarai önkormányzati jogkörben, illetve
közfeladat ellátási hatáskörben hozott határozatának felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más
jogszabályba, az alapszabályba vagy más önkormányzati szabályzatába ütközik.
(2) Perindítás elõtt a tag köteles a jogsértést az ellenõrzõ bizottságnak bejelenteni.
(3) Az ellenõrzõ bizottság a bejelentést követõ harminc napon belül köteles írásban állást foglalni.
(4) A pert a tagnak az ellenõrzõ bizottság állásfoglalásától, vagy a (3) bekezdés szerinti határidõ eredménytelen elteltétõl
számított harminc napon belül kell megindítania. A perindításnak nincs halasztó hatálya, a bíróság azonban
a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
(5) A (4) bekezdésben megállapított határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A bíróság eljárására
egyebekben a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

X. FEJEZET
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
45. §

(1) Az agrárkamara az elsõ kamarai választásokat követõen, a küldöttgyûlés megalakulásával és az alapszabály
elfogadásával egyidejûleg jön létre. Az agrárkamara alakuló ülését az elsõ választások lezárását követõ harmincadik
napon, de legkésõbb 2013. március 31-ig kell megtartani.
(2) Az agrárkamara létrejöttének napján az agrárkamara tagjává válnak az e törvény hatálybalépésének idõpontjában
agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdák és gazdálkodó szervezetek.
(3) Az agrárkamarai tagságra kötelezett személyek a tagnyilvántartás összeállítása és mûködtetése érdekében e törvény
hatálybalépését követõ hatvan napon belül kötelesek az agrárkamarai tagnyilvántartásba bejelentkezni és ötezer
forint kamarai hozzájárulást fizetni. A kamarai hozzájárulást az agrárkamara köteles a tagjegyzék mûködtetésére és
a kamarai közfeladatok ellátására fordítani.
(4) Nem kötelezhetõ a nyilvántartásba vételi díj megfizetésére az a gazdálkodó szervezet, amely igazolja, hogy
a gazdasági kamarákról szóló törvény 37/A. § (2) bekezdésében foglalt összeget korábban a kereskedelmi és
iparkamara részére befizette. A befizetést igazoló gazdálkodó szervezetek tekintetében a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara köteles az agrárkamarával elszámolni és az e törvény szerint agrárkamarai tagságra kötelezett személyek
által befizetett kamarai hozzájárulást megfizetni az agrárkamara részére.
(5) A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint létrehozott Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák az
agrárkamara megalakulásával egyidejûleg általános jogutódlással beolvadnak az agrárkamarába.
(6) A Magyar Agrárkamarának, illetve a területi agrárkamaráknak a gazdasági kamarákról szóló törvényben és az annak
felhatalmazása alapján kibocsátott kormányrendeletekben meghatározott feladatait és szerzõdésben vállalt
kötelezettségeit az agrárkamara létrejöttétõl az agrárkamara látja el.
(7) E törvény hatályba lépését követõ harminc napon belül az agrárkamarai rendszer új szervezeti és mûködési feltételei
kialakításának elõsegítésével összefüggõ egyes kérdéseirõl szóló 2010. évi CXLIV. törvény szerinti kamarai biztos
átadja az átmeneti elnökség részére a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák jogutódlás fordulónapjával
elkészített vagyonleltárral alátámasztott zárómérlegét és a jogutód agrárkamara átalakulási nyitómérleg tervezetét
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valamint az összes folyamatban lévõ szerzõdés és pályázat listáját teljességi nyilatkozattal alátámasztva. Az
átadás-átvétellel egyidejûleg a kamarai biztost e minõségében megilletõ jogok és kötelezettségek az átmeneti
elnökre szállnak át.
(8) A jogelõd területi agrárkamarák által korábban megkötött és a jogutódlás idõpontjában hatályos szerzõdéseket
változatlan tartalommal veszi át a jogutód agrárkamara.
(9) A Magyar Agrárkamara és a gazdasági kamarákról szóló törvény szerint létrehozott területi agrárkamarák választott
tisztségviselõinek megbízatása az átmeneti elnökség megalakulásával egyidejûleg megszûnik.
46. §

(1) E törvény hatályba lépését követõ harminc napon belül a miniszter kinevezi az agrárkamara húsz fõs átmeneti
elnökségének tagjait továbbá az átmeneti elnököt (továbbiakban együttesen: átmeneti elnökség) és kitûzi a megyei-,
illetve országos küldöttválasztó gyûlések idõpontját. A megyei- és az országos küldöttválasztó közgyûlés idõpontját
úgy kell kitûzni, hogy a megválasztott küldöttek legkésõbb 2013. március 31-én megtartsák az agrárkamara alakuló
ülését.
(2) Az átmeneti elnökség tagjává csak olyan személy nevezhetõ ki, aki megfelel a tisztségviselõvé választás e törvény
30. §-ában meghatározott feltételeinek.
(3) Az átmeneti elnökség megbízatása a választásokkal létrejövõ agrárkamara megalakulásáig, de legfeljebb 2013.
március 31-ig szól, mûködését az általa elfogadott ideiglenes ügyrend alapján gyakorolja.
(4) Az átmeneti elnökség az elnökségi tagok kinevezését követõ 30 napon belül köteles elfogadni ideiglenes ügyrendjét.
Az elnökségi tagok kinevezése és az ideiglenes ügyrend elfogadása között az agrárkamara vezetését a kamarai biztos
látja el. Az ideiglenes ügyrend elfogadásával egyidejûleg a kamarai biztos jogköre megszûnik, feladatait az átmeneti
elnök veszi át.

47. §

(1) Az átmeneti elnök
a) közremûködik a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák jogutódlásának e törvény szerinti
lebonyolításában;
b) figyelemmel kíséri a Magyar Agrárkamara és a területi agrárkamarák kötelezettségvállalásainak átadás-átvételét;
c) ellenõrizheti a Magyar Agrárkamara gazdálkodását célszerûségi és eredményességi szempontból;
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az agrárpolitikáért felelõs miniszter részére meghatároz.
(2) Az átmeneti elnök az (1) bekezdésben foglaltak szerinti feladatai ellátása érdekében:
a) képviseli az agrárkamarát;
b) képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve az átmeneti elnökség tagjaira átruházhatja;
c) az agrárkamara részére feladatot határozhat meg;
d) az agrárkamarától jelentést, tájékoztatót kérhet;
e) az agrárkamara bármely iratát megtekintheti;
f) az agrárkamara által használt bármely helyiségbe beléphet;
g) az agrárkamarával bármilyen jogviszonyban levõ személytõl tájékoztatást kérhet.
(3) Az átmeneti elnökség elõkészíti az agrárkamara megyei- és országos küldötteinek megválasztását és jóváhagyja az
elsõ választások lebonyolításáról szóló ideiglenes választási szabályzatot.
(4) Az átmeneti elnökség:
a) jóváhagyja a 41. § (4) bekezdés szerinti beszámolót;
b) összeállítja a kamarai tagjegyzéket és ez alapján megállapítja a választói névjegyzéket és a kamarai osztályok
tagsági körét;
c) a tagjegyzék alapján felállítja a kamarai osztályokat és a tagokat kamarai osztályokba sorolja;
d) e törvényben foglaltak figyelembevételével kialakítja a küldöttválasztó közgyûlés összehívásának,
lebonyolításának részletes szabályait és gondoskodik a küldöttválasztó közgyûlés összehívásáról;
e) javaslatot tesz a kamara alapszabályára és más önkormányzati szabályzatára;
f) dönt a küldöttválasztó alakuló gyûlés megszervezésével, lebonyolításával összefüggõ, halaszhatatlan intézkedést
igénylõ kérdésben;
g) elõkészíti és lebonyolítja a kamarai küldöttválasztó alakuló gyûlést és a tisztségviselõk megválasztását.
(5) A (3) bekezdésben foglalt választási szabályokat az átmeneti elnökség jóváhagyását követõen a miniszter hagyja jóvá.
(6) Az agrárkamara mûködésének jogfolytonosságát és az ügyintézõ szervezet mûködését az átmeneti elnökség alatt az
átmeneti elnök irányítja és ellenõrzi, e körben biztosítja a jogelõd területi agrárkamarák törvényben meghatározott
vagy szerzõdésben vállalt kötelezettségeinek és a Magyar Agrárkamara nemzetközi szerzõdésekben vállalt
kötelezettségeinek folyamatos teljesítését.
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(7) A 7. § (6) bekezdésében meghatározott adatokat az agrárkamara elsõ alkalommal a megalakulását követõ hatvan
napon belül egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra, térítésmentesen átadja a Központi Statisztikai
Hivatal részére.
48. §

A nemzetközi szerzõdésekben, továbbá Magyar Agrárkamara által külföldi szervezetekkel, gazdasági, kereskedelmi
kamarákkal kötött szerzõdésekben a Magyar Agrárkamara részére megállapított – kamarai feladatokkal összefüggõ –
jogok és kötelezettségek az agrárkamarára szállnak át megalakulásával egyidejûleg.

XI. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
49. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 16. § (2) bekezdés c)–j) pontja 2013. április 1. napján lép hatályba.

50. §

Ahol jogszabály agrárkamarát, Magyar Agrárkamarát, területi agrárkamarát említ azon a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát kell érteni.

51. §

A Magyar Agrárkamara mellett mûködõ Állandó Választottbíróság elõtti folyamatban levõ eljárásokat e törvény
hatálybalépése nem érinti.

52. §

(1) A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1. § E törvény hatálya Magyarország területén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ gazdálkodó szervezetekre,
a kereskedelmi és iparkamarára, valamint – az érdek-képviseleti jogok gyakorlása tekintetében – gazdasági
érdek-képviseleti szervezetekre terjed ki.”
(2) A Gktv. 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„a) gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az egyéni cég, az egyesülés, az egyes jogi személyek vállalata,
a leányvállalat, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet,
az egyéni vállalkozó, amely nem minõsül a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény 2. § c) pontja alapján az agrárkamara tagjának;”
(3) A Gktv. 2. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„g) gazdasági kamara: a kereskedelmi és iparkamara területi és országos szervezetei, továbbá az agrárkamara;”
(4) A Gktv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Gazdasági kamaraként kereskedelmi és iparkamarákat kell alakítani. Másfajta gazdasági kamara e törvény szerint
nem hozható létre. A kereskedelmi, ipari és kézmûipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos
kamarai közfeladatokat a kereskedelmi és iparkamarák látják el.”
(5) A Gktv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Országos gazdasági kamaraként a kereskedelmi és iparkamaráknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát kell
megalakítaniuk.”
(6) A Gktv. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gazdálkodó szervezet a kereskedelmi és iparkamaránál köteles kérni a kamarai nyilvántartásba való
bejegyzését.”
(7) A Gktv. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gazdasági kamarák – külön törvények rendelkezései szerint – részt vesznek az (1) bekezdésben, valamint
a 9. §-ban meghatározott feladataikkal összefüggõ célokat szolgáló elkülönített állami pénzalapok és költségvetési
elõirányzatok felhasználására vonatkozó döntések elõkészítésében.”
(8) A Gktv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § A területi kereskedelmi és iparkamarán belül – e törvény rendelkezéseinek keretei között – kereskedelmi, ipari
és kézmûipari tagozatot kell létrehozni. A gazdasági kamara feladatainak ellátásához további szervezeti egységeket
hozhat létre. Ebben az esetben meg kell állapítani a szervezeti egységek feladatkörét, továbbá a kamara más szerveivel
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való kapcsolódásuk rendjét. A kereskedelmi és iparkamarán belül az e törvényben meghatározottakon túlmenõ
tagozatok létrehozásáról – a választási idõszakok megtartásának figyelembevételével – a kamara alapszabálya
rendelkezhet.”
A Gktv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kamarai küldötteket (pótküldötteket) a választási névjegyzékben szereplõ gazdálkodó szervezetek
a kereskedelmi és iparkamarákban tagozatokban választják meg. A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat
kizárólag a választási névjegyzékben szavazásra jogosult személyként feltüntetett személy útján gyakorolhatják.
Minden gazdálkodó szervezetet a kamarai választások során egy szavazat illet meg.”
A Gktv. 30. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Valamennyi gazdálkodó szervezetet be kell osztani a kereskedelmi és iparkamarákban tagozatokba.
(4) Az egyes kamarai tagozatokba a (3) bekezdés szerinti beosztott gazdálkodó szervezetek a tagozat gazdasági
súlyának megfelelõ számú kamarai küldöttet (pótküldöttet) választanak. Az egyes tagozatok által választott küldöttek
(pótküldöttek) számát a területi gazdasági kamara alapszabálya határozza meg.”
A Gktv. 31. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gazdálkodó szervezetekrõl a kereskedelmi és ipari kamarán belül tagozatonként a gazdasági kamara köteles
választási névjegyzéket és tagjegyzéket összeállítani és vezetni. A névjegyzék tartalmazza a gazdálkodó szervezet
nyilvántartási számát, nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet
képviseletében szavazásra jogosult személy(ek) nevét. A tagjegyzék tartalmazza a kamarai tag nevét, székhelyét,
tevékenységi körét, a tagsági jogviszony kezdõidõpontját és a tagsági jogviszonnyal összefüggõ kérdésekben
a kamarai tag nevében e törvény rendelkezései szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét. A tagjegyzék
a választási névjegyzék része.”
A Gktv. 31. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lép:
„(3) A kamara tagja a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti, hogy a gazdasági kamara a következõ naptári év
elsõ napjától kezdõdõen a kereskedelmi és iparkamarán belül másik tagozatba sorolja át.
(4) A gazdálkodó szervezet a gazdasági kamaránál a naptári év utolsó napjára szóló hatállyal kérheti választási
jogosultsága megszüntetését és a választási névjegyzékbõl való törlését, ha szavazati jogával nem kíván élni, vagy
ha egyszerre folytat kereskedelmi és ipari szakmák körébe és a külön törvény szerinti agrárkamarai tagságot
eredményezõ tevékenységek körébe tartozó tevékenységet, és a következõ naptári év elsõ napjától kezdõdõen az
agrárkamarában kíván választójoggal élni.”

53. §

Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben határozza meg az ingatlanügyi hatóság, az adóhatóság,
a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a mezõgazdasági szakigazgatási szerv általi adatszolgáltatási
kötelezettség szabályait.

54. §

(1) Hatályát veszti a Gktv. 2. § d) pontja, 9/A. § (3) bekezdése, 12. § (4) bekezdése 16. § c) pontjában „az osztályok,”
szövegrész, 16. § j) pontja, és 52. §-a.
(2) A 46. § (4) bekezdése szerinti ideiglenes ügyrend elfogadása napján hatályát veszti az agrárkamarai rendszer
új szervezeti és mûködési feltételei kialakításának elõsegítésével összefüggõ egyes kérdéseirõl szóló 2010. évi
CXLIV. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez
Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:
011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
011102 Máktermesztés
011103 Brikett, pellet gyártása gabonafélékbõl
011201 Rizstermesztés
011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
011401 Cukornádtermesztés
011402 Brikett, pellet gyártása cukornádból
011501 Dohánytermesztés
011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.
011602 Kendertermesztés
011901 Egyéb, nem évelõ növény termesztése m.n.s.
011902 Dísznövény- és virágtermesztés
011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésû növénybõl (nem mûvirágból)
011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésû alapanyagból)
011905 Brikett, pellet gyártása egyéb nem évelõ növénybõl
012101 Szõlõtermesztés
012201 Trópusi gyümölcs termesztése
012301 Citrusfélék termesztése
012401 Almatermésû, csonthéjas termesztése
012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése
012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
012701 Italgyártási növény termesztése
012801 Fûszer-, aromanövény termesztése m.n.s.
012802 Gyógynövénytermesztés
012803 Gyógyszeralapanyag-termesztés
012901 Egyéb évelõ növény termesztése m.n.s.
012902 Nádgazdasági és fûztelepi tevékenység
012903 Karácsonyfa termesztése
012904 Brikett, pellet gyártása egyéb évelõ növénybõl
013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.
013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés
013003 Gyümölcs-, szõlõ-, díszfaiskola
013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése
014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése
014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
014301 Ló, lóféle tenyésztése
014501 Juh, kecske tenyésztése
014601 Sertéstenyésztés
014701 Baromfitenyésztés
014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.
014902 Méhészet
014903 Hobbiállat tenyésztése
014904 Egyéb állati termékek termelése
014905 Nyúl tenyésztése
015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)
016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.
016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erõvel
016103 Mezõgazdasági kártevõirtás
016201 Állattenyésztési szolgáltatás
016301 Betakarítást követõ szolgáltatás m.n.s.
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016302
016401
017001
021001
022001
022002
022003
023001
023002
024001
024002
024003
031101
031201
032101
032201
101101
101102
101201
101202
101301
101302
101303
101304
102001
103101
103102
103201
103202
103203
103204
103901
103902
103903
103904
103905
103910
104101
104102
104201
104202
105101
105102
105103
105201
106101
106102
106201
107101
107102
107103
107201
107202

Koszorú- és virágkötés nem saját termelésû növénybõl (nem mûvirágból)
Vetési célú magfeldolgozás
Vadgazdálkodási szolgáltatás
Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység
Fakitermelés saját jogon
Brikett, pellet gyártása fahulladékból
Faszéntermelés az erdõben (hagyományos módszerrel elõállítva)
Erdõgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése)
Éti csiga gyûjtése
Erdészeti szolgáltatás m.n.s.
Erdészeti bérmunka
Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában
Tengeri halászat
Édesvízi halászat
Tengeri halgazdálkodás
Édesvízi halgazdálkodás
Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.
Vágóállatok vágása
Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s.
Baromfikopasztás
Húskészítmény gyártása
Baromfihús-készítmény gyártása
Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése
Húskonzervek gyártása
Halfeldolgozás, -tartósítás
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésû alapanyagból)
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésû alapanyagból)
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésû alapanyagból) m.n.s.
Zöldséglé gyártása (saját termelésû alapanyagból)
Szõlõlé gyártása (saját termelésû alapanyagból)
Gyümölcslé gyártása (saját termelésû alapanyagból)
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.
Savanyúságkészítés (nem saját termelésû alapanyagból)
Savanyúságkészítés (saját termelésû alapanyagból)
Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésû alapanyagból)
Pattogatott kukorica-, pirított napraforgómag-készítés (saját termelésû alapanyagból)
Egyéb zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésû alapanyagból)
Olaj gyártása (nem saját termelésû alapanyagból)
Olaj gyártása (saját termelésû alapanyagból)
Margarin gyártása (nem saját termelésû alapanyagból) m.n.s.
Margarin gyártása (saját termelésû alapanyagból)
Tejtermék készítése (nem saját termelésû alapanyagból) m.n.s.
Tejtermék készítés (saját termelésû tehéntejbõl)
Tejtermék készítés (saját termelésû juh-, kecsketejbõl)
Jégkrém gyártása
Malomipari termék gyártása m.n.s.
Gabonafélék bérdarálása
Keményítõ, keményítõtermék gyártása
Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.
Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.
Keksz- és ostyagyártás
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107203
107301
108101
108201
108202
108203
108204
108301
108401
108402
108501
108601
108901
109101
109201
110101
110102
110103
110104
110201
110202
110203
110301
110302
110401
110501
110601
110701
110702
110703
120001
201501
201502
202001
212002
283001
283002
331203
331214
332013
461101
462101
462102
462103
462104
462105
462201
462202
462301
462302
462303
466101
466102

•

2012. évi 99. szám

Mézeskalács-készítés
Tésztafélék gyártása
Cukorgyártás
Édesség gyártása m.n.s.
Cukorkakészítés
Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása
Kakaó és kakaókészítmények gyártása
Tea, kávé feldolgozása
Fûszer, ételízesítõ gyártása m.n.s.
Paprika darálása, mesterséges szárítása
Készétel gyártása
Homogenizált, diétás étel gyártása
M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
Haszonállat-eledel gyártása
Hobbiállat-eledel gyártása
Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.
Pálinka készítése (nem saját termelésû alapanyagból)
Etilalkohol gyártása
Pálinka készítése (saját termelésû alapanyagból)
Bortermelés (nem saját termelésû alapanyagból) m.n.s.
Pezsgõtermelés
Szõlõmust-, bortermelés (saját termelésû alapanyagból)
Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésû alapanyagból) m.n.s.
Gyümölcsbortermelés (saját termelésû alapanyagból)
Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
Sörgyártás
Malátagyártás
Ásványvíz és forrásvíz palackozása
Szikvízkészítés
Alkoholmentes (üdítõ)ital gyártása
Dohánytermék gyártása
Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása
Virágföld elõállítása
Mezõgazdasági vegyi termék gyártása
Gyógynövény-feldolgozás
M.n.s. mezõgazdasági, erdészeti gép gyártása
Mezõgazdasági traktor gyártása
Egyéb mezõgazdasági gép javítása
Mezõgazdasági traktor javítása
Mezõgazdasági gép üzembehelyezése
Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
Gabona-, vetõmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem
Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
Mezõgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezõgazdasági nyersanyag felvásárlása
Feldolgozatlan dohány külkereskedelem
Gabona, vetõmag, takarmány külkereskedelem
Dísznövény-nagykereskedelem
Dísznövény-külkereskedelem
Élõállat nagykereskedelme m.n.s.
Mezõgazdasági állatfelvásárlás
Élõállat-külkereskedelem
Mezõgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.
Mezõgazdasági gép, berendezés külkereskedelme
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467503 Növényvédõszer-nagykereskedelem
467504 Mûtrágya nagykereskedelem
475206 Mezõgazdasági eszköz kiskereskedelme
477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme
477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem
477602 Hobbiállat eledel és takarmány kiskereskedelem
477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem
477604 Mûtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem
749005 Mezõgazdasági, vadgazdálkodási, erdõgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
749040 Gombaszakértés
773101 Mezõgazdasági gép kölcsönzése
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése
813001 Zöldterület-kezelés
910401 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése

2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez
Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0112 Rizstermesztés
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0114 Cukornádtermesztés
0115 Dohánytermesztés
0116 Rostnövénytermesztés
0119 Egyéb, nem évelõ növény termesztése
0121 Szõlõtermesztés
0122 Trópusi gyümölcs termesztése
0123 Citrusféle termesztése
0124 Almatermésû csonthéjas termesztése
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése
0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0127 Italgyártási növény termesztése
0128 Fûszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése
0129 Egyéb évelõ növény termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0143 Ló, lóféle tenyésztése
0145 Juh, kecske tenyésztése
0146 Sertéstenyésztés
0147 Baromfitenyésztés
0149 Egyéb állat tenyésztése
0150 Vegyes gazdálkodás
0161 Növénytermesztési szolgáltatás
0162 Állattenyésztési szolgáltatás
0163 Betakarítást követõ szolgáltatás
0164 Vetési célú magfeldolgozás
0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0210 Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység
0220 Fakitermelés
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0230
0240
0311
0312
0321
0322
1011
1012
1013
1020
1031
1032
1039
1041
1042
1051
1052
1061
1062
1071
1072
1073
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1089
1091
1092
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1200
2015
2020
2120
2830
4611
4621
4622
4623
4661
4776
7500
7731
8130
9104

•

2012. évi 99. szám

Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése
Erdészeti szolgáltatás
Tengeri halászat
Édesvízi halászat
Tengerihal-gazdálkodás
Édesvízihal-gazdálkodás
Húsfeldolgozás, -tartósítás
Baromfihús feldolgozása, tartósítása
Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
Halfeldolgozás, -tartósítás
Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Olaj gyártása
Margarin gyártása
Tejtermék gyártása
Jégkrém gyártása
Malomipari termék gyártása
Keményítõ, keményítõtermék gyártása
Kenyér; friss pékáru gyártása
Tartósított lisztes áru gyártása
Tésztafélék gyártása
Cukorgyártás
Édesség gyártása
Tea, kávé feldolgozása
Fûszer, ételízesítõ gyártása
Készétel gyártása
Homogenizált, diétás étel gyártása
M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
Haszonállat-eledel gyártása
Hobbiállat-eledel gyártása
Desztillált szeszes ital gyártása
Szõlõbor termelése
Gyümölcsbor termelése
Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
Sörgyártás
Malátagyártás
Üdítõital, ásványvíz gyártása
Dohánytermék gyártása
Mûtrágya, nitrogénvegyület gyártása
Mezõgazdasági vegyi termék gyártása
Gyógyszerkészítmény gyártása
Mezõgazdasági, erdészeti gép gyártása
Mezõgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
Gabona, dohány, vetõmag, takarmány nagykereskedelme
Dísznövény nagykereskedelme
Élõállat nagykereskedelme
Mezõgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
Állat-egészségügyi ellátás
Mezõgazdasági gép kölcsönzése
Zöldterület-kezelés
Növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése
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2012. évi CXXVII. törvény
a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzésérõl*
Az Országgyûlés abból a célból, hogy az állatorvosok önkormányzati elveken alapuló köztestületi formában mûködõ szakmai
szervezete hatékonyan részt vegyen az állat-egészségügyi feladatok ellátásában, szervezze és intézze az állatorvosi tevékenység
gyakorlásával összefüggõ egyes közfeladatokat, továbbá szakmai támogatást nyújtson az állatorvosok számára, a következõ
törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) A Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: Kamara) az állatorvosok önkormányzattal rendelkezõ, közfeladatokat
és általános szakmai érdek-képviseleti feladatokat ellátó köztestülete.
(2) A Kamara a feladatait
a) területi szervezetei és
b) országos szervezete
útján látja el.
(3) A Kamara területi szervezetei és országos szervezete jogi személyek.
(4) Az országos szervezet székhelye Budapest. Az országos szervezet jogosult Magyarország címerének használatára.
(5) A „Magyar Állatorvosi Kamara” elnevezés használatára kizárólag az országos szervezet, az „állatorvosi kamara”
elnevezés használatára a területi szervezet és az országos szervezet jogosult.

2. §

(1) E törvény alkalmazásában:
a) állat-egészségügyi szolgáltató intézmény: az állatorvosi rendelõ, az állatorvosi szakrendelõ, az állatkórház és
az állatklinika;
b) állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység: a 33. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek megrendelésre,
szolgáltatásként, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló törvény alapján állami feladatkörbe nem
vont módon történõ ellátása;
c) állatklinika: olyan állatkórház, amely az állat-egészségügyi szolgáltatói tevékenységén túlmenõen közvetlenül
részt vesz az állatorvosi felsõfokú alap- és továbbképzésben, valamint a szakirányú kutatásban;
d) állatkórház: állatorvosi végzettséggel rendelkezõ személy által irányított olyan állatorvosi szakrendelõ, amelyben
szervezett és tervszerû formában biztosított az állatok gyógykezelés céljából történõ elhelyezése, ápolása,
bentlakásos utókezelése és folyamatos állat-egészségügyi felügyelete;
e) állatorvosi rendelõ: állatorvosi végzettséggel rendelkezõ személy által szakmailag irányított, az állatorvosi
tevékenység végzésére alkalmas helyiségekbõl álló állat-egészségügyi szolgáltató intézmény;
f) állatorvosi szakrendelõ (rendelõintézet): több állatorvost foglalkoztató olyan állatorvosi rendelõ, ahol az állatok
szakirányú speciális vizsgálata, sürgõsségi, szakosított és egyéb speciális szakmai követelményeket igénylõ
gyógykezelése is folyamatosan – elõre meghatározott, tervezett rendelési idõben – biztosított;
g) nagy létszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhetõ állatok száma állatfajonként
legalább
ga) harminc ló,
gb) ötven szarvasmarha,
gc) kétszáz juh,
gd) kétszáz kecske,
ge) száz sertés,
gf) kétezer broiler baromfi,
gg) ötszáz kifejlett baromfi,
gh) ötven strucc vagy
gi) ötven anyanyúl és szaporulata;
h) szolgáltató állatorvos: állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvos.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) E törvényben szereplõ iratok kézbesítésére a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó általános szabályokat kell
alkalmazni.

II. FEJEZET
A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA
1. A Kamara feladatai
3. §

(1) A Kamara alapszabály szerint mûködik.
(2) A Kamara alapszabálya (a továbbiakban: Alapszabály) tartalmazza:
a) a területi szervezetek és az országos szervezet elnevezését és székhelyét,
b) a Kamara szervezetére és szerveinek mûködésére vonatkozó részletes szabályokat,
c) a testületi szervek, valamint azok tagjainak feladat- és hatáskörére, megalakításuk, valamint választásuk módjára,
megbízatásuk idõtartamára vonatkozó részletes szabályokat,
d) a Kamara gazdálkodására vonatkozó alapvetõ szabályokat,
e) mindazokat a kérdéseket, amelyeket törvény az Alapszabályba való felvételre utal.

4. §

(1) A Kamara az állatorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggõ ügyekben képviseli az állatorvosok általános szakmai
érdekeit, valamint elõsegíti az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végzõ állatorvosok hivatásukból eredõ
jogainak érvényesülését, és elõsegíti e jogok érvényesülését.
(2) A Kamara véleményezési jogot gyakorol
a) az állatorvosok szakmai tevékenységét érintõ jogszabályok – így különösen a 48. § a)–b) pontja szerinti
jogszabályok – megalkotása során,
b) az állatorvosi diplomához kötött tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély kiadása során,
c) a külföldön szerzett állatorvosi diploma honosításával kapcsolatban,
d) tagjai tekintetében az igazságügyi állatorvos szakértõk, valamint a szaktanácsadó, szakértõ állatorvosok
állatorvosi névjegyzékbe történõ felvételével összefüggésben.
(3) A Kamara részt vesz
a) az állatorvosképzõ állami fenntartású felsõoktatási intézménnyel együttmûködve az állatorvosképzésben,
a szakképzésben, véleményezési jogot gyakorol az elõbbi képzések és a szakmai továbbképzés követelményeinek
meghatározása tekintetében, valamint kialakítja a szakmai továbbképzés követelményszintjét,
b) az állatorvosi asszisztensek képzésében, továbbképzéseket szervez az állatorvosi asszisztensek számára, amelyrõl
bizonyítványt állít ki,
c) az állatorvosi diplomához kötött tevékenység végzésével járó, az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet
végzõ állatorvos által nyújtott állat-egészségügyi szolgáltatások minõségi ellenõrzésében,
d) felkérésre, tanácskozási joggal a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintõ szakmai testületek és bizottságok
munkájában.
(4) A Kamara ellátja
a) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végzõ állatorvosok közcélú igénybevételével kapcsolatos
kamarai szervezési feladatokat, ennek keretében megállapodik az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs
miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) a közcélra igénybe vett állatorvosokat megilletõ díjazás és
a költségtérítés mértékérõl,
b) a kedvtelésbõl tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges útlevél kiállításának, kezelésének
országos szintû megszervezését, így különösen a szükséges nyomtatványok biztosítását és országos
adatbázisban történõ nyilvántartását,
c) a speciális állatorvosi ismeretek megszerzésével összefüggõ, az Alapszabályban meghatározott kamarai képzések
szervezését, lebonyolítását és a képzés teljesítésérõl bizonyítványt állít ki.
(5) A Kamara meghatározza
a) a kamarai tagokra vonatkozó állatorvos-etikai szabályokat és ellenõrzi azok betartását,
b) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végzõ állatorvos helyettesítésére vonatkozó szakmai
irányelveket,
c) az állatorvosi asszisztensek munkavégzésére vonatkozó szakmai irányelveket,
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d)

az állatorvosok kamarai tagságával és állatorvosi tevékenységével összefüggõ név- és címhasználatának, továbbá
a kamarai bélyegzõ használatának feltételeit,
e) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység gyakorlásának szakmai feltételeire vonatkozó ajánlásokat (szakmai
protokoll) és szakmai irányelveket ad ki, továbbá ellenõrzi azok betartását,
f) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végzõ állatorvosok kötelezõ szakmai továbbképzésben való
részvételének feltételeit,
g) az állat-egészségügyi szolgáltató intézmények önkéntes minõsítési rendszerének elveit és követelményrendszerét.
(6) A Kamara
a) vezeti az állatorvosi és az asszisztensi névjegyzéket, a bennük rögzített adatokból hatósági felkérésére adatokat és
statisztikai adatokat szolgáltat,
b) területi szervezetei nyilvántartást vezetnek az illetékességi területükön engedélyezett állat-egészségügyi
intézményekrõl és az engedélyezett állat-egészségügyi szolgáltatókról,
c) hatósági eljárást kezdeményez az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet jogosulatlanul folytatók ellen,
d) egyeztetõ eljárást folytat le az érintettek kezdeményezésére a Kamara tagjai között az állat-egészségügyi
szolgáltató tevékenység gyakorlásával összefüggõ vitás szakmai kérdésekben,
e) etikai eljárást folytat le a Kamara állatorvos-etikai szabályait megszegõ tagokkal szemben,
f) belföldi, valamint külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn,
g) kitüntetés adományozását kezdeményezi, önállóan díjat alapíthat,
h) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni kívánó kamarai tag kérelmére állatorvosi bélyegzõt ad
ki,
i) közremûködik az állat-egészségügyi intézmény létesítésének személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásában,
és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel egyeztetve gondoskodik azok folyamatos ellenõrzésérõl,
j) engedélyezi az állat-egészségügyi szolgáltatókat (praxisengedély),
k) közremûködik az állat-egészségügyi szolgáltató személyi és tárgyi feltételeinek meghatározásában, és
gondoskodik azok folyamatos ellenõrzésérõl,
l) ajánlást ad ki az állatorvos által végzett szolgáltatások munkadíjának alsó és felsõ határára vonatkozóan,
m) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.
(7) A Kamara értesíti az illetékes élelmiszerlánc-felügyeleti szervet a (6) bekezdés i) pontjában foglalt ellenõrzése során
feltárt hiányosságokról.
(8) A Kamara a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti közigazgatási
hatóságként jár el
a) a kamarai tagfelvétel,
b) a tagsági jogviszony szüneteltetése,
c) a praxisengedély kiadása, visszavonása,
d) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység szüneteltetése,
e) az asszisztensi névjegyzékbe történõ felvétel,
f) az asszisztensi tevékenység végzésének szüneteltetése
során.

2. Állatorvosi névjegyzék
5. §

(1) Az állatorvosi névjegyzékben fel kell tüntetni a Kamara tagjának
a) természetes személyazonosító adatait,
b) egyetemi diplomájának számát és keltét,
c) tudományos fokozatát, szakállatorvosi és egyéb szakképzettségét,
d) székhelyét, szakmai mûködési körét,
e) bejelentésére az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzése szünetelésének tényét és idõtartamát,
f) kérésére a nyelvtudására vonatkozó adatokat, kitüntetéseit és a telefonos elérhetõségét,
g) jogerõsen elbírált etikai vétségeit, az elmarasztaló határozat jogerõre emelkedésétõl számított két évig.
(2) Az állatorvosi névjegyzékben a Kamara az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végzõ tagjainak
az (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti adatai a tagsági jogviszony megszûnéséig nyilvánosak, azokat a Kamara
a honlapján naprakészen közzéteszi.
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(3) Az (1) bekezdésben szereplõ adatokat a Kamara a tagsági jogviszony megszûnését követõ öt évig kezeli az
állat-egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében.

3. A területi szervezetek
6. §

(1) A területi szervezet testületi szervei a közgyûlés, valamint a 8. és 9. §-ban meghatározott szervek (a továbbiakban
együtt: területi ügyintézõ szervek). A területi szervezet önálló költségvetés alapján mûködik és ellátja az e törvényben
és az Alapszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.
(2) A területi szervezet az Alapszabályban meghatározott területen és székhelyen mûködik. A területi szervezet területe
összefüggõ, legalább egy megye területére terjedhet ki. Egy megye területén kizárólag egy területi szervezet
mûködhet.
(3) A területi szervezet elnevezésében utalni kell annak illetékességi területére.

7. §

(1) A területi szervezet legfõbb döntéshozó szerve a tagok összességébõl álló területi közgyûlés, amely az Alapszabályban
meghatározott feltételekkel küldöttközgyûlés formájában is megszervezhetõ. A területi küldöttközgyûlésre a területi
közgyûlés szabályait kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A területi közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a területi tisztségviselõk, az etikai bizottság, a felügyelõbizottság és az oktatási bizottság, valamint egyéb állandó
bizottság tagjainak a megválasztása,
b) a területi szervezet vezetõsége (a továbbiakban: vezetõség) és a felügyelõbizottság éves beszámolójának
az elfogadása,
c) a területi szervezet éves költségvetésének, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak
az elfogadása,
d) minden olyan ügy, amelyet e törvény vagy az Alapszabály a közgyûlés hatáskörébe utal.
(3) A területi közgyûlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Az Alapszabály a területi közgyûlés
kötelezõ összehívásának egyéb eseteit is megállapíthatja.
(4) A területi közgyûlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén – ha az Alapszabály másként nem rendelkezik – a tizenöt napon belül ismételten
összehívott területi közgyûlés az eredetileg közölt napirendi pontok vonatkozásában a megjelent szavazásra jogosult
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
(5) A területi közgyûlés döntéseihez a jelen lévõ tagok többségének szavazata szükséges.

8. §

(1) A területi szervezet ügyviteli szerve a vezetõség. A területi közgyûlés az Alapszabályban meghatározott számú,
legalább hat tagból álló vezetõséget hoz létre, amelynek tagjait titkos szavazással négy évre választja meg.
A vezetõség tagja az elnök, az alelnök, a titkár, valamint a választott vezetõségi tagok. A területei szervezet
vezetõségének valamennyi tagja tisztségviselõnek minõsül. Az Alapszabály más tisztségviselõk választását is
kötelezõvé teheti. A területi szervezetet az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, az elnök és az alelnök együttes
akadályoztatása esetén a titkár képviseli. A területi szervezet elnökére, alelnökére és titkárára az országos szervezet
elnökére, alelnökére és fõtitkárára vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A vezetõség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a területi közgyûlés üléseinek összehívása,
b) két küldöttközgyûlés közötti idõben a területi szervezet operatív tevékenységének szervezése és irányítása.
(3) A vezetõség az új vezetõség megválasztásáig látja el a feladatait. E rendelkezést megfelelõen alkalmazni kell
a 9. § (1), (2) és (4) bekezdésében szereplõ szervek esetében.

9. §

(1) A területi közgyûlés az Alapszabályban meghatározott számú, legalább három tagból álló etikai bizottságot hoz létre,
amelynek tagjait és elnökét titkos szavazással négy évre választja meg.
(2) A területi közgyûlés az Alapszabályban meghatározott számú, legalább három tagból álló felügyelõbizottságot hoz
létre, amelynek tagjait és elnökét titkos szavazással négy évre választja meg.
(3) A felügyelõbizottság ellenõrzi a Kamara mûködésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó
jogszabályok és belsõ szabályok érvényesülését a területi szerveknél, a területi szervek tisztségviselõinél és a területi
ügyintézõ szerv nem tisztségviselõ tagjainál. Az ellenõrzés során a felügyelõbizottságot megilletõ jogosultságokat
az Alapszabály határozza meg azzal, hogy a felügyelõbizottság részére történõ tájékoztatás adásának kötelezettségét
nem korlátozhatja.
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(4) A területi közgyûlés az Alapszabályban meghatározott számú, legalább három tagból álló oktatási bizottságot hoz
létre, amelynek tagjait és elnökét titkos szavazással négy évre választja meg.
(5) Az etikai bizottság, a felügyelõbizottság és az oktatási bizottság elnöke tisztségviselõként látja el feladatait.
(6) Az Alapszabály rendelkezhet a területi szervezeten belül egyéb szervek megalakításáról.

4. Az országos szervezet
10. §

(1) Az országos szervezet
a) az országos küldöttközgyûlésbõl (a továbbiakban: küldöttközgyûlés),
b) az országos elnökségbõl (a továbbiakban: elnökség),
c) az országos felügyelõbizottságból,
d) az országos etikai bizottságból,
e) az országos oktatási bizottságból,
f) az Alapszabályban meghatározott egyéb állandó és eseti bizottságokból [b)–f) pont a továbbiakban együtt:
országos ügyintézõ szervek]
áll.
(2) Az országos szervezet tisztségviselõi:
a) a (3) bekezdésben meghatározott személyek,
b) az országos felügyelõbizottság elnöke,
c) az országos etikai bizottság elnöke,
d) az országos oktatási bizottság elnöke,
e) az Alapszabály szerint választott egyéb állandó bizottság elnöke.
(3) Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) a fõtitkár, valamint
d) további hat elnökségi tag.
(4) Az országos szervezetet az elnök, akadályoztatása esetén – az Alapszabályban meghatározott körben – az alelnök,
az elnök és az alelnök együttes akadályoztatása esetén a fõtitkár képviseli.

11. §

(1) A Kamara országos legfõbb döntéshozó szerve a területi közgyûlés által választott országos küldöttekbõl álló
küldöttközgyûlés.
(2) A küldöttközgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály, a szakmai irányelvek, a kamarai szabályzatok, valamint az etikai szabályzat megalkotása és
módosítása,
b) az országos tisztségviselõk, az országos etikai bizottság, az országos felügyelõbizottság és az országos oktatási
bizottság, valamint egyéb országos állandó bizottság tagjainak a megválasztása,
c) az elnökség és az országos felügyelõbizottság éves beszámolójának az elfogadása,
d) a Kamara éves költségvetésének, ennek részeként a kamarai tagsági díjnak, a tagsági díjból származó bevétel
– a területi szervezet és az országos szervezet közötti – megosztása arányának, valamint a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása,
e) minden olyan ügy, amelyet e törvény vagy az Alapszabály a küldöttközgyûlés hatáskörébe utal.
(3) Az Alapszabály elfogadásához és módosításához a szavazásra jogosult jelen lévõ országos küldöttek kétharmadának
egyetértõ szavazata szükséges.
(4) A küldöttközgyûlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult országos küldöttek több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén – ha az Alapszabály másként nem rendelkezik – a tizenöt napon belül ismételten
összehívott küldöttközgyûlés az eredetileg közölt napirendi pontok vonatkozásában a megjelent országos küldöttek
számára tekintet nélkül határozatképes. Az ismételten összehívott küldöttközgyûlés az Alapszabály elfogadásáról
vagy módosításáról nem dönthet.
(5) A küldöttközgyûlés döntéseihez a jelen lévõ tagok többségének szavazata szükséges.
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12. §

(1) A küldöttközgyûlés elnökséget hoz létre, amelynek tagjait titkos szavazással négy évre választja meg.
(2) Az elnökség ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket e törvény, az Alapszabály és a küldöttközgyûlés részére
meghatároz.
(3) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik, a (4) bekezdésben foglaltak kivételével:
a) a küldöttközgyûlés üléseinek összehívása,
b) a tagsági jogviszony felfüggesztését vagy megszûnését elrendelõ, továbbá a tagsági jogviszony létesítését
elutasító, valamint a praxisengedély kiadását elutasító határozat elleni fellebbezés elbírálása, feltéve, hogy azt
nem etikai eljárás keretében hozták,
c) a 4. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jog gyakorlása,
d) a közfeladatok ellátásával összefüggõ határozatok meghozatala, amelyek a területi szervezetekre kötelezõ
érvényûek,
e) két küldöttközgyûlés közötti idõben a Kamara operatív tevékenységének szervezése és irányítása.
(4) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó hatáskörök gyakorlását a küldöttközgyûlés magához vonhatja, és azok
gyakorlásának szempontjait meghatározhatja.
(5) Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.
(6) Az elnökség az új elnökség megválasztásáig látja el feladatait. E rendelkezést megfelelõen kell alkalmazni a 13. §-ban
szereplõ szervek esetében.

13. §

(1) A küldöttközgyûlés az Alapszabályban meghatározott számú, legalább öt tagból álló országos etikai bizottságot hoz
létre, amelynek tagjait és elnökét titkos szavazással négy évre választja meg.
(2) A küldöttközgyûlés az Alapszabályban meghatározott számú, legalább három tagból álló országos
felügyelõbizottságot hoz létre, amelynek tagjait és elnökét titkos szavazással négy évre választja meg.
(3) A küldöttközgyûlés az Alapszabályban meghatározott számú, legalább öt tagból álló országos oktatási bizottságot
hoz létre, amelynek tagjait és elnökét titkos szavazással négy évre választja meg.

14. §

Az országos felügyelõbizottság ellenõrzi a Kamara mûködésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére
vonatkozó jogszabályok és belsõ szabályok érvényesülését az országos szerveknél, országos szervek tisztségviselõinél
és az országos ügyintézõ szervek nem tisztségviselõ tagjainál. Az ellenõrzés során az országos felügyelõbizottságot
megilletõ jogosultságokat az Alapszabály határozza meg azzal, hogy az országos felügyelõbizottság részére
tájékoztatás adásának kötelezettségét nem korlátozhatja.

5. A Kamara tisztségviselõi
15. §

(1) Kamarai tisztségre választható a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével minden kamarai tag, ha büntetlen elõéletû
és vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
(2) Összeférhetetlen a kamarai tisztség viselésével, ha a tag
a) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél vezetõi munkakört betöltve közszolgálati tisztviselõi jogviszonyban áll,
b) olyan államigazgatási szervnél folytat fõállásban (legalább heti 36 órás) állatorvosi végzettséghez kötött
közszolgálati tisztviselõi tevékenységet, amely államigazgatási szerv illetékességi területe részben vagy egészben
egybeesik az adott kamarai szervezet illetékességi területével,
c) politikai pártban tisztséget tölt be,
d) országgyûlési vagy európai parlamenti képviselõ, állami vezetõ, megyei közgyûlés elnöke vagy alelnöke,
polgármester, alpolgármester, fõpolgármester, fõpolgármester-helyettes.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok fennállása kérdésében, amennyiben az kétséges, a politikai
párt nyilatkozata az irányadó.
(4) A tisztségviselõ azonos kamarai szervezeten belül egyidejûleg egy kamarai tisztséget tölthet be. A területi szervezet
elnöke nem lehet egyidejûleg az országos szervezet elnöke, alelnöke vagy fõtitkára.
(5) A vezetõségnek, az elnökségnek, az etikai, az országos etikai, a felügyelõ, az országos felügyelõ, az oktatási, valamint
az országos oktatási bizottságnak a tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli
hozzátartozói és munkakörükben egymás alá- és fölérendeltjei.
(6) A (2), (4) és (5) bekezdésben megjelölt összeférhetetlenségi ok fennállásáról az érintett a megválasztása elõtt köteles
nyilatkozni. Nyilatkozatában egyúttal vállalja, hogy megválasztása esetén harminc napon belül az
összeférhetetlenségi okot megszünteti. Amennyiben az összeférhetetlenség a választást követõen merül fel,
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az érintett az attól számított tizenöt napon belül köteles az összeférhetetlenséget megszüntetni.
Az összeférhetetlenség megszüntetésérõl az érintett a választására jogosult testületet haladéktalanul tájékoztatja.
(7) Ha az érintett az összeférhetetlenségi okot a (6) bekezdésben foglalt határidõn belül nem szünteti meg,
az összeférhetetlenség kimondásáról az elnökség, területi szervezet tisztségviselõje esetében a vezetõség határoz
a 17. § (2) bekezdésében foglalt szervek kezdeményezésére vagy hivatalból.
16. §

(1) A tisztségviselõk megbízatása az új tisztségviselõk megválasztásának napján szûnik meg.
(2) Ha a tisztségviselõ megbízatása az országos, illetve területi ügyintézõ szerv megbízatásának lejárta elõtt szûnik meg,
a választásra jogosult szerv az Alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a tisztségviselõ megbízatásának
megszûnésétõl számított negyvenöt napon belül választja meg az új tisztségviselõt, akinek megbízatása az országos,
illetve területi ügyintézõ szerv megbízatásának hátralévõ idõszakára szól.
(3) Amennyiben a tisztségviselõ megválasztása a területi közgyûlés, valamint a küldöttközgyûlés (a továbbiakban együtt:
közgyûlés) hatáskörébe tartozik, a (2) bekezdés szerinti választás céljából a közgyûlést az Alapszabály eltérõ
rendelkezése hiányában a korábbi tisztségviselõ megbízatásának megszûnésétõl számított negyvenöt napon belüli
idõpontra össze kell hívni.

17. §

(1) A Kamara tisztségviselõjének megbízatása megszûnik a tisztségviselõ
a) halálával,
b) lemondásával,
c) visszahívásával,
d) kamarai tagságának megszûnésével vagy felfüggesztésével,
e) összeférhetetlenségének kimondásával, valamint
f) megbízatása idõtartamának lejártával.
(2) A tisztségviselõ visszahívását
a) a területi szervezet esetén
aa) a megválasztására jogosult testület tagjainak legalább fele,
ab) az etikai bizottság,
ac) a felügyelõbizottság,
b) az országos szervezet esetén
ba) a megválasztására jogosult testület tagjainak legalább fele,
bb) az országos etikai bizottság,
bc) az országos felügyelõbizottság
kezdeményezheti írásban, indokolással ellátva a megválasztásra jogosult testületnél vagy szervnél.
(3) Az indokolásból a visszahívás okának világosan ki kell tûnnie. A tisztségviselõ visszahívható a közgyûlés tagjai több
mint négyötödének egyetértõ szavazatával.
(4) A visszahívásról – titkos szavazással – a (2) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pont ba) alpontja esetében az a testület
dönt, amelyik az érintett személyt megválasztotta. Visszahívás esetén a döntésre jogosult testület harminc napon
belül megválasztja az új tisztségviselõt. A döntésre jogosult testületet a visszahívás kezdeményezésétõl számított
harminc napon belüli idõpontra össze kell hívni.
(5) Az országos, illetve területi ügyintézõ szerv nem tisztségviselõ tagjára a 16. § és e § rendelkezéseit megfelelõen
alkalmazni kell.

18. §

A Kamara teljes munkaidõben foglalkoztatott tisztségviselõjének munkabére és egyéb juttatásai nem haladhatják
meg a kormánytisztviselõkre vonatkozó bértábla alapján megállapítható legmagasabb összeget a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló törvényben foglaltak szerint.

6. A tagsági jogviszony
19. §

(1) A Kamara tagja lehet az, aki
a) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára,
b) magyar egyetemen állatorvosi diplomát szerzett vagy külföldi egyetemen szerzett állatorvosi diplomáját
honosították vagy egyenértékûnek nyilvánították, illetve szakképesítését elismerték,
c) Magyarország területén állatorvosi diplomához kötött tevékenységet folytatott, folytat vagy kíván folytatni,
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d) vállalja, hogy a kamarai tagdíjat az Alapszabályban meghatározott módon fizeti, és
e) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezõnek elismeri.
Azt az állatorvost, aki az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel, az állatorvosi névjegyzékbe
kérelmére fel kell venni. A felvétel kizárólag a (3) és (5) bekezdés szerinti okok fennállása esetén tagadható meg.
Nem vehetõ fel tagként a Kamarába
a) az etikai büntetés jogerõre emelkedésétõl számított két évig az, akivel szemben „kizárás” etikai büntetést
alkalmaztak,
b) aki olyan tevékenységet folytat, amelyet jogszabály vagy a Kamara etikai szabályzatában foglalt állatorvos-etikai
szabályok az állatorvosi tevékenységgel összeférhetetlennek minõsítenek, e tevékenység folytatásának
megszüntetéséig,
c) aki cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll vagy gondnokság alá helyezés nélkül is
cselekvõképtelen,
d) akit állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység jogosulatlan végzése miatt jogerõs bírósági határozattal
elmarasztaltak a jogerõre emelkedést követõ két évig,
e) akit a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos
jogkövetkezmények alól még nem mentesült,
f) aki az állatorvosi foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
A kamarai tagfelvétel iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg a kérelmezõ igazolja a kamarai tagfelvételhez
szükséges, az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti tényeket, csatolja az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti
nyilatkozatokat, továbbá igazolja, hogy a (3) bekezdésben meghatározott körülmények vele szemben nem állnak
fenn. A kérelmezõ kérheti, hogy a bûnügyi nyilvántartó szerv a (3) bekezdés e) és f) pontjában foglalt tények
fennállására vonatkozó adatokat a Kamara részére – annak a kamarai tagfelvételi kérelem elbírálása céljából
benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa. Ha a kérelmezõ a kamarai tagfelvétel iránti kérelem benyújtásakor nem
csatolja a (3) bekezdés e) és f) pontjaiban foglaltakra vonatkozó igazolást, a Kamara adatszolgáltatás iránti kérelemmel
fordul a bûnügyi nyilvántartó szervhez.
A Kamara elutasíthatja annak az állatorvosnak a kamarai tagfelvétel iránti kérelmét, akivel szemben olyan etikai kifogás
merül fel, amely kamarai tag esetében a tagsági jogviszony felfüggesztését vagy kizárás etikai büntetést vonna maga
után, abban az esetben, ha az elutasítás okaként megjelölt cselekmény vagy mulasztás elkövetésétõl számított két év
még nem telt el.
A kamarai tagfelvétel iránti eljárás során megismert személyes adatokat a Kamara
a) a kérelem elutasítása esetén a felvételi eljárás jogerõs befejezéséig vagy
b) a kérelmezõ felvétele esetén a tagsági jogviszony megszûnéséig
kezeli.
Ha a kérelmezõ kamarai tagfelvétel iránti kérelmében úgy nyilatkozik, hogy állat-egészségügyi szolgáltató
tevékenységet önálló tevékenység formájában kívánja folytatni, a kamarai tagfelvétel iránti eljárás keretében
a praxisengedély feltételeinek meglétét is vizsgálni kell. A kérelmezõ állatorvosi névjegyzékbe való felvétele esetén
egyidejûleg a praxisengedélyt is ki kell adni részére, amennyiben ennek feltételei fennállnak.
A (7) bekezdésben foglalt összevont eljárásban a 20. § és 38. § (3)–(7) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen kell
alkalmazni.

(1) Az állatorvos a Kamara azon területi szervezeténél kérheti tagfelvételét, amelynek illetékességi területén
állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet kíván folytatni. Az az állatorvos, aki a tagfelvétel idõpontjában kamarai
tagsághoz kötött állatorvosi tevékenységet nem folytat és nem is kíván folytatni, tagfelvételét a lakóhelye vagy
a tartózkodási helye szerint illetékes területi szervezetnél vagy annál a területi szervezetnél kérheti, amelynek
területén utoljára kamarai tagsághoz kötött állatorvosi tevékenységet folytatott.
(2) Az az állatorvos, aki több területi szervezet illetékességi területén kíván folytatni állat-egészségügyi szolgáltató
tevékenységet, a székhelye szerint illetékes területi szervezet vezetõségénél kérheti tagfelvételét.
(3) A vezetõség a tagfelvétel és a praxisengedély engedély iránti kérelemrõl a beérkezését követõ ülésén, de legkésõbb
a beérkezésétõl számított harminc napon belül dönt. Ha a kérelmezõt a Kamara a tagjai közé felveszi, bejegyzi
az állatorvosi névjegyzékbe és kiadja számára a tagsági igazolványt és a kamarai bélyegzõt.
(4) A tagfelvételt és a praxisengedély iránti kérelmet elutasító döntést határozatba kell foglalni, és a kérelmezõ részére
meg kell küldeni. A kérelmezõ az elutasító határozat ellen annak kézhezvételétõl számított harminc napon belül
az elnökséghez fellebbezhet.
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21. §

(1) A vezetõség írásbeli indokolt határozattal felfüggeszti a tagsági jogviszonyát annak a kamarai tagnak,
a) aki azt kéri,
b) akit a bíróság jogerõsen egy évet meg nem haladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt, a szabadságvesztés
idõtartamára,
c) akit a bíróság az állatorvosi foglalkozástól jogerõs ítélettel határozott idõre eltiltott, az eltiltás idõtartamára,
d) aki az Alapszabályban meghatározott idõközönként, valamint az ott meghatározott módon szervezett szakmai
továbbképzésen való eredményes részvételt nem tudja igazolni, a szakmai továbbképzésen való eredményes
részvétel igazolásáig.
(2) A felfüggesztés idõtartama alatt a tagsági jogviszonyból eredõ valamennyi jog és kötelezettség szünetel és erre
az idõtartamra a praxisengedélyt és a kamarai bélyegzõt be kell vonni.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett tagsági jogviszonyt a vezetõség a tag kérelmére állítja helyre,
az (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján felfüggesztett tagsági jogviszony pedig az ott megállapított idõtartam lejártát
követõ napon áll helyre.

22. §

(1) Megszûnik a tagsági jogviszonya annak a tagnak, aki
a) meghalt,
b) a tagsági jogviszonyáról lemondott,
c) jogerõsen „kizárás” etikai büntetésben részesült,
d) tizenkét hónapot meghaladóan nem fizeti a tagdíjat és a vezetõségtõl fizetési kedvezményt nem kapott.
(2) A vezetõség indokolt írásbeli határozatával megszünteti a kamarai tagságát annak,
a) akit jogerõsen egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,
b) akit bíróság jogerõsen az állatorvosi foglalkozástól végleges hatállyal eltiltott, továbbá
c) aki nem felel meg a 19. § (1) bekezdésében meghatározott tagsági feltételeknek.
(3) Kamarai tagságának megszûnésekor a Kamara az érintett személyt törli az állatorvosi névjegyzékbõl és a tagsági
igazolványát, valamint a kamarai bélyegzõjét visszavonja.
(4) Azt az állatorvost, akinek tagsági jogviszonya az (1) bekezdés b) pontja alapján szûnt meg, kérelemre a tagfelvételre
egyébként illetékes vezetõség ismét felveszi a Kamara tagjai közé.
(5) Akinek tagsági jogviszonya az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból szûnt meg, amennyiben az Alapszabály
ennél rövidebb idõt nem állapít meg vagy a területi közgyûlés ettõl eltérõen nem rendelkezik, az etikai büntetés
jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül a Kamarába tagként nem vehetõ fel.
(6) A tagsági jogviszony (1) bekezdés d) pontja miatti megszûnése esetén a tagsági jogviszony megszûnésének napját
a vezetõség határozatban állapítja meg. A határozathozatalra és a jogorvoslatra az etikai eljárásra vonatkozó szabályok
irányadók. A megszûnés megállapított napjától számított hat hónap elteltéig nem vehetõ fel a Kamarába tagként az,
akinek korábbi kamarai tagsága tizenkét hónapot meghaladó tagdíjtartozás miatt szûnt meg. Ebben az esetben
az ismételt tagfelvétel feltétele a tagdíjhátralék megfizetése is.
(7) Ha a tagsági jogviszony a (2) bekezdés alapján szûnt meg, a kérelmezõ a Kamara tagjai közé ismét felvehetõ,
ha a kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolja, hogy a megszüntetés oka már nem áll fenn.

23. §

(1) A tag jogosult
a) tanácskozási és szavazati joggal részt venni a területi közgyûlés ülésein,
b) e törvényben és az Alapszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén tisztséget viselni a Kamara bármely
szervében,
c) igénybe venni a Kamara által nyújtott szolgáltatásokat,
d) a Kamara tisztségviselõitõl a Kamara mûködésérõl érdemi felvilágosítást kérni,
e) a Kamara jogsértõ testületi határozatának bíróság általi felülvizsgálatát kezdeményezni,
f) az Alapszabályt sértõ határozatnak az országos szervezet felügyelõbizottsága általi felülvizsgálatát
kezdeményezni,
g) az e törvényben, miniszteri rendeletben és az Alapszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén
állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végezni.
(2) A tagsági jogviszonyból eredõ jogok csak személyesen gyakorolhatók.
(3) A tag kötelezettsége, hogy
a) megtartsa az Alapszabályban és más kamarai szabályzatokban foglaltakat,
b) állat-egészségügyi szolgáltató tevékenysége során a szakmai irányelveknek, a kamarai szabályzatoknak, valamint
az etikai szabályzatban foglaltaknak megfelelõen járjon el,
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c)
d)

fizesse a Kamara által megállapított tagdíjat,
a tagsági jogviszonyának megszûnését követõ tizenöt napon belül a területi szervezetnek leadja a kamarai
tagsági igazolványát, a kamarai bélyegzõjét, valamint ha praxisengedéllyel is rendelkezett, visszaadja azt.
(4) A kamarai tagsági viszony fennállása alatt lefolytatott ellenõrzés keretében a Kamara ellenõrzi azt is, hogy az
állatorvossal szemben fennáll-e a 21. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 22. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott ok. Az ellenõrzés céljából a Kamara adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy az állatorvossal szemben fennáll-e a 21. § (1) bekezdés b) és
c) pontjában, valamint a 22. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ok.
(5) A Kamara a (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az állatorvos kamarai tagságának megszûnéséig
kezeli.
(6) Az éves tagdíj nem haladhatja meg a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének kilencven százalékát.
24. §

(1) A Kamara az Alapszabályban meghatározott feltételekkel pártoló és tiszteletbeli tagságot létesíthet.
(2) A pártoló vagy tiszteletbeli tag jogosult
a) tanácskozási joggal részt venni a területi közgyûlés ülésein,
b) igénybe venni a Kamara által nyújtott – az Alapszabály által meghatározott körû – szolgáltatásokat.
(3) A pártoló vagy tiszteletbeli tag köteles
a) a Kamara által megállapított pártolói vagy tiszteletbeli tagdíjat megfizetni,
b) megtartani az Alapszabály és más kamarai szabályzatok rá vonatkozó elõírásait,
c) a pártoló vagy tiszteletbeli tagsági jogviszonyának megszûnését követõ tizenöt napon belül a területi
szervezetnek leadni a pártolói vagy tiszteletbeli kamarai tagsági igazolványát.

7. Az állatorvos-etikai felelõsség szabályai
25. §

(1) Etikai vétséget követ el az a kamarai tag, aki a Kamara szakmai irányelveit, a Kamara etikai szabályzatában foglalt
állatorvos-etikai szabályokat, az Alapszabályban és a Kamara más szabályzataiban foglalt kötelezettségeket, valamint
a választott kamarai tisztségbõl eredõ kötelezettségeket vétkes módon megszegi, vagy egyéb olyan vétkes
magatartást tanúsít, amely az állatorvosi kar tekintélyét csorbítja.
(2) Az etikai bizottság és az országos etikai bizottság a kifogásolt állatorvosi szolgáltatás szakmai tartalmát – különösen
a szakmailag helyes diagnózist vagy helyes gyógykezelést – nem vizsgálja.
(3) Elsõfokú etikai bizottságként a területi szervezet etikai bizottsága jár el. Fellebbezés esetén másodfokon az országos
etikai bizottság jár el. Az etikai bizottság és az országos etikai bizottság elnöke és tagjai az etikai eljárás intézése során
függetlenek, kizárólag a törvénynek vannak alárendelve és döntéseikkel kapcsolatban nem befolyásolhatók.
(4) Etikai bizottság és országos etikai bizottság elnökeként és tagjaként az elsõ- és másodfokú etikai eljárásban nem vehet
részt az,
a) aki ellen etikai eljárás folyik,
b) aki az a) pont alá esõ személy Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, korábbi házastársa, korábbi
bejegyzett élettársa, képviselõje, ezen ügyben eljárt korábbi képviselõje,
c) akitõl az ügy elfogulatlan megítélése nem várható, vagy akit az ügyben tanúként kell meghallgatni.
(5) A másodfokú etikai eljárásban nem vehet részt az sem, aki az elsõfokú etikai eljárásban, illetve az elsõfokú eljárást
lezáró határozat (a továbbiakban: elsõfokú határozat) meghozatalában részt vett.
(6) Akivel szemben a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. Kizárási okot
az eljárás alá vont és az etikai eljárást kezdeményezõ kamarai tag is az eljárás bármely szakaszában bejelenthet.
A kizárási okot az eljáró etikai bizottság elnökének, az elnökkel szembeni kizárási okot az országos etikai bizottság
elnökének, az országos etikai bizottság elnökével szembeni kizárási okot a Kamara elnökének kell bejelenteni,
aki határoz az eljárásból való kizárás tárgyában, és kijelöli az etikai eljárásban részt vevõ póttagot.
(7) A póttaggal szemben sem állhat fenn a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kizárási ok. Tisztségviselõ és országos,
illetve területi ügyintézõ szerv nem tisztségviselõ tagja nem lehet póttag.

26. §

(1) Etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén vagy ha azt maga a kamarai tag kéri, etikai eljárást kell lefolytatni.
(2) Az etikai eljárás megindítását bárki kezdeményezheti. Az etikai bizottság hivatalból megindítja az etikai eljárást,
ha etikai vétség elkövetésérõl szerez tudomást.
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(3) Az etikai eljárást az etikai vétség elkövetési helye szerinti etikai bizottság folytatja le. Ha az eljárás alá vont kamarai tag
több területi szervezet területén is követett el etikai vétséget, akkor az az etikai bizottság jár el, amelyik elõbb indította
meg az etikai eljárást.
(4) Az etikai eljárást a megindításától számított harminc napon belül le kell folytatni. Az eljáró etikai bizottság egyszer
legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja az etikai eljárást, ha a bizonyítási eljárás lefolytatása ezt indokolttá
teszi. Az etikai eljárás megindítását az eljáró etikai bizottság haladéktalanul közli az eljárás alá vont kamarai taggal.
(5) Az etikai bizottság nem indíthatja meg az etikai eljárást az etikai vétség tudomására jutásától számított kilencven
napon túl, valamint akkor sem, ha a vétség elkövetése óta már három év eltelt.
27. §

(1) Ha az etikai vétségnek is minõsülõ ügyben az etikai eljárás megindítása elõtt büntetõ- vagy szabálysértési eljárás
indult, a kilencven napos határidõ a jogerõs határozat területi szervezettel történt közlésétõl, a három éves határidõ
pedig az eljárás jogerõs befejezésétõl számít.
(2) A bíróság vagy szabálysértési hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatát a jogerõre emelkedését követõ harminc
napon belül megküldi a Kamarának.
(3) Ha az etikai vétségnek is minõsülõ ügyben etikai eljárás folyik, és eközben büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indul,
az etikai eljárást a büntetõ- vagy szabálysértési eljárásban hozott jogerõs határozat területi szervezettel történõ
közléséig fel kell függeszteni.
(4) Az etikai eljárást meg kell szüntetni, ha
a) az etikai vétség gyanúja alaptalan,
b) az etikai eljárás alá vont kamarai tag meghalt,
c) az etikai eljárás alá vont kamarai tag etikai eljárás tárgyává tett cselekményét már jogerõsen elbírálták,
d) az etikai eljárás alá vont kamarai tag tagsági jogviszonya megszûnik.
(5) Állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet folytató gazdasági társaság, szövetkezet vagy más szervezet a területi
etikai bizottság vagy az országos etikai bizottság írásbeli felkérésére köteles megnevezni azt a kamarai tagot, aki etikai
felelõsséget visel a társaság vagy szervezet állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységével közvetlenül összefüggõ
egyéb tevékenységéért, különösen hirdetések, céges és tájékoztató táblák tartalmáért és elhelyezéséért.

28. §

(1) Az etikai eljárás alá vont kamarai tag
a) képviselõt vehet igénybe,
b) a bizonyítékokat megismerheti,
c) az eljárásra, valamint a bizonyítékokra nyilatkozatot tehet,
d) az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet,
e) az eljárás megjelölt résztvevõihez kérdést intézhet, illetve bizonyítási indítványt terjeszthet elõ,
f) az eljárási cselekményeken részt vehet,
g) kifogást terjeszthet elõ az etikai eljárásban részt vevõ személyekkel szemben.
(2) Az etikai eljárás alá vont kamarai tag képviselõje jogosult az (1) bekezdés b)–f) pontjában foglaltak megtételére.
(3) Az elsõfokú etikai eljárásban a tényállás megállapításához szükséges tények és körülmények vizsgálata és tisztázása
érdekében tárgyalás tartása kötelezõ. A másodfokú eljárásban az országos etikai bizottság tárgyalást tart, ha azt az
elsõfokú eljárásban nem ismert tények és körülmények vizsgálata vagy már az elsõfokú eljárásban ismert tények és
körülmények további vizsgálata szükségessé teszi.
(4) Az eljárás alá vont kamarai tagot az eljáró etikai bizottság a tárgyalásra megidézi. Az idézés tartalmazza az etikai eljárás
tárgyává tett cselekmény megnevezését, a tárgyalás helyét, idejét és a távolmaradás jogkövetkezményeire való
figyelmeztetést.
(5) Az eljáró etikai bizottság tárgyalás nélkül határoz, ha
a) az eljárás alá vont kamarai tag elismerte az általa elkövetett etikai vétséget,
b) a tagsági jogviszony felfüggesztése vagy a tag kizárása etikai büntetésének alkalmazási feltételei nem állnak fenn.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt esetben az eljárás alá vont kamarai tag a döntés ellen fellebbezést nem nyújthat be,
de meghatározott határidõn belül tárgyalás tartását kérheti. Ez esetben elsõfokú etikai eljárás lefolytatására kerül sor.

29. §

(1) Az etikai eljárás lefolytatását követõen a taggal szemben az alábbi etikai büntetések szabhatók ki:
a) megrovás,
b) pénzbírság, amely a mindenkori minimálbér egyszeresétõl tizenötszöröséig terjedhet,

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 99. szám

14301

c) a tagsági jogviszony legfeljebb hat hónapig terjedõ felfüggesztése,
d) kizárás.
(2) Etikai büntetésként a tagsági jogviszony akkor függeszthetõ fel, ha az eljárás alá vont kamarai tag ellen korábban
lefolytatott legalább két etikai eljárás eredményeként pénzbírság büntetést szabtak ki.
(3) A tagsági jogviszony felfüggesztése esetén a 21. § (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Az indokolással ellátott eljárást lezáró határozatot annak meghozatalától számított tizenöt napon belül kézbesíteni
kell az eljárás alá vont kamarai tag részére.
30. §

(1) Az elsõfokú határozat ellen az etikai eljárás alá vont kamarai tag az elsõfokú határozat közlésétõl számított tizenöt
napon belül fellebbezést nyújthat be az eljáró etikai bizottságnál, amely a másodfokú eljárás lefolytatása érdekében
az ügy összes rendelkezésre álló iratát megküldi az országos etikai bizottságnak.
(2) Az országos etikai bizottság az elsõfokú etikai bizottság határozatát
a) helybenhagyja és a fellebbezést elutasítja, ha a rendelkezésre álló iratok alapján a tényállást tisztázottnak és
az elsõfokú etikai bizottság határozatát helyénvalónak ítéli meg,
b) megváltoztatja, ha az iratok alapján a tényállást tisztázottnak találja, de az arra alapozott állásfoglalást tévesnek
ítéli meg,
c) hatályon kívül helyezi,
ca) ha a tényállást nem találja kellõen tisztázottnak és az ügy iratait további kivizsgálásra, új eljárás
lefolytatására, új határozat hozatalára az elsõfokú etikai bizottságnak visszaküldi,
cb) ha az elsõfokú etikai bizottság hatáskörének vagy illetékességének hiányát állapítja meg és felkéri az
elsõfokon eljárt etikai bizottságot, hogy az ügyben keletkezett iratokat küldje meg a hatáskörrel rendelkezõ
szervnek további intézkedés céljából,
cc) ha elévülést állapít meg, illetve ha olyan tény vagy körülmény fennállását állapítja meg, amelynek
következtében etikai eljárás lefolytatásának nincs helye, és az etikai eljárást megszünteti.
(3) A másodfokú etikai eljárást lezáró határozat (a továbbiakban: másodfokú határozat) ellen az eljárás alá vont kamarai
tag a másodfokú határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül bírósághoz fordulhat. A jogerõs határozat
végrehajtható, kivéve, ha a bíróság a végrehajtás felfüggesztésérõl dönt.
(4) Az eljárás alá vont kamarai tag az elévülési idõn belül új eljárást kezdeményezhet, ha
a) a jogerõsen elbírált cselekményével kapcsolatban olyan új tény vagy bizonyíték kerül elõ, vagy olyan bírósági
vagy egyéb határozatra hivatkozik, amelyet az eljáró etikai bizottság nem bírált el, és amely alkalmas a jogerõs
határozat megváltoztatására vagy
b) az elsõ- vagy másodfokú eljárás során az eljáró etikai bizottság valamely tagja kötelességét az Büntetõ
Törvénykönyvbe ütközõ módon szegte meg.
(5) Az etikai eljárás részletes szabályait a Kamara etikai szabályzata tartalmazza.

8. A Kamara állami felügyelete
31. §

(1) A Kamara törvényességi felügyeletét a miniszter látja el.
(2) Amennyiben a miniszter azt állapítja meg, hogy az Alapszabály vagy más kamarai szabályzat vagy kamarai szerv,
továbbá tisztségviselõ határozata jogsértõ, megfelelõ határidõ tûzésével felhívja az érintett kamarai szervet,
tisztségviselõt a jogsértés megszüntetésére. A kamarai szervezet vezetõje köteles a felhívásban foglaltakat
megvizsgálni és – a felhívásban megadott határidõn belül – a jogsértést megszüntetni, és intézkedésérõl vagy egyet
nem értésérõl a minisztert tájékoztatni.
(3) Ha az érintett kamarai szervezet vezetõje a jogsértést nem szüntette meg, a miniszter – a felhívásban megadott
határidõ lejártától számított harminc napon belül – a Polgári Perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási
perekre irányadó szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés alapján indított eljárás eredményeként a jogsértést megállapítja,
a) a jogsértõ Alapszabályt, más szabályzatot, határozatot vagy annak jogsértõ részét hatályon kívül helyezi és új
döntés meghozatalát rendeli el,
b) a mûködés törvényességének helyreállítása érdekében elrendeli a választásra jogosult kamarai szerv
összehívását,
c) a jogsértõen mûködõ kamarai szerv mûködését felfüggesztheti,
d) a kamarai szerv ellenõrzésére felügyelõbiztost rendelhet ki, ha a mûködés törvényessége másként nem
biztosítható.
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9. A Kamara gazdálkodása
32. §

(1) A Kamara a mûködésének költségeit
a) a tagjai által fizetett tagdíjból,
b) egyéb díjbevételeibõl, támogatásokból,
c) az egyes, a Kamara célkitûzéseitõl nem eltérõ, gazdasági-vállalkozási tevékenységbõl származó bevételekbõl,
d) a Kamara által átvett állami feladatok ellátásához a központi költségvetésbõl nyújtott támogatásból, valamint
e) a Kamara egyes, a d) pont körébe nem tartozó, feladatainak ellátásához nyújtott állami támogatásból
fedezi.
(2) A Kamara köteles a központi költségvetésbõl részére nyújtott támogatások felhasználásáról készített elszámolást
legkésõbb a tárgyévet követõ év január 31-ig benyújtani a miniszternek.
(3) Az etikai büntetésként kiszabott pénzbírság felhasználásának rendjét az Alapszabály állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás szempontjából az államtól átvett feladatnak minõsül a 4. § (3) bekezdés
c) pontja, (4) bekezdés a) pontja, (5) bekezdés f) pontja, (6) bekezdés a), b), h)–k) pontja, valamint (7) bekezdése szerinti
feladat, amelynek pénzügyi fedezetét a központi költségvetésnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében
kell biztosítani.
(5) A Kamara egyes feladatai hatékonyabb és gazdaságosabb elvégzése érdekében gazdasági társaságot alapíthat és
alapítványt hozhat létre. A Kamara a 4. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feladatait az általa alapított és kizárólagos
tulajdonában lévõ gazdasági társaság útján is végezheti. Ezen rendelkezéstõl függetlenül az ezen ügyekben hozott
hatósági döntések a Kamara döntésének minõsülnek.

III. FEJEZET
ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS
10. Az állatorvosi tevékenység végzésének intézményi keretei
33. §

(1) Állatorvosi tevékenységnek minõsül
a) az állat vizsgálata és a kórisme felállítása, az állat gyógykezelése, beleértve az állaton végzett bármilyen sebészeti
jellegû beavatkozást,
b) az állatbetegségek megelõzésére, gyógyítására szolgáló intézkedések megtétele,
c) az állat tartásának állat-egészségügyi szempontjaival, gyógyításával és az egyéb állatorvosi tevékenységgel
összefüggõ szaktanácsadás és szakértõi tevékenység, ide nem értve az igazságügyi szakértõi tevékenységet,
d) az állatnak védõ- és egyéb oltások, injekciós készítmények beadása és implantátumok – beleértve az állatok
elektronikus egyedi azonosítását lehetõvé tevõ szerkezeteket is – behelyezése,
e) az állatból vér-, tej-, szövet- vagy más minta vétele,
f) az elhullott állat kórbonctani vizsgálata,
g) az állatgyógyászati készítmények és az állat gyógykezelésére szolgáló egyéb szerek rendelése, az állatgyógyászati
készítmények forgalmazása közvetlenül a készítményeket felhasználók részére, ide nem értve a közforgalmú
gyógyszertárban történõ állatgyógyászati készítményforgalmazást,
h) a vágóhídon kívüli, nem közfogyasztási célú vágásoknál a vágóállat és a hús vizsgálata,
i) állami feladatkörbe nem vont, az állatok gyógykezeléséhez közvetlenül kapcsolódó kiegészítõ laboratóriumi
diagnosztikai tevékenység,
j) az állatfajokkal összefüggõ szaporodásbiológiai állat-egészségügyi feladatok és azok irányítása,
k) állatorvosi alternatív gyógyító eljárások alkalmazása.
(2) Állatorvosi tevékenységet szolgáltatásként állat-egészségügyi szolgáltató nyújthat. Az állat-egészségügyi szolgáltató
mûködéséhez – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Kamara által kiadott praxisengedély szükséges.
(3) A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának állatklinikáin, továbbá az állami fenntartású állat-egészségügyi
kutató intézményekben, az állami fenntartású állat-egészségügyi intézetekben, valamint a fegyveres testületek és
rendvédelmi szervek intézményeiben a szolgálati állatok vonatkozásában, a felsorolt intézményeken belül végzett
állatorvosi tevékenység praxisengedély nélkül is végezhetõ.
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34. §

(1) Állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet, illetve az abban való közremûködést az az állatorvos
végezhet, aki
a) szerepel az állatorvosi névjegyzékben,
b) rendelkezik a kamarai állatorvosi névjegyzékbe bejegyzett székhellyel és
c) rendelkezik a személyére, mint biztosítottra az állatorvosi tevékenységére vonatkozó érvényes szakmai
felelõsségbiztosítással.
(2) Állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenység, illetve az abban történõ közremûködés – a rendelkezésre
álló lehetõségek között – az alábbi jogviszonyok keretében végezhetõ
a) szabadfoglalkozás keretében,
b) munkaviszonyban,
c) önálló tevékenység formájában,
d) gazdasági társaság tagjaként,
e) szövetkezet tagjaként.

35. §

(1) A 34. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ állatorvos jogosult bármely állat-egészségügyi
szolgáltatónál szabadfoglalkozású állatorvosként megbízási szerzõdés, illetve alkalmazott állatorvosként
munkaszerzõdés alapján a szakmai kompetenciájába tartozó állatorvosi tevékenység ellátására.
(2) A szabadfoglalkozású jogviszony vagy munkaviszony keretében mûködõ állatorvos e tevékenységét praxisengedély
nélkül végezheti.
(3) A szabadfoglalkozású jogviszony vagy munkaviszony keretében mûködõ állatorvos az állatorvosi tevékenységet
az õt megbízó állat-egészségügyi szolgáltató nevében végzi.
(4) Az állat-egészségügyi szolgáltató a kamarai tagdíj és a szakmai felelõsségbiztosítás díjának megfizetését
a szabadfoglalkozású vagy munkaviszonyban foglalkoztatott állatorvostól átvállalhatja.
(5) A szabadfoglalkozású vagy munkaviszonyban foglalkoztatott állatorvos és az állat-egészségügyi szolgáltató közötti
megbízási, illetve munkaszerzõdésben rögzíteni kell
a) az ellátandó feladat pontos megnevezését, a feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának
módját, valamint a munkavégzés helyét és idejét,
b) az állatorvos szakmai felettesének megnevezését,
c) amennyiben az állatorvos feladatkörébe más állatorvos szakmai irányítása is beletartozik, az általa irányított,
illetve felügyelt állatorvos munkakörének megnevezését,
d) az ellátott feladatok díjazását,
e) megbízás esetében a megbízás keretében okozott kár megtérítésének szabályait,
f) a szerzõdés megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket.
(6) A (5) bekezdés szerinti szerzõdés további tartalmára a Kamara ajánlásokat adhat.

36. §

(1) A 34. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ állatorvos jogosult önálló tevékenység formájában
a saját nevében és felelõsségére állat-egészségügyi szolgáltatóként mûködni.
(2) Önálló tevékenység keretében állatorvosi tevékenység folytatására az az állatorvos jogosult, aki legalább 5 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(3) A (2) bekezdésben szereplõ feltételen túlmenõen állatorvosi tevékenység önálló tevékenység formájában történõ
végzésére az az állatorvos jogosult, aki rendelkezik
a) a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán (vagy annak jogelõdjén) megszerzett szakállatorvosi
végzettséggel,
b) a Kamara specialistája végzettséggel,
c) legalább PhD tudományos fokozattal vagy
d) európai állatorvosi szakkollégiumi tagsággal.

37. §

(1) A 34. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ állatorvos jogosult gazdasági társaság vagy
szövetkezet tagjaként, az állat-egészségügyi szolgáltatóként mûködõ gazdasági társaság vagy szövetkezet nevében
és felelõsségére állatorvosi tevékenységet végezni.
(2) Az állat-egészségügyi szolgáltató társas vállalkozás vagy szövetkezet tagjaként mûködõ állatorvos e tevékenységét
praxisengedély nélkül végezheti.
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(3) A kamarai tagdíj és a szakmai felelõsségbiztosítás díjának megfizetését az állatorvostól az állat-egészségügyi
szolgáltató gazdasági társaság vagy szövetkezet átvállalhatja.
(4) Gazdasági társaság vagy szövetkezet tagjaként állatorvosi tevékenység folytatására az az állatorvos jogosult,
aki legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(5) Az (4) bekezdésben szereplõ feltételen túlmenõen állatorvosi tevékenység gazdasági társaság vagy szövetkezet
tagjaként történõ végzésére az az állatorvos jogosult, aki rendelkezik
a) a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán (vagy annak jogelõdjén) megszerzett szakállatorvosi
végzettséggel,
b) a Kamara specialistája végzettséggel,
c) legalább PhD tudományos fokozattal vagy
d) európai állatorvosi szakkollégiumi tagsággal.

11. A praxisengedély
38. §

(1) Praxisengedélyt kérelemre annak az állat-egészségügyi szolgáltatónak kell kiadni, amely rendelkezik az e törvény
végrehajtására kiadott rendelet és a Kamara által elõírt, a bejelentett szakmai tevékenységéhez szükséges
felszereléssel, és az állat-egészségügyi intézményekre és egységekre vonatkozó szabályoknak megfelelõ helyiséggel,
valamint a tevékenység folytatásához az állat-egészségügyi szolgáltató szakmai munkáját irányító állatorvossal.
(2) Gazdasági társaság vagy szövetkezet formájában mûködõ állat-egészségügyi szolgáltató akkor jogosult
praxisengedélyre, ha mûködése során a 34. § (2) bekezdésének a), b), d) vagy e) pontja alapján rendelkezik legalább
egy
a) 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ állatorvossal és
b) olyan állatorvossal, aki rendelkezik
ba) a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán (vagy annak jogelõdjén) megszerzett szakállatorvosi
végzettséggel,
bb) a Kamara specialistája végzettséggel,
bc) legalább PhD tudományos fokozattal vagy
bd) európai állatorvosi szakkollégiumi tagsággal.
(3) A vezetõség az állat-egészségügyi szolgáltató praxisengedély kiadása iránti kérelmérõl a beérkezését követõ elsõ
ülésén, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított harminc napon belül dönt. Ha a vezetõség a kérelemnek helyt
ad, kiadja a praxisengedélyt. Ha az állat-egészségügyi szolgáltató gazdasági társaság vagy szövetkezet,
a praxisengedély iránti kérelemben meg kell jelölni az állat-egészségügyi szolgáltató szakmai munkáját irányító felelõs
állatorvost, valamint azt az állatorvost, aki megfelel a (2) bekezdésben leírt feltételeknek, akiknek vonatkozásában
a praxisengedélyben fel kell tüntetni az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat.
(4) A praxisengedély kiadása iránti kérelmet elutasító döntést határozatba kell foglalni, és a kérelmezõ részére meg kell
küldeni. A kérelmezõ az elutasító határozat ellen az elnökséghez fellebbezhet.
(5) Amennyiben az állat-egészségügyi szolgáltató a praxisengedély kiadása feltételeinek már nem felel meg,
a praxisengedélyt vissza kell tõle vonni.
(6) Ha a kérelmezõ a kérelem benyújtását megelõzõ három éven belül Magyarország területén kívül dolgozott
állatorvosként, a kérelme benyújtásakor köteles csatolni az illetékes külföldi, a Kamarának megfelelõ állatorvosi
szervezet jó szakmai elõmenetel igazolását, amely kiterjed a kapott esetleges etikai büntetésekre is.
(7) A Kamara a praxisnyilvántartásban feltünteti
a) az állat-egészségügyi szolgáltató és annak állat-egészségügyi intézménye nevét, székhelyét, illetve címét,
valamint telefonos és elektronikus elérhetõségeit,
b) az állat-egészségügyi szolgáltató szakmai tevékenységi körét,
c) a praxisengedély és az állat-egészségügyi szolgáltató állat-egészségügyi intézménye engedélyének sorszámát
és keltét,
d) az állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végzõ állatorvosok nevét és kamarai tagsági
számát, az állat-egészségügyi szolgáltató szakmai munkáját irányító felelõs állatorvos nevét és kamarai tagsági
számát,
e) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzése szüneteltetésének tényét és idõtartamát.
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12. Az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység szüneteltetése
39. §

(1) Az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységét – a Kamara engedélyével – szüneteltetheti. A szüneteltetés tényét
legkésõbb annak megkezdését megelõzõ harmincöt napon belül be kell jelenteni a Kamarának, amely ennek tényét
a praxisnyilvántartásban feltünteti. A bejelentésben meg kell jelölni a szüneteltetés idõtartamát.
(2) A szüneteltetés engedélyezését a Kamara abban az esetben tagadhatja meg, ha az állat-egészségügyi szolgáltató
a szüneteltetés idõtartamára nem gondoskodott megfelelõen feladatainak ellátásában más állat-egészségügyi
szolgáltató általi helyettesítésérõl.
(3) A vezetõség a szüneteltetés iránti kérelemrõl a beérkezését követõ elsõ ülésén, de legkésõbb a kérelem beérkezését
követõ harminc napon belül dönt.
(4) Ha az állat-egészségügyi szolgáltató a tevékenységét a szüneteltetés iránti kérelemben megjelölt határidõ lejárta elõtt
folytatni kívánja, ezt köteles a Kamarának bejelenteni. A Kamara a tevékenység szüneteltetésének tényére és
idõtartamára vonatkozó adatot törli a praxisnyilvántartásból.

13. Az állat-egészségügyi szolgáltató mûködése
40. §

Az állat-egészségügyi szolgáltató mûködési területe Magyarország teljes területére terjed ki.

41. §

(1) Az állat-egészségügyi szolgáltató jogosult
a) állatorvost és munkájának ellátásához szükséges szakembert, segédszemélyzetet alkalmazni;
b) állat-egészségügyi intézményt üzemeltetni;
c) az állatgyógyászati termékekrõl szóló miniszteri rendelet elõírásainak betartásával az állat-egészségügyi
szolgáltató tevékenysége ellátásához szükséges kézi gyógyszertárat fenntartani és az állatok gyógyításához
szükséges gyógyszerkészítményeket, gyógytápokat, gyógyászati eszközöket forgalmazni, közvetlenül
a készítményeket felhasználók részére.
(2) Amennyiben az állat-egészségügyi szolgáltató hatósági feladatok ellátásában mûködik közre
a) részére az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
díjat és költségtérítést kell fizetni,
b) az eljáró állatorvos a hatósági állatorvost megilletõ védelemben részesül.

42. §

(1) Az állatorvos az állatorvosi tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai
követelmények keretei között, az etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása, erkölcsi felfogása és lelkiismereti
meggyõzõdése szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai
kompetenciájának megfelelõen nyújtja.
(2) Az állatorvos a szakmai irányelvek, az etikai szabályzatban foglaltak, valamint a hatósági rendelkezések
figyelembevételével – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosult dönteni abban a kérdésben, hogy az adott
esetben vállalkozik-e az állatorvosi feladatok végzésére, továbbá szolgáltatás nyújtására. Visszautasítás esetén az
állattartót – kérésére írásban is – tájékoztatni kell a szakszerû ellátás legközelebbi lehetõségérõl.
(3) Az állatorvos nem utasíthatja el az elsõsegélynyújtást, valamint a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertõzõ
állatbetegség gyanúja esetén a szükséges intézkedések megtételét.
(4) Az állatorvosi tevékenységet végzõ állatorvos köteles a Kamara által megállapított idõközönként szakmai
továbbképzésen részt venni.

43. §

(1) Az állat-egészségügyi szolgáltató köteles
a) nagy létszámú állattartó telep állatorvosi ellátását a székhelye szerint illetékes területi szervezethez bejelenteni,
b) gondoskodni arról, hogy az eljáró állatorvos maradéktalanul megtartsa a szakmai irányelvekben, a kamarai
szabályzatokban, valamint az etikai szabályzatban foglalt rendelkezéseket,
c) az állat-egészségügyrõl szóló jogszabályokban meghatározott járványveszély esetén a járványok megelõzését,
felderítését és leküzdését szolgáló feladatok ellátására elrendelt közcélú igénybevételnek soron kívül eleget
tenni,
d) bejelentési kötelezettség alá tartozó fertõzõ állatbetegség gyanúját, a szükséges intézkedések megtételével
egyidejûleg, az intézkedésre jogosultnak haladéktalanul jelenteni,
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e)

(2)

(3)
(4)
(5)

állatorvosi felszerelését, állat-egészségügyi intézményét folyamatosan az állat-egészségügyi elõírásoknak és
a higiéniai követelményeknek megfelelõ állapotban tartani,
f) megtartani a mûködése során tudomására jutott üzleti, üzemi vagy egyéb titkot, amennyiben az nem jár
a járványveszéllyel vagy az állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi elõírás sérelmével,
g) az alkalmazásában álló személyzetet megfelelõ utasításokkal ellátni, és tevékenységüket folyamatosan
ellenõrizni,
h) munkanaplót vezetni, továbbá a jogszabályokban meghatározott jelentéstételi és statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettségnek eleget tenni,
i) az adataiban bekövetkezett változást harminc napon belül bejelenteni a Kamarának.
Az állat-egészségügyi szolgáltató feladata az ebek kötelezõ veszettség elleni immunizálásának elvégzése és az ebekrõl
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti nyilvántartás vezetése.
A nyilvántartás és az állatorvosi munkanapló tartalmazza az állattartó nevét és lakcímét is.
A (2) bekezdés szerinti feladataival összefüggésben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívására az állat-egészségügyi
szolgáltató köteles ellenszolgáltatás nélkül adatot szolgáltatni.
Nagy létszámú állattartó telep számára állatorvosi tevékenység kizárólag írásbeli szerzõdés alapján végezhetõ.
Az állat-egészségügyi szolgáltató köteles az állat-egészségügyre, illetve az állatok védelmére vonatkozó
jogszabályoknak az állattartó részérõl történõ megsértése esetén tájékoztatni az intézkedésre jogosult hatóságot.

IV. FEJEZET
AZ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÁTENGEDÉSE
44. §

(1) Állat-egészségügyi szolgáltató átengedése esetén át kell adni a betegnyilvántartást, az állatorvosi munkanaplót,
továbbá valamennyi eszközt és dokumentációt, amely az állat-egészségügyi szolgáltató zavartalan mûködésének
biztosításához szükséges.
(2) Az állat-egészségügyi szolgáltató átengedõje köteles
a) az átengedés tényérõl megelõzõen tájékoztatni az általa ellátott állattartói kört,
b) – amennyiben az átengedés fejében ellenértékben részesült – kötelezettséget vállalni arra, hogy az átengedés
idõpontjától számított, az átengedésrõl szóló szerzõdésben megállapított, de legalább ötéves idõtartam alatt az
általa ellátott állattartói kör számára nem végez állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet.

V. FEJEZET
AZ ÁLLATORVOSI ASSZISZTENSEK
45. §

(1) Állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet, aki
a) akkreditált állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékûként elismert képzettséggel rendelkezik,
b) szerepel az asszisztensi névjegyzékben,
c) praxisengedéllyel rendelkezõ állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény foglalkoztatottja, és
d) betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek rendelkezéseit.
(2) Az asszisztensi névjegyzékbe vett állatorvosi asszisztens jogosult az állatorvosi asszisztens elnevezés használatára.
Munkája során a praxisengedéllyel rendelkezõ állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével látja el az
állatorvosi asszisztensekre átruházható szolgáltatói állat-egészségügyi részfeladatokat.
(3) A Kamara továbbképzési szabályzatot alkot az asszisztensi névjegyzékbe felvett állatorvosi asszisztensek kötelezõ
továbbképzésére, akik kötelesek a Kamara által megállapított idõközönként szakmai továbbképzésen részt venni.
(4) A 33. § (1) bekezdés a), d), e) és k) pontjában leírt feladatokat, a kórisme felállítása és az állaton végzett sebészeti jellegû
beavatkozások kivételével, a Kamara által meghatározott szakmai irányelvek alapján, az állatorvos utasítására,
irányításával és felügyeletével nem állatorvos végzettségû állatorvosi asszisztensek is végezhetik.
(5) Az állatorvosi asszisztens az állatorvosi asszisztensi tevékenységét szüneteltetheti.
(6) Az állatorvosi asszisztens a szüneteltetés tényét legkésõbb annak megkezdését megelõzõ harmincadik napig
bejelenti a Kamaránál az asszisztensi névjegyzékben történõ feltüntetés érdekében. A bejelentésben meg kell jelölni
a szüneteltetés idõtartamát.
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(1) Az asszisztensi névjegyzékben fel kell tüntetni az állatorvosi asszisztens
a) természetes személyazonosító adatait;
b) a szakirányú végzettségét igazoló okirat számát és keltét;
c) tevékenysége végzésének helyét;
d) telefonos és elektronikus elérhetõségét,
e) az asszisztensi tevékenység szüneteltetésének tényét és idõtartamát.
(2) Az asszisztensi névjegyzékben az állatorvosi asszisztensek (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti adatai az állatorvosi
asszisztensi tevékenység végzésére való jogosultság megszûnéséig nyilvánosak, azokat a Kamara a honlapján
közzéteszi.
(3) Az (1) bekezdésben szereplõ adatokat a Kamara az állatorvosi asszisztensi tevékenység végzésére való jogosultság
megszûnését követõ öt évig kezeli az állat-egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatai ellátása
érdekében.

VI. FEJEZET
JOGKÖVETKEZMÉNYEK
47. §

(1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki azzal szemben, aki e törvényben meghatározott feltételek be nem
tartásával végez állatorvosi tevékenységet.
(2) A bírság legalacsonyabb összege százezer forint, legmagasabb összege tízmillió forint. A bírság mértékét az eset
összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára
és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elõnyre – tekintettel kell meghatározni.
(3) A bírságot az azt kiszabó határozat jogerõre emelkedésétõl számított tizenötödik napig meg kell fizetni.
(4) Ha a jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett
nem fizeti meg és azt tõle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles
tagot, vezetõ tisztségviselõt, illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdálkodó szervezet kötelezettségeiért a törvény alapján felel.
(5) A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
48. §

Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben szabályozza
a) az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásának személyi és tárgyi feltételeit, annak gyakorlásához
szükséges alapfelszerelés jegyzékét,
b) az állat-egészségügyi szolgáltató intézmény létesítésének személyi és tárgyi feltételeit,
c) a 32. § (4) bekezdése szerinti támogatás igénybevételének részletes feltételeit az adópolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben.

49. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) A 36. § (2) és (3) bekezdése, a 37. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 38. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

50. §

(1) E törvény rendelkezéseit a Kamara valamennyi szerve elõtt folyamatban lévõ ügyben is alkalmazni kell. E törvény
hatálybalépése elõtt jogerõre emelkedett etikai büntetéshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezményre az etikai büntetés
kiszabásakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) E törvény hatálybalépését követõ
a) kilencven napon belül e törvény rendelkezéseinek megfelelõen módosítani kell az Alapszabályt,
b) százötven napon belül meg kell választani az e törvény és az Alapszabály szerinti új kamarai szerveket és
tisztségviselõket.
(3) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény
szerint megválasztott tisztségviselõk megbízatása a (2) bekezdés b) pontja szerinti tisztségviselõk megválasztásáig
tart.
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(4) Az az állatorvos, aki e törvény hatálybalépésekor a Kamara tagja, olyan kamarai tagnak minõsül, mint akit e törvény
19. § (2) bekezdése alapján vettek fel a Kamara tagjai közé.
(5) Az a magán-állatorvos, aki e törvény hatálybalépésekor tevékenységét szünetelteti, olyan kamarai tagnak minõsül,
mint aki azt e törvény 39. § (1) bekezdése alapján szünetelteti.
(6) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény
rendelkezései szerint kiállított magán-állatorvosi tevékenység végzésére jogosító engedély e törvény hatálybalépését
követõ kilencvenedik napig hatályos.
(7) Aki az e törvény hatálybalépése napján olyan tevékenységet végez, amely e törvény szerint csak praxisengedéllyel
végezhetõ, a praxisengedély iránti kérelmét legkésõbb e törvény hatálybalépését követõ hatvanadik napig kell
benyújtania. A Kamara a praxisengedélyt kérelemre e törvény rendelkezései szerint adja ki.
(8) A 36. § (2) és (3) bekezdése, a 37. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 38. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek
való megfelelést a praxisengedély jogosultjának legkésõbb 2022. január 1-jéig igazolnia kell a Kamara felé.
2022. január 1-jét követõen a Kamara a 36. § (2) és (3) bekezdése, a 37. § (4) és (5) bekezdése, valamint
a 38. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek meg nem felelõ állat-egészségügyi szolgáltató praxisengedélyét
visszavonja.
(9) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény
rendelkezései szerint kiadott bélyegzõ e törvény szerint kiadott bélyegzõnek minõsül.
(10) Az e törvény szerinti új kamarai szervek és tisztségviselõk az e törvény szerinti megválasztásuk napjától kezdik meg
mûködésüket.
(11) A Kamara valamely területi szervének megszûnése esetén a megszûnésrõl szóló döntésben rendelkezni kell
a megszûnõ területi szervezet jogutódjának kijelölésérõl.
(12) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen állat-egészségügyi szakképzettséget szerzett asszisztens, aki nem
rendelkezik akkreditált állatorvosi asszisztensi képzettséggel, a (13) bekezdés szerinti igazolás bemutatása után
a Kamarától kérheti felvételét az asszisztensi névjegyzékbe.
(13) A praxisengedéllyel rendelkezõ állat-egészségügyi szolgáltatónál munkáltatói jogokat gyakorló személy
(a továbbiakban: munkáltató) az állatorvosi asszisztens részére az asszisztensi névjegyzékbe való felvétel céljából
az öt év megszakítás nélküli állat-egészségügyi gyakorlatról igazolást állít ki, amely tartalmazza
a) az állatorvosi asszisztens természetes személyazonosító adatait,
b) a munkáltató természetes személyazonosító adatait vagy a munkáltató gazdasági társaság vagy szövetkezet
nevét, székhelyét, adószámát, valamint
c) a munkáltató alkalmazásában eltöltött munkaviszony idõtartamát.
51. §

Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

52. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) Melléklet 41. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„41. szolgáltató állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzésérõl szóló törvény szerinti állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvos;”
(2) Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 2. § (2) bekezdés b) pontjában
a „magán-állatorvosi” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosi” szöveg lép.
(3) Az Éltv.
a) 18. § (1) bekezdés b) pontjában a „magán-állatorvossal” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvossal”,
b) 18. § (1) bekezdés c) és f) pontjában és a 27. § (2) bekezdésében a „magánállatorvost” szövegrész helyébe
a „szolgáltató állatorvost”,
c) 18. § (1) bekezdés f) és h) pontjában a „magánállatorvosnak” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosnak”,
d) 18. § (1) bekezdés i) pontjában a „magánállatorvossal” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvossal”,
e) 20. § (1) bekezdésében a „magánállatorvostól” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvostól”,
f) 20. § (2) és (3) bekezdésében, 27. § (3) és (4) bekezdésében, 53. § (1), (2) bekezdésében, (3) bekezdés elsõ és
második mondatában és 76. § (1) bekezdés e) pontjában a „magánállatorvos” szövegrész helyébe a „szolgáltató
állatorvos”,
g) 34. § (2) bekezdés a) pontjában a „magánállatorvosok” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosok”,
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h)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

53. §

76. § (5) bekezdés g) pontjában a „növényvédõ szerek, valamint termésnövelõ anyagok mezõ- és erdõgazdasági
célú” szövegrész helyébe a „növényvédõ szerek, biocid termékek, valamint termésnövelõ anyagok”
szöveg lép.
Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdés 1. pont f) alpontjában
a „magán-állatorvosi” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosi” szöveg lép.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 4. § b) pont 2. alpontjában a „magán-állatorvosi” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosi”
szöveg lép.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pont f) alpontjában a „magán-állatorvosi”
szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvosi” szöveg lép.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 22. § b) pontjában az „az ügyvédi fegyelmi hatóságnak”
szövegrész helyébe az „a Magyar Állatorvosi Kamara etikai bizottságának és országos etikai bizottságának, az ügyvédi
fegyelmi hatóságnak” szöveg lép.
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdés e), f), g) i) és k) pontjában
a „magánállatorvos” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvos” szöveg lép.
Hatályát veszti a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló
1995. évi XCIV. törvény.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi CXXVIII. törvény
a szakmaközi szervezetekrõl és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirõl*
1. A törvény hatálya
1. §

(1) E törvény hatálya kiterjed
a) a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékre,
b) az a) pont szerinti terméket termelõ, feldolgozó, valamint forgalmazó jogi személyre, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes személyre és családi gazdálkodóra,
c) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó ágazatok termékeinek
elõállításához, forgalmazásához, illetve feldolgozásához kapcsolódó gazdasági tevékenységek képviselõibõl álló
és elismert, és szakmaközi elismerés iránt folyamodó szervezetekre,
d) a tanácsi rendelet II. Rész II. Cím II. Fejezetében foglalt termelõi szervezetekre, termelõi csoportokra, és azok
társulásaira.
(2) E törvény rendelkezéseit az Európai Unió közös piacszervezésének szabályozásáról szóló közösségi jogi aktusokkal és
az azokat végrehajtó jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.
(3) A 3. § a)–c) pontjában és a 16. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott eljárások során a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény I. Fejezet, IV. Fejezet és a VII. Fejezet rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.
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2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E törvény alkalmazásában:
a) ágazat: a tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt ágazatok;
b) kiterjesztés: a reprezentatív szakmaközi szervezet egyes piacszervezési intézkedéseinek jogszabályban történõ
kihirdetése;
c) piacszervezési intézkedés: szakmaközi szervezeten belül létrejött megállapodás, döntés vagy összehangolt
magatartás;
d) piaci árinformációs rendszer: az egyes ágazati szabályozásokban meghatározott körben, tartalommal és
rendszerességgel gyûjtött piaci árak nyilvántartási rendszere;
e) reprezentatív szakmaközi szervezet: a zöldség-gyümölcs ágazatban a tanácsi rendelet 125l. cikk (2) bekezdésében
meghatározott, más ágazatokban a tagságát tekintve az alapanyag-elõállítás, feldolgozás vagy kereskedelem
területeibõl legalább kettõben – amely egyike az alapanyag-elõállítás – legalább kétharmados mennyiségi
részesedéssel rendelkezõ szakmaközi szervezet;
f) szakmaközi szervezet: a törvény hatálya alá tartozó terméket termelõ, feldolgozó, viszonteladó és forgalmazó
szervezetek és személyek által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, bírósági nyilvántartásba vett,
a tanácsi rendelet elõírásainak megfelelõ és az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által
elismert egyesület.
(2) A tanácsi rendelet II. Rész II. Cím II. Fejezetének vonatkozásában Magyarország egyetlen régiónak minõsül.

3. Szakmaközi szervezetek
3. §

A miniszter
a) a szervezet kérelme alapján – a tanácsi rendelet 123. cikk (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – dönt
a szakmaközi szervezet elismerésérõl, valamint jogszabályban meghatározott esetekben dönt a szakmaközi
szervezet elismerésének visszavonásáról;
b) a szakmaközi szervezet kérelme és az adott ágazatra vonatkozó gazdasági adatok alapján egyedileg vizsgálja az
elismerési feltételek, a szakmaközi célok megvalósítására való alkalmasság, illetve a reprezentativitás és
a 4. § (1) bekezdése e) pontjának ec) alpontja szerinti jelentõs arány meglétét;
c) ellátja az ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat;
d) gondoskodik az elismerésrõl és annak visszavonásáról szóló döntésnek a Hivatalos Értesítõben és a miniszter által
vezetett minisztérium honlapján (a továbbiakban: honlap) történõ közzétételérõl;
e) az elismert szakmaközi szervezetekrõl mindenki számára a honlapon ingyenesen elérhetõ nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza a szakmaközi szervezet nevét, elérhetõségeit, céljait, vezetõ tisztségviselõjének
megnevezését;
f) gondoskodik a szakmaközi szervezetekkel összefüggõ, Európai Bizottsághoz kapcsolódó kommunikációról.

4. §

(1) Szakmaközi szervezetként ismerhetõ el az a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, a tanácsi rendelet, valamint
e törvény szerinti feladatai ellátására alkalmas szervezet, amely megfelel e törvény rendelkezéseinek, és amely
a) a zöldség-gyümölcs ágazat esetében teljesíti a tanácsi rendelet 123. cikk (3) bekezdésében, valamint
125k. cikkében foglalt feltételeket;
b) a szõlõ-bor ágazat esetében teljesíti a tanácsi rendelet 123. cikk (3) bekezdésében, valamint 125o. cikkében foglalt
feltételeket;
c) a dohányágazat esetében teljesíti a tanácsi rendelet 123. cikk (1) bekezdésében, valamint 126. cikkében foglalt
feltételeket;
d) a tej és tejtermékágazat esetében teljesíti a 126b. cikkében foglalt feltételeket;
e) az a)–d) pontban felsoroltaktól eltérõ egyéb ágazat esetében
ea) megfelel a tanácsi rendelet 123. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint
eb) a tanácsi rendelet 123. cikk (3) bekezdés c) pontjában felsorolt tevékenységek közül – az ii, iv, x, xi. pontok
kivételével – legalább egyet folytat,
ec) a tagságát tekintve az adott termék elõállításának, feldolgozásának, illetve kereskedelmének jelentõs
arányát képviseli.
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(2) Egy ágazatban csak egy szakmaközi szervezet ismerhetõ el.
(3) A miniszter a szakmaközi szervezetet évente legalább egyszer ellenõrzi, amely során megvizsgálja, hogy megfelel-e az
elismerési feltételeknek. Amennyiben a szakmaközi szervezet nem felel meg valamely elismerési feltételnek,
a miniszter határidõ tûzésével felszólítja a szakmaközi szervezetet az elismerési feltételeknek megfelelõ mûködés
helyreállítására. Ennek eredménytelen elteltét követõen a miniszter ötvenezertõl ötmillió forintig terjedõ összegû
felügyeleti bírságot szab ki, amelynek mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei
sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására,
a jogsértéssel elért elõnyre – tekintettel kell megállapítani.
(4) A miniszter az elismerést visszavonja
a) a tej és tejtermékágazatban mûködõ szakmaközi szervezet esetében a tanácsi rendelet 126b. cikk (3) bekezdés
d) pontjában meghatározott esetekben,
b) az a) bekezdésben meghatározottól eltérõ egyéb ágazatban mûködõ szakmaközi szervezet esetében a tanácsi
rendelet 125k. cikk (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben, valamint
c) amennyiben a (3) bekezdés alapján kitûzött határidõ eredménytelenül eltelik és a bírság kiszabása sem vezet
eredményre.
5. §

Az elismert szakmaközi szervezethez az ágazat bármely szereplõje csatlakozhat, abban az esetben, ha ez a csatlakozás
nem jár a szakmaközi szervezet számára az elismerési feltételek elvesztésével.

6. §

Az elismert szakmaközi szervezetnek a mûködésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége van a miniszter felé,
amelynek évente egyszer kell eleget tennie.

7. §

(1) Mentesül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
(a továbbiakban: versenytörvény) 11. §-ában foglalt tilalom alól a szakmaközi szervezet azon piacszervezési
intézkedése, amely a tanácsi rendelet 123. cikk (3) bekezdés c) pontjában, illetve (4) bekezdés c) pontjában említett
tevékenységek végzésének célját szolgálja, ha az
a) nem befolyásolhatja károsan a piacszervezés zavartalan mûködését;
b) nem vezethet Magyarország területén a piacok bármilyen formában történõ felosztásához;
c) nem vezethet a verseny olyan torzulásához, amely nem feltétlenül szükséges a szakmaközi szervezet
tevékenysége révén követett célok eléréséhez;
d) nem vonja maga után az árak rögzítését, ide nem értve a szakmaközi szervezeteknek az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusában foglaltaknak megfelelõ tevékenységét; és
e) nem teremthet megkülönböztetést és nem szüntetheti meg a versenyt a szóban forgó termékek jelentõs részére
vonatkozóan.
(2) Az (1) bekezdést csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a piacszervezési intézkedésrõl a szakmaközi szervezet
értesítette a minisztert, és a valamennyi szükséges tényt, adatot tartalmazó értesítés kézhezvételét követõ két
hónapon belül
a) az (1) bekezdés a) és c) pontja tekintetében a miniszter, vagy
b) az (1) bekezdés b), d) és e) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal
nem állapította meg, hogy a piacszervezési intézkedés nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek.
(3) A piacszervezési intézkedés a (2) bekezdésben meghatározott idõtartam lejártáig nem léptethetõ hatályba.
(4) A (2) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a piacszervezési intézkedés szövegét, illetve pontos tartalmát,
valamint annak – szükség szerint piaci adatokkal alátámasztott – indokolását. A miniszter a hiánytalan értesítést nyolc
napon belül megküldi a Gazdasági Versenyhivatal részére.
(5) Ha a miniszter vagy a Gazdasági Versenyhivatal – a (2) bekezdés a), illetve b) pontja szerinti hatáskörükben –
a (2) bekezdésben említett két hónapos idõtartam lejártát követõen állapítja meg, hogy az (1) bekezdésben
meghatározott valamely feltétel nem áll fenn, határozatában megállapítja, hogy az (1) bekezdés szerinti mentesülés
kedvezménye a jövõre nézve nem vonatkozik a piacszervezési intézkedésre.
(6) Ha az értesítésben a szakmaközi szervezet valótlan adatokat szolgáltatott, fontos tényt elhallgatott vagy egyébként
visszaélt az (1) bekezdés szerinti mentesülés kedvezményével, a mentesülés kedvezménye a piacszervezési intézkedés
létrejöttére visszaható hatállyal megvonható.
(7) Több évre szóló piacszervezési intézkedés esetében a (2) bekezdés szerinti értesítést – a piacszervezési intézkedés
változatlansága esetén – elegendõ az elsõ év vonatkozásában megtenni.
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(8) A Gazdasági Versenyhivatal e § szerinti eljárására a versenytörvénynek a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásra
vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy az (5) bekezdés szerinti esetben bírság kiszabásának
nincs helye. A (2) bekezdés szerinti idõtartamot a Gazdasági Versenyhivatal (2) bekezdés b) pontja szerinti döntése
tekintetében az értesítésnek a Gazdasági Versenyhivatalhoz történõ beérkezését követõ naptól kell számítani.
(9) A miniszter és a Gazdasági Versenyhivatal az e § alkalmazásával hozott döntéseirõl kölcsönösen tájékoztatják egymást.
8. §

(1) A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert reprezentatív szakmaközi szervezet a miniszternél kezdeményezheti
piacszervezési intézkedés kiterjesztését olyan módon, hogy annak alkalmazása a szakmaközi szervezet tagjának nem
minõsülõ ágazati piaci szereplõ számára is kötelezõ legyen.
(2) A kiterjesztésrõl a miniszter a körülmények mérlegelését követõen dönt. A kiterjesztett piacszervezési intézkedést
a miniszter rendeletben hirdeti ki.
(3) Kiterjesztés esetén a miniszter a kiterjesztett piacszervezési intézkedésrõl a rendelet kihirdetését követõen
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
(4) Az Európai Bizottságnak a tanácsi rendelet 125m. cikk (3) bekezdése alapján hozott döntése közlését követõen
a miniszter haladéktalanul intézkedik a kiterjesztett piacszervezési intézkedés hatályon kívül helyezésérõl.
(5) A kiterjesztett piacszervezési intézkedéssel ellentétes szerzõdési kikötés semmis.

9. §

(1) A 8. §-ban foglaltaktól eltérõ ágazatban a piacszervezési intézkedések kiterjesztésére a 8. § rendelkezéseit e §-ban
foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Piacszervezési intézkedés kiterjesztése a következõ célok elérése érdekében kezdeményezhetõ:
a) az elõállításra vonatkozó és piaci jelentéstétel készítése;
b) a közösségi vagy nemzeti szabályokban meghatározottaknál szigorúbb elõállítási szabályok;
c) a közösségi szabályoknak megfelelõ szabványszerzõdések készítése;
d) forgalmazási szabályok;
e) környezetvédelmi szabályok;
f) a termékekben rejlõ lehetõségek elõmozdítását és hasznosítását szolgáló intézkedések;
g) az ökológiai gazdálkodás, valamint az eredetmegjelölések, a minõséget igazoló jelölések és a földrajzi jelzések
védelmét szolgáló intézkedések;
h) közösségi és ágazati promóciós intézkedések.
(3) Piacszervezési intézkedés kiterjesztése abban az esetben kezdeményezhetõ, ha az intézkedés a szakmaközi
szervezetnél már legalább egy éve hatályban van.
(4) Piacszervezési intézkedés kiterjesztése legfeljebb három gazdasági évre alkalmazható.

10. §

(1) Az a piaci szereplõ, aki (amely) nem tagja a szakmaközi szervezetnek, de élvezi a 8. § vagy a 9. §-ban foglaltak szerint
kiterjesztett piacszervezési intézkedés elõnyét, a szakmaközi szervezet kezdeményezésére, a miniszter döntése
alapján köteles a szakmaközi szervezet tagjával azonos módon és a tagot terhelõ pénzügyi hozzájárulás összegével
megegyezõ mértékû, a tanácsi rendelet 125n. cikke szerinti piacszervezési hozzájárulást fizetni a szakmaközi szervezet
részére. A piacszervezési hozzájárulás a piacszervezési intézkedéssel kapcsolatos költségek fedezésére használható fel.
(2) A miniszter a piacszervezési intézkedést kihirdetõ rendeletében határozza meg a pénzügyi hozzájárulás mértékét és
a hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét. A miniszter a hozzájárulás elõírásának megállapítása során az intézkedés
nyomán jelentkezõ elõnyök és hátrányok mérlegelésével jár el, valamint törekszik az intézkedés esetleges
versenytorzító hatásainak elkerülésére.
(3) A piacszervezési hozzájárulást közvetlenül a jogosult szakmaközi szervezet javára kell teljesíteni.
(4) Önkéntes teljesítés hiányában a piacszervezési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a reprezentatív szakmaközi
szervezet kérelmére a mezõgazdasági igazgatási szerv állapítja meg. A piacszervezési hozzájárulás fizetési
kötelezettséget a mezõgazdasági igazgatási szerv hivatalból is megállapíthatja. A piacszervezési hozzájárulás
fizetésének teljesítésére legalább harminc napot kell biztosítani. A mezõgazdasági igazgatási szerv a piacszervezési
hozzájárulás fizetési kötelezettséget megállapító határozatában a piacszervezési hozzájárulás határidõre történõ meg
nem fizetése esetére végrehajtási bírságot szab ki. A végrehajtási bírság napi összege ezertõl ötvenezer forintig
terjedhet. A piacszervezési hozzájárulásnak a mezõgazdasági igazgatási szerv által történõ beszedése során
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 132. §-ában
foglaltakat nem kell alkalmazni.
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(5) A mezõgazdasági igazgatási szerv különös méltánylást érdemlõ esetben – a piacszervezési hozzájárulás fizetésére
köteles személy indokolt kérelmére – egy alkalommal, a végrehajtási bírság napi összegének növelésével egyidejûleg
az önkéntes teljesítésre póthatáridõt biztosíthat. A megnövelt összegû végrehajtási bírság mértéke napi százezer
forintig terjedhet.
(6) A piacszervezési hozzájárulás fizetésére köteles piaci szereplõ a végrehajtási bírságot a (4) bekezdésben
meghatározott határidõ, a megemelt összegû végrehajtási bírságot pedig a teljesítési póthatáridõ lejártától
a piacszervezési hozzájárulás megfizetéséig terjedõ idõszakra köteles megfizetni. A póthatáridõ lejártáig terjedõ
idõszak alatt nem kell végrehajtási bírságot fizetni.
(7) A végrehajtási bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen a fizetendõ piacszervezési hozzájárulás
mértékére, a piacszervezési hozzájárulás-fizetési kötelezettség korábban elõforduló határidõre való nem teljesítésére,
a piacszervezési hozzájárulás fizetésére köteles személy gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni.
11. §

(1) A kiterjesztett piacszervezési intézkedés végrehajtását a mezõgazdasági igazgatási szerv ellenõrzi.
(2) Amennyiben a mezõgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a piaci szereplõ a piacszervezési intézkedés
rendelkezéseit megsértette, ágazatfelügyeleti bírságot szab ki. Ebben az esetben az ágazatfelügyeleti bírság legkisebb
mértéke ötezer forint, legmagasabb mértéke ötvenmillió forint, de legfeljebb a piaci szereplõ által a jogsértést
megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben elért nettó árbevétel tíz százaléka.
(3) A piaci szereplõ által, a bírság jogerõs kiszabásától számított két éven belül ismételten tanúsított bármely,
a piacszervezési intézkedésbe ütközõ magatartás esetén az ágazatfelügyeleti bírság összege a korábban kiszabott
bírság másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de legalább százezer forint, legfeljebb kétszázmillió forint azzal, hogy
annak összege a piaci szereplõ által a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben elért
nettó árbevétel tizenöt százalékánál nagyobb nem lehet.
(4) Az ágazatfelügyeleti bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen a jogsértõ állapot idõtartamára,
a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elõnyre és a piaci szereplõ gazdasági súlyára –
tekintettel kell meghatározni.

12. §

(1) A jogi személyre vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezetre kiszabott végrehajtási bírságot,
illetve ágazatfelügyeleti bírságot mind a kötelezett, mind a vállalkozás vezetõjével szemben egyidejûleg is ki lehet
szabni.
(2) A piacszervezési hozzájárulás, ha azt a kötelezett a teljesítésre nyitva álló határidõn belül nem fizette meg, adók
módjára behajtandó köztartozásnak minõsül, amelyet a mezõgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az állami
adóhatóság szed be.

13. §

(1) A szakmaközi szervezet a miniszterrel megállapodást köthet egyes piacszabályozási, vagy támogatások
igénybevételéhez kapcsolódó feladatok ellátására.
(2) A piacot súlyosan zavaró magatartás vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat jogellenességének megállapítását,
annak alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltását szakmaközi szervezet is kérheti a bíróságtól.
(3) A szakmaközi szervezet saját tagjának olyan perében meghatalmazottként eljárhat, amelynek tárgya a szervezet
alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható.
(4) A szakmaközi szervezet saját tagjait érintõ, a (2) bekezdés szerinti jogellenes magatartásból eredõ kárigény
érvényesítésére irányuló perben – a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint – eljárhat.

14. §

(1) A szakmaközi szervezet – az e törvényben foglalt célok megvalósításának elõsegítése érdekében – a tagjai által vállalt
befizetésekbõl támogatást nyújthat. A szakmaközi szervezet tagja az e célra történt befizetést az adott
termékpályához tartozó termékek értékesítésébõl származó árbevétele 3 százalékának megfelelõ mértékben
számolhatja el az egyéb ráfordításai, illetõleg költségei között.
(2) A miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter együttes egyedi döntése alapján adott szakmaközi szervezet
vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott befizetés elszámolható mértéke – az (1) bekezdésben szereplõ
mértéktõl eltérõen – elérheti az árbevétel 7 százalékát.
(3) A szakmaközi szervezet a tagjai által, az (1) bekezdésben meghatározott, befizetett pénzt köteles elkülönítetten
kezelni.
(4) A szakmaközi szervezet a tagjai által, az (1) bekezdésben meghatározott, befizetett pénzt csak az e törvényben
meghatározott célokra történõ kifizetésekre használhatja fel. A felhasználásra a 7. § rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.
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A szakmaközi szervezet a tanácsi rendelet 176a. cikk (2) bekezdés a) pontjában, 177. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint 177a. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt értesítést a miniszter útján küldi meg az Európai Bizottság részére
a Gazdasági Versenyhivatal egyidejû tájékoztatásával.

4. Egyéb agrárpiac-szabályozási rendelkezések
16. §

(1) A miniszter végzi a tanácsi rendelet II. Cím II. Fejezetében foglalt termelõi szervezetek, termelõi csoportok, és azok
társulásai elismerésével, az elismerés visszavonásával és az elismerési feltételeknek az elismerés idõtartama alatt
történõ teljesítésének ellenõrzésével kapcsolatos tagállami feladatokat.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladatai körében különösen
a) dönt a termelõi csoport elismerési tervének elfogadása iránti kérelmérõl, valamint a termelõi csoport, termelõi
szervezetek, illetve azok társulásainak elismerés iránti kérelmérõl;
b) dönt a termelõi szervezet mûködési programjáról és a termelõi szervezetek társulásának részleges mûködési
programjáról;
c) gondoskodik az a) és b) pontban meghatározott eljárásokhoz kapcsolódó ellenõrzésekrõl, és alkalmazza az
ellenõrzések eredménye alapján a tanácsi rendeletben és egyéb jogszabályban meghatározott szankciókat;
d) teljesíti az Európai Bizottság felé történõ adatszolgáltatást, valamint elkészíti és mûködteti az ehhez szükséges
adatbázist.

17. §

A külön jogszabályban meghatározott állatokat a levágás során az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi
aktusában, illetve a külön jogszabályban meghatározott módon és feltételek szerint minõsíteni kell.

18. §

(1) A termékpálya szereplõinek érdekképviseletét ellátó szakmai és szakmaközi szervezetek a termékpálya vertikális
mûködésének elõsegítése érdekében – így különösen a termékek felvásárlásával, forgalmazásával, beszerzések
ütemezésével, ösztönzõ eszközök alkalmazásával, a már megtermelt termékek piacra jutási feltételeinek, illetve piaci
helyzetének romlását elõidézõ magatartásoktól való tartózkodással összefüggõ kérdésekben – történõ
együttmûködésükkel kapcsolatban önszabályozó megállapodást köthetnek. A megkötött megállapodás nyilvános és
ahhoz az érdekképviseletet ellátó szakmai vagy szakmaközi szervezetekhez nem tartozó további
termékpálya-szereplõk írásos nyilatkozatban csatlakozhatnak. A csatlakozás feltételeit a felek a megállapodásban
határozzák meg.
(2) A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) szerinti beszállítók
érdekképviseletét ellátó szakmai és szakmaközi szervezet tagjai számára az adott piacra, illetve az ott alkalmazásra
kerülõ árakra, beszerzési és értékesítési lehetõségekre, ösztönzõk alkalmazására, a termékek piaci helyzetének
javítására, illetve kiegyensúlyozott piaci viszonyok biztosítására vonatkozó felmérést végezhet, információt adhat,
valamint a tagok között erre irányuló koordinatív egyeztetést folytathat, amennyiben az ilyen tevékenység révén
megvalósuló gazdasági és társadalmi elõnyök meghaladják a tevékenység révén kialakuló versenyt korlátozó
magatartásból adódó hátrányokat. Az ilyen tevékenység nem minõsül a versenytörvény 11. §-ában foglalt tilalom
megsértésének.

19. §

(1) A termelõ és feldolgozó, illetve felvásárló viszonylatában a mezõgazdasági és élelmiszeripari termék ellenértékének
kifizetése az áru átvételétõl számított harminc napot nem haladhatja meg, amennyiben a helyesen kiállított számla
a feldolgozó, illetve felvásárló részére az átvételt követõ tizenöt napon belül átadásra kerül. Ha a termelõ a helyesen
kiállított számlát az átvételt követõ tizenöt napon túl bocsátja a feldolgozó, illetve felvásárló rendelkezésére, a termék
ellenértékét a helyesen kiállított számla kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül kell kifizetni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidõn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor, a fizetésre
kötelezett köteles a termék ellenértékét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamattal megfizetni.
(3) A termelõ és feldolgozó, illetve felvásárló közti, a mezõgazdasági és élelmiszeripari termék átruházására irányuló
szerzõdésnek tartalmaznia kell a fizetésre kötelezett részérõl a termék ellenértékére, valamint annak a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt kamatára vonatkozó, a pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás
teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, arra az esetre, ha az (1) bekezdésben
meghatározott határidõn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor.
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(1) A miniszter a statisztikai adatszolgáltatási rendszerrel összehangolt, de különálló piaci árinformációs rendszert
mûködtet.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatot egyes ágazatok vonatkozásában az ágazaton belül mûködõ elismert
szakmaközi szervezetre a 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen átruházhatja. Az átruházásra vonatkozó
döntést vissza kell vonni, ha a szakmaközi szervezet a feladat ellátása során ismétlõdõen vagy tartósan jogsértõen jár el.
(3) A piaci árinformációs rendszer mûködésérõl, az adatszolgáltatás tartalmáról, gyakoriságáról, az adatok
felhasználásáról, az adatszolgáltatásra kötelezettek körérõl, továbbá az adatszolgáltatás módjáról a miniszter külön
jogszabályban rendelkezik.
(4) A piaci árinformációs rendszer belföldi árjelentési feladatokat, valamint az európai uniós tagságból fakadó árjelentési
kötelezettségeket lát el a nemzeti és a közös piacszabályozás mûködtetése érdekében. Az (5) bekezdésben
meghatározott ágazatokban a valós piaci folyamatok nyomon követése egyedi azonosítóval ellátott szervezetsoros
ár- és mennyiségi feladatok gyûjtésén, kötelezõ adatszolgáltatáson és azok feldolgozásán keresztül valósul meg. Az
egyedi információkból számított – egyedi azonosító adatokat nem tartalmazó – súlyozott átlagok rendszeres jelentése
az Európai Bizottság, a nemzeti irányító szervek és a magyarországi piaci szereplõk felé történik.
(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezõ adatszolgáltatásra kötelezettek a
a) sertés, marha, juhhús,
b) vágóbaromfi és baromfihús, tyúktojás,
c) földrajzi jelzés nélküli bor,
d) nyers dohány,
e) gabonafélék (búza, takarmánybúza, kukorica, árpa, zab, rozs, rizs, cirok és takarmánytápok), vetõmag, hibrid
vetõmag,
f) napraforgómag, olaj és dara,
g) sörárpa,
h) tej és tejtermékek,
i) zöldség-gyümölcs
ágazatok e törvény hatálya alá tartozó szereplõi.
(6) A kötelezõ adatszolgáltatás körében nyilatkozni kell
a) a jelentésre kötelezett nevérõl, címérõl,
b) a jelentés idõszakáról,
c) az áradatokról,
d) a vonatkozó mennyiségi adatokról,
e) a megfigyelésre vont termékek körérõl.

5. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépését megelõzõen elismert szakmaközi szervezetek elismerését a törvény hatálybalépése nem
érinti.

22. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezõgazdasági igazgatási szervet rendeletben jelölje ki.

23. §

Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a szakmaközi szervezetek elismerését, az elismerés visszavonását, tájékoztatási kötelezettségét, a szakmaközi
szervezetek mûködésének ellenõrzését;
b) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke véleményének kikérésével a kiterjesztett piacszervezési intézkedést, annak
idõtartamát, ezen piacszervezési intézkedés hatálya alá tartozó, szakmaközi szervezethez nem tartozó piaci
szereplõk körét;
c) a piacszervezési hozzájárulás mértékét, a kedvezmények, mentességek körét, a fizetési kötelezettség
teljesítésének idõpontját;
d) a termelõi csoportok, termelõi szervezetek, azok társulásai elismerését, az elismerés visszavonását, beszámolási
kötelezettségét, mûködésük ellenõrzését, mûködésük során feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban
kiszabható szankciók körét;
e) a vágás utáni minõsítési rendjét, és a minõsítõ hatóság kijelölését;
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a piaci árinformációs rendszer mûködését, az adatszolgáltatás tartalmát, gyakoriságát, az adatok felhasználását,
az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás módját érintõ szabályokat rendeletben
állapítsa meg.

24. §

Hatályát veszti
a) az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény,
b) az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 8. § (2) bekezdése, valamint 49. § (1) bekezdés a) pont
17. alpontja.

25. §

A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
21. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 55. § (2) bekezdés b) pontja szerint közrendbe ütközõnek
kell tekinteni az olyan választottbírósági ítéletet, amely a maga termelte mezõgazdasági termény szolgáltatására
elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatt egészben vagy részben képtelen termelõt a hiányzó mezõgazdasági termény
– teljesítés céljából való – pótlására, beszerzésére vagy helyette más szolgáltatás, illetve biztosíték nyújtására kötelezi.”

26. §

(1) A Tfmtv. 3. § (2) bekezdés t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„t) a (2b) vagy a (2c) bekezdésben foglalt rendelkezés be nem tartása;”
(2) A Tfmtv. 3. §-a a következõ (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Amennyiben a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott határidõn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor,
a kereskedõ a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamat megfizetésére köteles. A szerzõdésnek tartalmaznia
kell a kereskedõ részérõl a termék ellenértékére, valamint annak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamatára
vonatkozó, a pénzforgalmi szolgáltatónak adott beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást,
felhatalmazó nyilatkozatot, arra az esetre, ha a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott határidõn belül a fizetési
teljesítésre nem kerül sor.”
(3) A Tfmtv. 3. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E § alkalmazásában végsõ fogyasztónak kell tekinteni mindazokat, akik számára a kereskedõ a terméket értékesíti.”

27. §

Ez a törvény
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 123–126. cikke, és
b) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati szerzõdéses kapcsolatok tekintetében történõ
módosításáról szóló, 2012. március 14-i 261/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2012. évi CXXVIII. törvényhez
A törvény 9. §-a alapján kiterjeszthetõ piacszervezési intézkedések
a)
b)

a termelésre és a piacra vonatkozó jelentéstétel;
a termelésre vonatkozóan az európai uniós vagy nemzeti szabályokban meghatározottaknál szigorúbb
szabályok;
c) az európai uniós szabályoknak megfelelõ szabványos szerzõdésminták kidolgozása;
d) forgalmazási szabályok;
e) környezetvédelmi szabályok;
f) a termékekben rejlõ lehetõségek elõmozdítását és kiaknázását szolgáló intézkedések;
g) az ökológiai gazdálkodás, valamint az eredetmegjelölések, a minõséget igazoló címkék és a földrajzi árujelzõk
védelmét szolgáló intézkedések;
h) a termékek értékének különösen a közegészségügyet nem veszélyeztetõ új felhasználási módok által történõ
növelésére irányuló kutatások;
i) a termékek minõségének javítását célzó tanulmányok;
j) kutatás, különösen az olyan mûvelési módszerek területén, amelyek lehetõvé teszik a növényvédõ szerek és az
állatgyógyászati készítmények használatának csökkentését, és biztosítják a talaj és a környezet védelmét;
k) a minõségi minimumkövetelmények, valamint a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó minimumszabályok
meghatározása;
l) minõsített vetõmag használata és a termékminõség ellenõrzése;
m) közösségi vagy ágazati promóciós intézkedések.

2012. évi CXXIX. törvény
az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról*
1. §

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 45/A. §-a a kõvetkezõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Nem szabható ki állattenyésztési bírság, ha az (1) bekezdés b), c), e) és g) pontja szerinti jogsértést ebfajta
vonatkozásában követték el.”

2. §

Hatályát veszti az Átv. 45/A. § (1a) bekezdésének „b), c), e) és” szövegrésze.

3. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2013. június 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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2012. évi CXXX. törvény
az elektronikus hírközlést érintõ egyes törvények módosításáról*
1. Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítása
1. §

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Kormány:)
„a) elfogadja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által megalkotott stratégiák és ágazati
politikák mentén a Hatóság által elõkészített elektronikus hírközlés-politikát és rádióspektrum-politikát tartalmazó
stratégiai dokumentumokat, amelyek meghatározzák különösen az elektronikus hírközlési tevékenységek és
szolgáltatások, valamint a frekvencia- és azonosítógazdálkodás alapvetõ elveit és feltételeit;”

2. §

Az Eht. 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A Hatóság
1. szükség szerint, de legalább évente nyilatkozik a hatáskörével összefüggõ, elektronikus hírközlésre vonatkozó
jogszabályok megalkotásának, illetõleg módosításának szükségességérõl, közremûködik a hatáskörével összefüggõ
jogszabályok elõkészítésében;
2. nyilvános meghallgatást tart;
3. a szabályozói, szakmapolitikai, piacélénkítési és pályáztatási döntések megalapozása érdekében felméri és
folyamatosan elemzi a hírközlési és az ehhez kapcsolódó informatikai piac mûködését;
4. a szabályozói és hírközlés-politikai döntések és elemzések módszertani megalapozása érdekében, továbbá
a hírközlési ágazat felhasználóbarát információ szolgáltatásának biztosítása érdekében folyamatosan értékeli
a hírközlési piac helyzetét, és errõl összehasonlító elemzéseket készít;
5. az e törvényben meghatározottak szerint megállapítja az érintett píacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló
versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ
szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatókat terhelõ kötelezettségeket;
6. eljár a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatóra vonatkozó, illetve számára és a jelentõs piaci erõvel nem
rendelkezõ szolgáltatóra megállapított egyes kötelezettségek teljesítésével, és megszegésével összefüggésben;
7. hivatalból vagy kérelemre eljár a hatáskörében hozott határozatban vagy hatáskörében kötött hatósági
szerzõdésben meghatározottak megsértése miatt, illetve szerzõdéskötéssel kapcsolatos jogviták esetén indított
eljárásokban;
8. figyelemmel kíséri az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatás)
ellátásának helyzetét, és intézkedik a szolgáltatás biztosítása érdekében, szerzõdést köt az egyetemes szolgáltatókkal;
9. közzéteszi a jogszabályban elõírt nyilvántartásokat, adatokat, döntéseket;
10. a kormány politikájának megfelelõen gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi
jogokat, gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában, dönt a frekvenciahasználati
jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat kiírásáról és lefolytatja a frekvenciahasználati jogosultság
megszerzését szolgáló árverési és pályázati eljárásokat;
11. koordinálja az elektronikus hírközléssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott honvédelmi,
rendvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi felkészítési, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok
végrehajtását, mûködteti az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti szolgálatát;
12. eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a frekvenciagazdálkodással, az azonosítógazdálkodással,
a hatályban lévõ koncessziós szerzõdések felügyeletével, a jogszabályban elõírt nyilvántartások vezetésével,
a zavarelhárítással, az ingatlanhasználattal, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével, az építésfelügyelettel
kapcsolatos hatósági ügyekben;
13. – a 21. § (6)–(8) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a felhasználók és elõfizetõk érdekeinek védelme
körében általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti tevékenység keretében ellenõrzi a 6–7. pontokban nem
említett az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltatók általi betartását, és eljár
azok megsértése esetén;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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14. kormányzati célú hálózatok létesítése, összekapcsolása, fejlesztése, korszerûsítése során a kormányzati célú
hálózatokról szóló jogszabály szerint egyeztet a hálózatgazdákkal;
15. ellenõrzi a miniszter által kijelölt megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységét;
16. ellátja az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködtetésével kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott feladatokat;
17. a felhasználók azonos színvonalú ellátása, hozzáférése és választási szabadságának biztosítása érdekében
– a hálózat egységes és zavartalan mûködésének és fenntarthatóságának figyelembevételével – az elektronikus
hírközlési szolgáltatók számára követelményeket határozhat meg;
18. közremûködik a Kormány elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi tevékenységének elõkészítésében,
részt vesz a nemzetközi kötelezettségek végrehajtásában és végrehajtja e kötelezettségbõl eredõ hatáskörét érintõ
feladatokat, ellátja Magyarország képviseletét az elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi szervezetekben,
kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és a Kormány határozata szerint az Európai Unió Tanácsával, más tagállami
szabályozó hatóságokkal és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületével (a továbbiakban: BEREC),
valamint ennek mûködésében részt vesz;
19. ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat;
20. a Kormány által 4. § szerint meghatározott politikák és programok alapján biztosítja, hogy a fogyatékos és
megváltozott munkaképességû személyek a többi felhasználó számára biztosítottal azonos szinten férhessenek hozzá
elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz, különösen a nyilvánosan elérhetõ telefonszolgáltatáshoz;
21. a szabványosításban érdekeltekkel együttmûködve közremûködik az elektronikus hírközlés szabványosítási
feladatainak ellátásában;
22. gondoskodik a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról és szükség esetén, de legalább háromévenként
történõ felülvizsgálatáról, ennek során a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése körében biztosítja az
észak-atlanti szövetségi tagságot szolgáló frekvenciasávok védelmét;
23. a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelõen gondoskodik az azonosítók összességének az egyes
tevékenységek és szolgáltatások közötti felosztását, az azonosítók típusát, felépítését és terjedelmét tartalmazó
Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervének (a továbbiakban: ANFT) kiadásáról, és szükség esetén, de legalább
háromévenként történõ felülvizsgálatáról;
24. a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek megfelelõen a nemzeti frekvenciafelosztás keretei között rendeletben
állapítja meg az egyes polgári, nem polgári és közös célra használható frekvenciasávok felhasználására vonatkozó
szabályokat, amelyeknek tartalmazniuk kell a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit,
a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási követelményeit, a frekvenciaengedélyezéssel és -használattal
kapcsolatos sávhasználati feltételeket, különösen a rádióinterfész követelményeket, és szükség esetén, de legalább
háromévenként gondoskodik e szabályok felülvizsgálatáról;
25. a Kormány elé terjeszti és képviseli a Hatóság által elõkészített elektronikus hírközlés-politikát és
rádióspektrum-politikát;
26. ellátja a hatályban lévõ koncessziós szerzõdésekkel kapcsolatos állami képviseletet, továbbá eljár a hatályban lévõ
koncessziós szerzõdések hatósági szerzõdéssé alakításával kapcsolatos hatósági ügyekben;
27. végzi a légi-riasztási rendszer mûködtetésével, fenntartásával, korszerûsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési
feladatokat.
(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: Elnök) ellátja az (1) bekezdés 2., 4–8., valamint
22–27. pontjaiban meghatározott hatáskörökbõl eredõ feladatokat, elfogadja az éves piacfelügyeleti tervet, és
ellenõrzi annak végrehajtását, továbbá kijelöli a honvédelmi és a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevõ
elektronikus hírközlési szolgáltatókat és meghatározza felkészülési feladataikat. A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) eljár az (1) bekezdés 1., 3., 10., valamint 12–21. pontjaiban meghatározott
ügyekben, továbbá ellátja az Elnök által – a Hatóság elnökeként és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) elnökeként – e törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény keretei között, illetve e törvények felhatalmazása alapján
a más jogszabályok által ráruházott feladatokat. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fõigazgatója (a továbbiakban:
fõigazgató) eljár az (1) bekezdés 9. és 11. pontjaiban meghatározott ügyekben, valamint ellátja az Elnök által
– a Hatóság elnökeként és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács)
elnökeként – e törvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
keretei között, illetve e törvények felhatalmazása alapján a más jogszabályok által ráruházott feladatokat.”
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3. §

Az Eht. 43. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság internetes honlapján – a személyes adatok és az eljárásban zártan kezelt adatok védelmére tekintettel –
közzéteszi:
a) a 62–65. §-ok szerinti piacmeghatározás, jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítása és
kötelezettségek elõírása tárgyában folytatott eljárásban hozott;
b) a jelentõs piaci erejû szolgáltatókra e törvény szerint megállapított egyes kötelezettségek teljesítésével és
megszegésével összefüggésben folytatott eljárásban hozott;
c) az 54. § szerinti piacfelügyeleti eljárásban hozott;
d) jogszabály alapján kizárólag versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) eredményeként megszerezhetõ
frekvenciahasználati jogosultság hasznosítása tárgyában lefolytatott pályázati vagy árverési eljárásban hozott
jogerõs vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatát.”

4. §

Az Eht. 52. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hatósági nyilvántartásokban szereplõ közérdekû adatokat bárki megismerheti, kivéve, ha jogszabály vagy
nemzetközi kötelezettségvállalás a hatósági nyilvántartásba való betekintést kifejezetten korlátozza.”

5. §

Az Eht. 58. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben az eljáró tanács az eljárás során tárgyalást tart, azon megkísérli egyezség létrehozását a felek között.”

6. §

Az Eht. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 58. § (7) bekezdése szerinti tárgyaláson a felek és egyéb érdekeltek személyesen vagy képviselõik útján jelen
lehetnek, nyilatkozatot és észrevételt tehetnek, a tárgyalás befejezéséig bizonyítékaikat elõterjeszthetik. A tárgyalás
nem nyilvános.”

7. §

Az Eht. 61. §-a a következõ (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A Hatóság az egyedi jogvitás eljárásban megkereséssel fordulhat a BEREC-hez, a jogvitás ügy érdemi tartalmával
kapcsolatos véleményének megismerése céljából.
(4) Az ügyintézési határidõbe a BEREC megkeresésétõl, véleményének Hatóság általi kézhezvételéig terjedõ idõtartam
nem számít be.
(5) Amennyíben a 37. § alkalmazásának van helye, a Hatóság erre irányuló végzését a BEREC megkeresésétõl
véleményének kézhezvételéig terjedõ idõtartam alatt is meghozhatja.”

8. §

Az Eht. 84. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A polgári célú rádiófrekvencia-használati jogáért, jogosultságáért a frekvenciahasználati jogosultság
megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól, valamint a frekvenciadíjakról szóló rendelet szerinti díjat kell
fizetni.”

9. §

Az Eht. 157. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése, a nettó short pozícióra
vonatkozó bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztása, valamint a short ügyletkötési korlátozások ügyében,
illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok betartásának ellenõrzése érdekében indított eljárás keretében
a (2) bekezdés szerinti adatok közül az elõfizetõ családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére
vonatkozó információ, az elõfizetõi állomás száma vagy egyéb azonosítója, az õt hívó és az általa hívott elõfizetõi
számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdõ idõpontja átadható a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének.”

10. §

Az Eht. a következõ 163/B. §-sal egészül ki:
„163/B. § (1) A hatályban lévõ koncessziós szerzõdés tekintetében a szolgáltató köteles 2012. augusztus 31-ig
kezdeményezni az Elnöknél szerzõdése hatósági szerzõdéssé történõ átalakítását. E határidõ elmulasztása esetén
az Elnök hivatalból lefolytatja a szerzõdés átalakítására irányuló eljárást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeképpen megkötött hatósági szerzõdés nem tartalmazhat
a szolgáltató számára kedvezõtlenebb feltételeket, mint a korábbi koncessziós szerzõdés, kivéve, ha a szolgáltató
azokat kifejezetten elfogadta.
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(3) Amennyiben az eljárás eredményeként hatósági szerzõdés a felek között nem jön létre, az Elnök hatósági
határozatában rögzíti a szolgáltató korábbi koncessziós szerzõdésben foglalt frekvenciahasználati jogosultságának
tartalmát. A hatósági határozat nem tartalmazhat a szolgáltató számára kedvezõtlenebb feltételeket, mint a korábbi
koncessziós szerzõdés.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárást az Elnöknek kilencven nap alatt kell lefolytatnia.”
11. §

Az Eht. a következõ 181/C. §-sal egészül ki:
„181/C. § E törvénynek az elektronikus hírközlést érintõ egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXXX. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések
hatálybalépése elõtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések
alkalmazandók.”

12. §

(1) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„20. az elektronikus hírközlési szolgáltatót, alkalmazottját, tagját, megbízottját terhelõ adatvédelmi és titoktartási
kötelezettséget, az adatkezelés részletes szabályait, a titokvédelemre vonatkozó különleges feltételeket, a forgalmi
és számlázási adatok kezelését, az azonosítókijelzés és a hívásátirányítás feltételeit, továbbá az elektronikus hírközlési
szolgáltatók hálózatbiztonsággal kapcsolatos alapvetõ kötelezettségeit;”
(2) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„23. az építésügyért és a feladatkörükbe tartozó sajátos építményfajtára vonatkozó szabályok tekintetében,
az elektronikus hírközlési építmények más építményfajtákkal való megközelítését, védelmét és keresztezését, továbbá
a közös eszközhasználattal és helymegosztással kapcsolatban az elektronikus hírközlési szolgáltatókat terhelõ egyes
bejelentési, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeket és feladatokat a közlekedésért, az energiapolitikáért,
illetve a vízgazdálkodásért felelõs miniszter véleményezését követõen;”
(3) Az Eht. 182. § (3) bekezdése a következõ 27–32. pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
„27. az egyetemes szolgáltatás részletes pénzügyi és mûszaki feltételeit, követelményeit;
28. az e törvény szerinti hírközlési szakértõi tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértõi tevékenység
bejelentésének és a szakértõk nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint
a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a szakértõi
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket;
29. a nettó elkerülhetõ költség, nettó elkerülhetõ egységköltség számításának részletes szabályait, valamint az
egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi terhek megtérítésének részletes szabályait;
30. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonatkozó eljárás és az egyetemes elektronikus
hírközlési szolgáltatóval folytatott szerzõdéskötési eljárás részletes feltételeit és szabályait;
31. az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti rendszerének létrehozására, mûködtetésére, hatáskörére vonatkozó
szabályokat, a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeit;
32. a honvédelmi és a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közremûködésre kötelezett elektronikus hírközlési
szolgáltatók kijelölését és felkészülési feladataik meghatározását.”
(4) Az Eht. 182. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Elnök (3) bekezdés szerinti jogalkotási hatáskörébe tartozó, 2011. augusztus 1. napját megelõzõen kibocsátott
jogszabályok az Elnök által azonos tárgykörben kibocsátott jogszabályok hatálybalépésének napjáig maradnak
hatályban, e napig alkalmazhatók.”

13. §

Az Eht. 187. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„d) short ügyletekrõl és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
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14. §

Az Eht. 11/A. § (3) bekezdésében „a miniszter” szövegrész helyébe „az Elnök” szöveg, a 21. § (6) és (7) bekezdésében
az „m) pontjától eltérõen” szövegrész helyébe a „13. pontjától eltérõen” szöveg, az 58. § (4) bekezdésében
„a (2) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe „az (1) bekezdésben foglaltakat” szöveg, az 58. § (5) bekezdésében
„a (3) bekezdésben foglaltakat” szövegrész helyébe „a (2) bekezdésben foglaltakat” szöveg, 117. § b) pontjában
„a Kormány” szövegrész helyébe „az Elnök” szöveg, a 119. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 120. § (1) bekezdésében,
a 123. § (3) és (5) bekezdésében, továbbá a 124. §-ában „a miniszter” szövegrész helyébe „az Elnök” szöveg lép.

15. §

(1) Hatályát veszti az Eht. 4. § (1) bekezdés i) pontjában „a különleges jogrend idején” szövegrész, a 62. § (2) bekezdésében
„a miniszter által rendeletben meghatározott alapelvek és” szövegrész a 74. § (4) bekezdésében a „– az
(5) bekezdésében foglalt kivételekkel –” szövegrész, a 120. § (1) bekezdés h) pontjában a „minisztert, illetõleg
a felhatalmazása alapján eljáró” szövegrész, a 120. § (2) bekezdésében a „miniszter és a” szövegrész,
a 123. § (1) bekezdésében „A Hatóság jelzi a miniszternek, ha a szerzõdésben vállalt kötelezettségek megszegését
állapítja meg.” szövegrész, a 182. § (3) bekezdés 11. pontjában a „miniszteri” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Eht. 5. § j), k), l), n) és q) pontja, 6. §-a, 74. § (5) bekezdése, 182. § (1) bekezdés a), e) és f) pontja,
és a 182. § (2) bekezdése.

2. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása
16. §

(1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Melléklet I. Legmagasabb ár pontjának, B) Szolgáltatások
alpontja helyébe e törvény Melléklete lép.
(2) Hatályát veszti az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 17. § (3) bekezdése.

3. A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása
17. §

(1) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 6. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mûsorterjesztési szolgáltatás, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló
szándékot, valamint a megkezdés tervezett idõpontját a mûsorterjesztõnek nyilvántartásba vétel céljából az Eht.-ban
meghatározottak szerint be kell jelentenie a Hatósághoz. A mûsorterjesztõ olyan mûsorokat terjeszthet, amelyek
terjesztésére megfelelõ szerzõdésen vagy médiaszolgáltató általi igazoláson alapuló jogosultsággal rendelkezik.”
(2) A Dtv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Hatóság a mûsorterjesztés e törvény szerinti jogszerûségét általános hatósági felügyeleti eljárásban ellenõrzi.”
(3) A Dtv. kiegészül a következõ 6/A. §-sal:
„6/A. § (1) A lineáris audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 9. § (7) bekezdése szerinti, VI. kategóriába sorolt vagy annak
minõsülõ mûsorszámát a mûsorterjesztõ nem terjesztheti.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elõírást nem kell alkalmazni, ha a médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza
a mûsorszámot, és a titkosítás feloldásához olyan kódra van szükség, amelyet a médiaszolgáltató vagy
a mûsorterjesztõ csak tizennyolcadik életévét betöltött elõfizetõ számára tett hozzáférhetõvé, vagy amely valamely
más hatékony mûszaki megoldást alkalmaz annak érdekében, hogy a mûsorszám kizárólag tizennyolc éven felüli
nézõk vagy hallgatók számára legyen elérhetõ.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érvényesülését a Hatóság Médiatanácsa az Mttv.-ben meghatározott általános
hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenõrzi.”

4. Záró rendelkezések
18. §

(1) E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény a hatályba lépést követõ napon hatályát veszti.
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19. §

Ez a törvény a short ügyletekrõl és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló
236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

20. §

E törvény 2. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Melléklet a 2012. évi CXXX. törvényhez
„B) Szolgáltatások
Szolgáltatásszám
(SZTJ)

Megnevezés

A hatósági ár
megállapítója

64.11.12.0-ból
64.11.14.0-ból
64.11.15.0-ból
507-34, 45-bõl

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 7. § (1) bekezdésében
meghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatások díja

postaügyért
felelõs miniszter

Humán célú, a járóbeteg-ellátás keretében
társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek
kereskedelmi árrése

egészségügyért
felelõs miniszter

40.30.90.0-ból

Távhõszolgáltatás csatlakozási díja

SZJ’03 72.30.21

A céginformációs szolgálat által biztosított céginformáció elektronikus
adattovábbításának ára

települési
önkormányzat –
fõvárosban
a Fõvárosi
Önkormányzat –
képviselõtestülete
igazságügyért
felelõs miniszter
és az
államháztartásért
felelõs miniszter

Termékszám
(BTO)

Megnevezés

A hatósági ár
megállapítója

”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 72/2012. (VII. 24.) VM rendelete
a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet, a kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés
feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. és 29. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a vad védelmérõl,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pont 1. és 2. c) pont 12. és
26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § i) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. A termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása
1. §

A termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) E rendeletet
a) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belõlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belõlük származó termékekre vonatkozó
egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról,
valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történõ állat-egészségügyi ellenõrzése
alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történõ végrehajtásáról szóló, 2011. február 25-i 142/2011/EU
bizottsági rendelet
elõírásaival összhangban kell alkalmazni.”

2. §

Az R. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A termésnövelõ anyagok az engedélyben több márkanéven és kereskedelmi megnevezéssel is szerepelhetnek.”

3. §

Az R. a következõ alcímmel egészül ki:

„Eseti felhasználási engedély
4/B. § (1) Az engedélyezõ hatóság engedélyezheti valamely, Magyarországon már engedélyezett termésnövelõ anyag
felhasználását az engedélyben elõírt felhasználástól eltérõ területen vagy módon – a kísérleti célú felhasználást ide
nem értve –, amennyiben
a) az alkalmazását közérdek (így például aszálykár, fagyveszély) indokolja, és
b) olyan ismeretek állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják, hogy a termésnövelõ anyag a kérelmezett alkalmazási
területen hatásos.
(2) Az eseti engedély iránti kérelmet az engedélyezõ hatósághoz kell benyújtani.
(3) Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül benyújthatja
a) a mezõgazdasági tevékenységet folytató földhasználó és termelõ, továbbá
b) akinek a tevékenysége ezt indokolja (így például ökológiai gazdálkodásra alkalmas termésnövelõ készítményeket
minõsítõ szervezetek).
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(4) Az eseti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell azokat az alátámasztó adatokat, illetve vizsgálatokat
(irodalmi adatok, azonos agroökológiai térségben végzett hatékonysági vizsgálatok), amelyek bizonyítják, hogy
a termésnövelõ anyag
a) a kérelmezett alkalmazási területen hatásos,
b) a kérelmezett alkalmazási területen nem okoz kedvezõtlen mellékhatást a növényekre, a talajra, az ember és az állat
egészségére, továbbá nem jelent megengedhetetlen veszélyt a környezetre és a természetre.
(5) Az eseti engedély az engedélyben meghatározott területen és legfeljebb egy vegetációs idõszakra korlátozott
idõtartamra érvényes.”
4. §

Az R. 7. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az engedélynek a következõ adatokat kell tartalmaznia:]
„e) a készítmény teljes összetételét, az elõállításához felhasznált alapanyagok százalékos arányát és azok származási
helyét, valamint a 3. számú mellékletben elõírt minõségi és mennyiségi jellemzõket,”

5. §

Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A termésnövelõ anyag forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó engedély ismételt megadására
a 4. és 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak azzal, hogy az elõzõ engedélyezési eljárásban benyújtott biológiai
hatékonyságot igazoló vizsgálatok ismételten benyújthatók.
(3) Amennyiben a termésnövelõ anyag engedélyben meghatározott jogosultsági ideje lejárt, az engedélyes
az engedélyben szereplõ határnapig értékesítheti a terméket a nagy- és kiskereskedõk, valamint a felhasználók
számára. A nagy- és kiskereskedõ a termésnövelõ anyagot az engedélyben meghatározott jogosultsági idõ lejártától
számított 6 hónapig forgalmazhatja. A termésnövelõ anyagot az engedélyben meghatározott jogosultsági idõ
lejártától számított 18 hónapig lehet felhasználni. Az egyes határnapokat a határozat rendelkezései szerint a címkén fel
kell tüntetni.”

6. §

Az R. 9. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A termésnövelõ anyag engedélyének kérelemre történõ visszavonása esetén az engedélyes a visszavonó
határozat jogerõre emelkedésétõl számított 6 hónapig értékesítheti a terméket a nagy- és kiskereskedõk számára.
A nagy- és kiskereskedõk a visszavonó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 12 hónapig értékesíthetik
a terméket. A termésnövelõ anyagot a visszavonó határozat jogerõre emelkedésétõl számított 24 hónapig lehet
felhasználni. Az engedélyezõ hatóság az elõbbiektõl – kérelemre, illetve hivatalból hozott döntése alapján – indokolt
esetben eltérhet. Az egyes határnapokat a visszavonó határozat rendelkezései szerint kell a címkén feltüntetni.”

7. §

Az R. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A termésnövelõ anyag reklámjának összhangban kell lennie az engedély tartalmával, valamint a reklámokban
szereplõ valamennyi állításnak technikailag igazolhatónak kell lennie.”

8. §

Az R. 1. számú melléklet 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. A készítmény teljes összetétele, a hatóanyagok, valamint a szennyezõ anyagok megnevezése és koncentrációja,
az alapanyagok származási helye és koncentrációja.”

9. §

Az R.
a) 4/A. § (2) bekezdésében a „toxikus elemek és a csírázásgátló hatás” szövegrész helyébe a „toxikus elemek,
a csírázásgátló és biológiai hatás”,
b) 7. § (4) bekezdésében a „közölni kell” szövegrész helyébe az „elektronikus úton közölni kell”,
c) 13. § (1) bekezdés a) pontjában a „meglétét” szövegrész helyébe a „meglétét, és az engedélyben foglalt elõírások
betartását”,
d) 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „nem rendelkezik” szövegrész helyébe „az engedélytõl eltér, vagy nem
rendelkezik”,
e) 4. számú melléklet függeléke 1. pontjában a „csomagoláson, címkén, illetve a kísérõokmányon” szövegrész
helyébe a „mûtrágyák csomagolásán, címkéjén, illetve kísérõokmányán”
szöveg lép.
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2. A kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet módosítása
10. §

A kistermelõi élelmiszer-termelés, -elõállítás és -értékesítés feltételeirõl szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 4. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kistermelõ az általa megtermelt vagy elõállított, és – kiegészítõ alapanyagként – vásárolt élelmiszer
felhasználásával, valamint más kistermelõtõl vásárolt késztermék felhasználásával – a 178/2002/EK rendelet
3. cikkének 7. pontja szerinti kiskereskedelmi tevékenységként – falusi vendégasztalt üzemeltethet. A termelési,
elõállítási és értékesítési mennyiségek nem haladhatják meg az 1. melléklet A. részében meghatározott
mennyiségeket.”

3. A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása
11. §

(1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Vtv. alkalmazásában vadászható állatfajok a következõk (a továbbiakban: vad):]
„b) apróvadfajok:
ba) hasznos apróvadfajok
1. Mezei nyúl (Lepus europaeus),
2. Üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus),
3. Fácán (Phasianus colchicus),
4. Fogoly (Perdix perdix),
5. Nyári lúd (Anser anser),
6. Vetési lúd (Anser fabalis),
7. Nagy lilik (Anser albifrons albifrons),
8. Kanadai lúd (Branta canadensis),
9. Nílusi lúd (Alopochen aegyptiacus),
10. Tõkés réce (Anas platyrhynchos),
11. Szárcsa (Fulica atra),
12. Erdei szalonka (Scolopax rusticola),
13. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto),
14. Örvös galamb (Columba palumbus),
bb) egyéb apróvadfajok:
1. Házi görény (Mustela putorius),
2. Nyest (Martes foina),
3. Borz (Meles meles),
4. Róka (Vulpes vulpes),
5. Aranysakál (Canis aureus),
6. Pézsmapocok (Ondathra zibethicus),
7. Nyestkutya (Nyctereutes procyonoides),
8. Mosómedve (Procyon lotor),
9. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix),
10. Szarka (Pica pica),
11. Szajkó (Garrulus glandarius).”
(2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Közösségi jelentõségû vadászható állatfajok a következõk:
1. Fácán (Phasianus colchicus),
2. Fogoly (Perdix perdix),
3. Nyári lúd (Anser anser),
4. Vetési lúd (Anser fabalis),
5. Nagy lilik (Anser albifrons albifrons),
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6. Kanadai lúd (Branta canadensis),
7. Tõkés réce (Anas platyrynchos),
8. Szárcsa (Fulica atra),
9. Erdei szalonka (Scolopax rusticola),
10. Örvös galamb (Columba palumbus),
11. Balkáni gerle (Streptopelia decaocto),
12. Házi görény (Mustela putorius),
13. Aranysakál (Canis aureus),
14. Dolmányos varjú (Corvus corone cornix),
15. Szarka (Pica pica),
16. Szajkó (Garrulus glandarius).”
12. §

A Vhr. 27. és 27/A. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„27. § (1) A vadászati idényeket az 5. számú melléklet tartalmazza. A vadászati idény, ha annak kezdete vasárnapra vagy
hétfõre esik, akkor kiterjed az azt megelõzõ egy, illetve kettõ napra. Ha a vadászati idény vége péntekre vagy
szombatra esik, akkor kiterjed az azt követõ kettõ, illetve egy napra is.
(2) A fácántyúk az adott vadászati évben 2000 példány vegyes ivarú fácánt meghaladó kibocsátás esetében
vadászható a vadászati hatóság külön engedéllyel a vadászati idényben. Az engedélyben meg kell határozni
a kibocsátás feltételeit és a hasznosítás mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytõl mért körzetét is.
(3) Fogoly a vadászati idényben azokon a vadászterületeken vadászható, ahol az adott vadászati évben legalább
500 példány fogoly kibocsátása történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott
engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit, a hasznosítás mértékét,
mely legfeljebb negyven százalék lehet, továbbá a vadászat kibocsátóhelytõl mért körzetét.
(4) Vaddisznó malacnak minõsül a szaporulat 20 kg, süldõnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Vaddisznó kocának
minõsül az 50 kg zsigerelt súlyt elérõ vagy meghaladó súlyú nõivarú vaddisznó.
(5) Gímszarvasbikát, dámbikát, õzbakot, muflonkost és szikaszarvasbikát egész évben, mezei nyulat október 1-tõl
január 15-ig, egyéb vadfaj egyedét, továbbá suta vadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve
befogni.
(6) Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti idõszakra megállapított vadászati idény során borjúnak
a gímszarvas elõzõ évi szaporulatát kell tekinteni.
(7) Apróvadas vadászterületeken a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási idõszakában
a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthetõ.
(8) Az elejtett nyestkutyáról, mosómedvérõl fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Szent István
Egyetem Vadvilág Megõrzési Intézetének. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követõ két
munkanapig meg kell õrizni.
27/A. § (1) Az 5. számú melléklet II. részében felsorolt vízivad fészkelése és vonulása szempontjából nemzetközi
jelentõségû és hazai kiemelt jelentõségû vízi élõhelyeken a vadászati hatóság szabályozza a vízivad vadászat rendjét.
Ebben szabályozza a vízivad vadászatának helyét, módját, idejét, gyakoriságát.
(2) Nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikbõl naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthetõ el,
melybõl a nyári ludak száma nem lehet több kettõnél. A vetési lúd és a nagy lilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés és
Csongrád megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén
december 1-jén kezdõdik és január 31-ig tart. A nyári lúd vadászati idénye Hajdú-Bihar megye teljes közigazgatási
területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén szintén december 1-jén kezdõdik és
december 31-éig tart.
(3) Tõkés récére augusztus 15-tõl augusztus 31-ig kizárólag húzáson és a vízparttól – azaz a vízzel borított terület
és a szárazföld találkozásától – számított 50 méteren kívül szabad vadászni. Tõkés récébõl és szárcsából naponta,
személyenként összesen legfeljebb nyolc darab ejthetõ el. Tenyésztett tõkés réce tilalmi idõben is napi
terítékkorlátozás nélkül lõhetõ.
(4) Az elejtett kanadai lúdról és nílusi lúdról fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni
a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követõ két munkanapig
meg kell õrizni.
(5) A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni
a súlyosan beteg és mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat. Az elejtést a vadász, illetve a kísérõ
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köteles a vadászati naplóban „beteg” megjelöléssel rögzíteni, és haladéktalanul bejelenteni a jogosultnak. A jogosult
köteles az állat-egészségügyi okból elejtett vadat vizsgálatra alkalmas módon az elejtés helye szerint illetékes hatósági
állatorvosnak bemutatni. A hatósági állatorvos az elejtés indokoltságáról külön jogszabály szerinti igazolást állít ki.”
13. §

A Vhr. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A vadászható madárfajok közül a nyári lúd, a vetési lúd, a nagy lilik, a kanadai lúd, az erdei szalonka, a szárcsa,
a balkáni gerle, a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó esetében tilos azok élõ vagy elpusztult, illetve elejtett
egyedeinek és származékainak vagy könnyen felismerhetõ részeinek eladása, eladásra történõ szállítása, eladásra
történõ tartása, valamint eladásra történõ felkínálása. Ezen cselekmények az egyéb vadászható madárfajok esetében
csak a jogszerûen elejtett, befogott egyedekkel végezhetõk.”

14. §

A Vhr. 55. §-a a következõ (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem kell vadászvizsgát tenni annak, aki
a) felsõfokú vadgazdálkodási képzettséggel;
b) iskolarendszerû képzésben szerzett középfokú vadgazdálkodási képzettséggel;
c) iskolarendszerû képzésben szerzett alapfokú vadgazdálkodási-vadászati képesítéssel
rendelkezik a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.
(3a) A (3) bekezdésben felsorolt szakképesítések a fegyverismeretre és -használatra vonatkozó vizsgarész letétele alól
nem mentesítenek.”

15. §

A Vhr.
a) 5. számú mellékletének I. része helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
b) 8. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
c) 20. számú mellékletének helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

16. §

Hatályát veszti az R.
a) 4/A. § (5) bekezdése,
b) 9. § (3) bekezdésében az „Ezen eljárás díjmentes.” szövegrész.

17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–9. § és a 16. § a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 9. napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelethez
„I. VADÁSZATI IDÉNYEK
a) Nagyvadfajok
gímszarvasbika
– bika, golyóra érett
– tehén, -ünõ
– borjú
dámbika
– tehén, -ünõ
– borjú
õzbak
– suta, gida
muflonkos
- juh, -jerke, -bárány
vaddisznó
szikaszarvasbika, tehén, -ünõ, -borjú
zerge
b) Apróvadfajok
mezei nyúl
üregi nyúl
fácánkakas
– fácántyúk
fogoly
nyári lúd
vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd
tõkés réce
szárcsa
erdei szalonka
örvös galamb, balkáni gerle
c) Egyéb apróvadfajok
róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya,
mosómedve
borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó

szeptember 1–január 31.
szeptember 1–október 31.
szeptember 1–január 31.
szeptember 1–január 31.
április 1–június 30.
október 1–január 31.
október 1–február utolsó napja
október 1–február utolsó napja
április 15–szeptember 30.
október 1–február utolsó napja
egész évben
szeptember 1–február utolsó napja
egész évben
szeptember 1–december 31.
vadászati idény nélkül
október 1–december 31.
szeptember 1–január 31.
október 1–február utolsó napja
október 1–január 31.
október 1–december 31.
október 1–december 31.
október 1–január 31.
augusztus 15–január 31.
szeptember 1–január 31.
vadászati idény nélkül.
augusztus 15–január 31.
egész évben
július 1–február utolsó napja

Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és 27/A. §-ban
foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”
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2. melléklet a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelethez
„8. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

VADGAZDÁLKODÁSI-VADÁSZATI KÉPZETTSÉGEK, KÉPESÍTÉSEK JEGYZÉKE
I. Felsõfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítés igazolására el kell fogadni:
a) A vadgazdálkodási és vadbiológiai témakörben szerzett tudományos fokozatot (egyetemi doktori oklevél,
a tudomány doktora vagy kandidátusa oklevél, PhD oklevél),
a vadgazdálkodási szakmérnöki,
a vadgazdálkodási üzemmérnöki,
a vadgazda mérnöki,
agrár képzési szakterületen osztatlan képzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevelet, amennyiben
a differenciált szakmai képzésben a b) pontban elõírt tárgyköröket a vadgazdálkodási képzés tananyaga
tartalmazta és a szakmai képzés összesen legalább a 24 tanegység (kredit) mennyiséget elérte.
a vadgazdálkodási felsõfokú szakirányú továbbképzés során szerzett szakirányú képzettséget igazoló
oklevelet.
b) Felsõfokú vadgazdálkodási képzettségnek minõsül az 1998. január 1. és 2013. június 30. között megszerzett
okleveles agrármérnöki,
okleveles erdõmérnöki,
állatorvos doktori,
okleveles környezetgazdálkodási agrármérnöki,
okleveles gazdasági agrármérnöki,
mezõgazdasági mérnöki
diploma, amennyiben a differenciált szakmai képzés keretében elsajátított vadgazdálkodási szakmai tananyag
a képzési idõ legalább hat százalékát vagy a megszerezhetõ összes tanegység (kredit) legalább hat százalékát
elérte. A képzettség megszerzését (a vadgazdálkodási szak vagy szakirány elvégzését) az oktatási intézmény
az oklevélben vagy ahhoz tartozó betétlappal igazolja. Felsõfokú szakirányú képzettségnek minõsülhet a diploma
abban az esetben is, ha a differenciált vadgazdálkodási képzés követelményeit a hallgató áthallgatás formájában
teljesítette, és azt az ilyen képzést folytató intézmény külön igazolja.
A differenciált vadgazdálkodási képzés tananyaga a következõ kötelezõen elõírt tárgyköröket tartalmazza:
Vadászati állattan és ökológia
Vadgazdálkodási és állomány-hasznosítási ismeretek
Vadászati jog és igazgatás
Fegyverismeret [elméleti és gyakorlati tanegység (kredit) igazolásával]
Trófeabírálat
Vadegészségtan
Intenzív vadgazdálkodás (Apróvad és nagyvad).
c) Az 1998. elõtt megszerzett képesítés esetén a képesítést a vadgazdálkodás tananyagú tárgyból tett eredményes
vizsga igazolja
a Soproni Egyetem Erdõmérnöki Karán szerzett,
az Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi, Állattenyésztési Karán szerzett,
az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett,
a Mezõgazdasági Fõiskolán szerzett,
az Erdészeti és Faipari Egyetemen a MAVOSZ által szervezett, felsõfokú vadgazdálkodási tanfolyamon szerzett
oklevél esetében.
d) Az 1996–1998. évek között megszerzett képesítés esetén a képzést folytató felsõfokú oktatási intézmény
a vadgazdálkodási szakirány elvégzését az oklevéllel (diplomával) vagy az oklevél számát is tartalmazó
bizonyítvánnyal, illetve betétlappal is igazolja.
II. Középfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítés igazolására el kell fogadni:
a vadgazdálkodási technikusi szakképesítést,
a vadász-vadtenyésztõ szakmunkás-bizonyítvány mellé szerzett érettségi bizonyítványt vagy ilyen
szakképesítéshez kapcsolódó érettségi-képesítõ bizonyítványt,
vadgazdálkodási technológus felsõfokú szakképzésben szerzett bizonyítványt,
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az erdész-technikusi szakképesítést,
az erdészeti szakmunkás-bizonyítvány – az erdõgazdasági gépkezelõi és erdészeti faipari kivételével – mellé
szerzett érettségi bizonyítványt vagy ilyen szakképesítéshez kapcsolódó érettségi-képesítõ bizonyítványt.
III. Alapfokú vadgazdálkodási-vadászati szakképesítés igazolására el kell fogadni:
a vadász-vadtenyésztõ szakmunkás-bizonyítványt.”

3. melléklet a 72/2012. (VII. 24.) VM rendelethez
„20. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A VADÁSZHATÓ ÁLLATOK ÉS A HULLOTT AGANCS VADGAZDÁLKODÁSI ÉRTÉKE
Faj

Érték
(ezer Ft/egyed)

gímszarvas
bika (trófea szerint)
5,00 kg-ig
5,01–10,00 kg-ig
10,01 kg-tól
tar fejû és agancsfejlesztõ (barkás)
tehén, ünõ
borjú

600
1000
3750
1000
200
100

dámszarvas, szikaszarvas
bika (trófea szerint)
3,00 kg-ig
3,01 kg-tól
tar fejû és agancsfejlesztõ (barkás)
tehén, ünõ
borjú

400
850
600
150
100

õz
bak (trófea szerint)
350 g-ig
351 g-tól
tar fejû és agancsfejlesztõ (barkás)
suta
gida

200
600
350
100
50

muflon
kos (trófea szerint)
70 cm-ig
70,01 cm-tõl
juh, jerke
bárány

350
600
100
50

vaddisznó
kan (trófea szerint)
12–18 cm-ig
18,01 cm-tõl

250
600
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Érték
(ezer Ft/egyed)

250
100
50

zerge

50

mezei nyúl
üregi nyúl
fácán
- kakas
- tyúk
fogoly
nyári lúd
vetési lúd
nagy lilik
tõkés réce
szárcsa
erdei szalonka
örvös galamb
balkáni gerle
egyéb vadászható állatfajok
hullott agancs (kg-ja)

20
10
10
20
50
20
20
20
10
10
10
10
10
5
5”

A vidékfejlesztési miniszter 73/2012. (VII. 24.) VM rendelete
a mezõgazdasági termékek harmadik országokban és belsõ piacon történõ megismertetésével
és promóciójával kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A mezõgazdasági termékek harmadik országokban és belsõ piacon történõ megismertetésével és promóciójával
kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívást a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) és
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) hirdeti meg a kormányzati honlapokon, legkésõbb
a pályázat beérkezési határidejét megelõzõ 80 nappal.”

2. §

Az R. 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A beérkezett pályázatokat a Pályázatértékelõ Bizottság (a továbbiakban: PÉB) vizsgálja meg. A PÉB tagjait
a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) jelöli ki.
(2) A beérkezett pályázatokat a PÉB formai és tartalmi szempontból megvizsgálja és értékeli. Amennyiben a pályázat
a vonatkozó uniós, nemzeti jogszabályoknak, a tájékoztatási és promóciós üzenettel célba vett harmadik ország
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hatályos jogi szabályozásának, a pályázati felhívásban, valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek nem
felel meg, elutasításra kerül.
(3) A PÉB – a (2) bekezdés alapján lefolytatott értékelést követõen – az uniós jogszabályokban meghatározott határidõt
megelõzõen legalább 15 nappal javaslatot tesz a miniszternek a pályázatok Európai Bizottság felé történõ
továbbítására, valamint azok nemzeti költségvetési forrásból történõ támogatására és annak mértékére.”
3. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Európai Bizottságnak a pályázat elfogadásáról és uniós forrásból történõ támogatásáról szóló döntésérõl
a Minisztérium értesíti a pályázót. A pályázat elfogadása esetén a program végrehajtásáról és annak finanszírozására
vonatkozóan az MVH szerzõdést (a továbbiakban: szerzõdés) köt a pályázóval. A pályázó a szerzõdéskötést
megelõzõen a szerzõdésszerû teljesítés biztosítására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen az MVH javára szóló
biztosítékot köteles nyújtani.”
(2) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A program végrehajtása során a vonatkozó jogszabályok által meghatározott hatósági feladatokat az MVH látja el.”

4. §

(1) Az R. 1. § (3) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe
a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg lép.
(2) Az R. 2. § (4) bekezdésében a „2003. évi CXXIX. törvény” szövegrész helyébe a „2011. évi CVIII. törvény” szöveg lép.
(3) Az R. 3. § (3) és (4) bekezdésében, 4/A. § (1) bekezdésében az „az MVH-hoz” szövegrész helyébe az „a Minisztériumhoz”
szöveg lép.
(4) Az R. 4. § (4) bekezdésében, a 4/A. § (2) bekezdésében, a 4/A. § (3) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe
a „PÉB” szöveg lép.
(5) Az R. 4. § (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Minisztérium” szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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