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Törvények

2014. évi XXXVI. törvény
egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról*
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 57. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A bölcsődékben, a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a felsőfokú oktatás
keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati
tevékenységet végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb
tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai
szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák
körét végrehajtási rendelet állapítja meg.”
(2) A Kjt. 57. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetekben jogszabályban meghatározott
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg.
A pótszabadságból legfeljebb tizenöt munkanapot vehet igénybe a munkáltató
a) a gyermekekkel, fiatal felnőttekkel való közvetlen, egyéni és csoportos foglalkozás vezetésére, fejlesztés és oktatás
tartására,
b) a gyermekek, fiatal felnőttek és a velük kapcsolatos intézkedések meghozatala, a számukra nyújtott ellátások
meghatározása szempontjából jelentőséggel bíró személyek személyiségállapotának vizsgálatára, pedagógiai
megfigyelések és családgondozási, utógondozási feladatok végzésére, és
c) az a) és b) pontban foglalt tevékenységgel összefüggő feladatok ellátására.”

2. §		
A Kjt. 85. § (3) bekezdés c) pont cf ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – rendeletben határozza
meg a közoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző
közalkalmazottak tekintetében]
„cf ) a pótszabadságra jogosult nevelő, nevelő-oktató és pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végzők körét,”
3. §		
A Kjt. a következő 91/C. §-sal egészül ki:
„91/C. § (1) A pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott – külön jogszabályban meghatározott
munkakört betöltő – közalkalmazottat az 57. § (3) bekezdése alkalmazásakor a 2014. július 1. és 2014. december 31.
napja közti időszakra 15 munkanap pótszabadság illeti meg.
(2) A pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott – külön jogszabályban meghatározott munkakört
betöltő – közalkalmazottat a 2014. július 1. és 2014. december 31. napja közti időszakban a tárgyévi pótszabadsága
idejéből kötelező munkavégzésre legfeljebb öt munkanapra lehet igénybe venni.”

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
4. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) A pedagógiai szakszolgálati intézmény – az integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR)
működtetése érdekében – a (4) bekezdésben meghatározott adatokon kívül
a) a szülő, a törvényes képviselő önkéntes adatszolgáltatása alapján a gyermek, a tanuló nemzetiségi
hovatartozására vonatkozó adatot,

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. július 4-i ülésnapján fogadta el.
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b) annak a nevelési-oktatási intézménynek a nevét, címét, OM azonosítóját, amellyel a gyermek, a tanuló óvodai
nevelési vagy tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, valamint a gyermek, a tanuló által igénybe
vett pedagógiai szakszolgálati ellátás 18. § (2) bekezdés szerinti megnevezését
is nyilvántartja.”
5. §		
Az Nkt. 44. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A KIR adatkezelője oktatási azonosító számot ad ki annak,)
„g) aki pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesül és nem tartozik az a)−f ) pontban felsoroltak közé.”
6. §		
Az Nkt. 26. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott INYR a gyermekek, tanulók teljes
körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez, tanulókhoz
kapcsolódóan, a számukra ellátást nyújtó intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai
szakszolgálati intézmények feladatellátási adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybevevők ellátási
eseményeinek nyomon követését szolgáló országos informatikai nyilvántartó rendszer.
(2) Az INYR keretében folyó adatkezelés tekintetében a hivatal az adatkezelő.
(3) A KIR adatkezelője
a) a 44. § (5) bekezdés a)−j) és m)−o) pontjában foglalt adatokat,
b) a gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátásban, gyógypedagógiai nevelésében-oktatásában, fejlesztő
foglalkoztatásában közreműködő pedagógus, továbbá szakorvos 44. § (7) bekezdés a)−m) pontjában foglalt adatait
a gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátása céljából továbbítja az INYR részére.
(4) A gyermek, tanuló pedagógiai szakszolgálati ellátása során keletkezett adatokat a külön jogszabályban
meghatározott feladatellátási kötelezettséggel rendelkező pedagógiai szakszolgálati intézménynek a gyermekkel,
tanulóval közvetlenül foglalkozó szakembere köteles az INYR-be rögzíteni.
(5) Az ellátott gyermekre, tanulóra vonatkozó személyes adatokat az INYR-ből kizárólag
a) a pedagógiai szakszolgálatnak a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó munkatársa,
b) a gyermeket, tanulót közvetlenül ellátó pedagógiai szakszolgálati intézmény vezetője ismerheti meg.
(6) Az INYR-ben tárolt személyes adatokat az adatkezelő a pedagógiai szakszolgálati intézmény ellátásának utolsó
igénybevételétől számított tizenöt év elteltével törli a nyilvántartásból.”
7. §		
Az Nkt. 26. alcíme a következő 44/B. §-sal egészül ki:
„44/B. § Az INYR
a) a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy
aa) 44. § (5) bekezdés a)−j) és m)−o) pontban foglaltak szerinti adatait, valamint hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetét,
ab) szülője, törvényes képviselője 41. § (4) bekezdés b) pontban foglalt adatait,
b) az ellátott adataihoz kapcsolva az ellátott egészségügyi, továbbá a pedagógiai szakszolgálaton kívüli köznevelési
ellátása során keletkezett azon dokumentumok kiállításának időpontját, tartalmát, kibocsátójának nevét, amelyek
a pedagógiai szakszolgálati ellátást megelőzően keletkeztek, az ellátott vagy szülője, törvényes képviselője
rendelkezésére állnak és az ellátáshoz feltétlenül szükségesek,
c) az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan
ca) a szűrést, vizsgálatot végző intézmény nevét, címét, a szűrés eredményét, a szűrés, vizsgálat kérelmezőjének
nevét, címét, elérhetőségét, a szűrés, vizsgálat módszerét, eszközét, eredményét, megállapításait, a szűrési, vizsgálati
eljárásban szereplő szakemberek nevét, végzettségét, szakképzettségét, a szűrés, vizsgálat időpontját, időtartamát,
helyét,
cb) az állapotmegismerést végző intézmény nevét, címét, az állapotmegismerés kérelmezőjének nevét, címét,
elérhetőségét, az állapotmegismerés időpontját, időtartamát, helyét, az állapotmegismerés módszerét, eszközét,
az állapotmegismerés eredményét és megállapításait, az eljárásban közreműködő szakember nevét, végzettségét,
szakképzettségét,
cc) a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés alapján megállapított szükséges segítő beavatkozás megnevezését,
óraszámát, időtartamát, módszerét, eszközét, helyszínét, a segítő beavatkozást végző intézmény adatait, a részt
vevő szakember nevét, végzettségét, szakképzettségét, a segítő beavatkozás eredményét,
cd) a szűrés, vizsgálat, állapotmegismerés eredményével kapcsolatos szülői nyilatkozatot, a szülői felülvizsgálati
kérelem adatait,
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ce) a felülvizsgálat okát, kérelmezőjét, legutóbbi vizsgálat, felülvizsgálat óta eltelt időt, felülvizsgálatot végző
intézmény nevét, címét, a felülvizsgálat módszerét, eszközét, időpontját, időtartamát, helyszínét, a felülvizsgálatot
végző szakemberek nevét, végzettségét, szakképzettségét, a felülvizsgálat eredményét,
d) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló jogszabályban meghatározott közigazgatási
hatósági eljárás adatai közül az eljárás kezdeményezőjének nevét, címét, elérhetőségét, az eljárás okát, az eljárás
eredményét, a közigazgatási hatósági eljárás ügyszámát
tartja nyilván.”
8. §

(1) Az Nkt. 62. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó
pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető
által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó
részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.”
(2) Az Nkt. 62. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő
foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek,
tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok
megtartásával (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat.”

9. §

(1) Az Nkt. 65. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett
munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken.
A munkáltató csak akkor köteles biztosítani a választás szerinti feltételeket, ha azt a nevelési, a tanítási év vagy
a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus, az óvodai dajka.
Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet
megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.”
(2) Az Nkt. 65. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Abban az esetben, ha a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus helyettesítésének ideje
eléri a tíz munkanapot, a helyettesítő pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak számát az ellátott magasabb
vezető, vezető beosztásra meghatározott óraszám alapján kell megállapítani.”

10. §		
Az Nkt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét
– az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének kikérésével –
az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője
megbízásának visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt.”
Az Nkt. 80. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
11. §		
„(9) Az iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési
időszakban, tanévenként megszervezi – a felnőttoktatásban és az 1–4. évfolyamon tanulók kivételével – a tanulók
fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy
tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés
tantárgyat tanító pedagógus végzi. A mérés megszervezésére a (2)–(8) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.”
12. §

(1) Az Nkt. 84. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata, szakmai alapdokumentuma tartalmazza a nemzetiségi
nevelési-oktatási feladat ellátását, feltéve, hogy e feladatot az intézmény ténylegesen ellátja, akkor a települési
önkormányzat, az állami fenntartó az intézmény
a) létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával,
b) költségvetésének meghatározásával és módosításával,
c) vezetőjének megbízásával, megbízásának visszavonásával
összefüggő döntéséhez, véleményéhez beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi
feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat, országos feladatot ellátó köznevelési
intézmény esetében az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Többcélú intézményben, valamint ha
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a nevelési-oktatási intézménynek több tagintézménye, több intézményegysége van, akkor több tagintézmény
esetén tagintézményenként, több intézményegység esetén intézményegységenként kell vizsgálni azt, hogy
szerepel-e a nemzetiségi nevelés-oktatás az alapító okiratban vagy a szakmai alapdokumentumban továbbá
azt, hogy a tagintézmény, intézményegység a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ténylegesen ellátja-e.
Ha a tagintézményben vagy intézményegységben folyó nevelés-oktatás megfelel e feltételeknek, akkor az érintett
nemzetiségi önkormányzatot az adott tagintézményre, intézményegységre vonatkozóan az a)−c) pontban felsorolt
döntések meghozatala során egyetértési jog illeti meg.”
(2) Az Nkt. 84. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az oktatásért felelős miniszter az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények
tekintetében hozott, az e §-ban meghatározott döntéseihez nem köteles beszerezni az érintett nemzetiségi
önkormányzat egyetértését, amennyiben az oktatásért felelős miniszter az állami intézményfenntartó központ
véleményével egyező döntést hoz, és az állami intézményfenntartó központ véleményével az érintett nemzetiségi
önkormányzat egyetért.”
13. §		
Az Nkt. 94. § (4) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„w) a pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott integrált nyomonkövető rendszer létrehozását,
működtetését, az információs rendszer részére történő adatszolgáltatás rendjét”
(rendeletben állapítsa meg.)
14. §		
Az Nkt.
a)
21. § (2) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény esetében
a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására
kijelölt szervnél (a továbbiakban: hivatal)” szövegrész helyébe az „állami intézményfenntartó központ és
az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézmény esetében a Kormány által az oktatásért felelős
miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szervnél (a továbbiakban:
hivatal)”,
b)
34. § (1) bekezdésében az „egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények”
szövegrész helyébe az „egyházi, magán köznevelési intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott köznevelési intézmények”,
c)
34. § (2) bekezdésében az „egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény” szövegrész
helyébe az „egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
köznevelési intézmény”,
d)
65. § (10) bekezdésében a „pszichopedagógus” szövegrész helyébe a „pszichopedagógus, gyógytornász”,
e)
77. § (2) bekezdés e) pontjában a „KIR” szövegrész helyébe a „KIR és az INYR”,
f)
83. § (2) bekezdés a) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „az állami
intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény”,
g)
1. mellékletének táblázata B:4 mezőjében az „50 gyermek létszám alatt” szövegrész helyébe az „51 gyermek
létszám alatt”
szöveg lép.

3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
15. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi
személy, amelynek alapítására, nyilvántartására, képviseletére, szervezetére, működésére, irányítására, felügyeletére,
átalakítására és megszüntetésére az e törvényben, kormányrendeletben, valamint az egyes költségvetési szervekre
vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti
állami intézményfenntartó központ egyes szervezeti egységei, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerinti állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény törvényben foglaltak szerint jogi
személyiséggel rendelkezhet.”

11150

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 96. szám

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
16. §

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 8. § (6) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(6) A felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók elhelyezését szolgáló szervezet (kollégium, diákotthon)
– felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézmény esetén felsőoktatási intézménnyel kötött
megállapodás alapján – elláthatja a felsőfokú tanulmányok megkezdését elősegítő felkészítés feladatait, részt vehet
a felsőfokú képzésben is, és szakkollégiumként is működhet.”
(2) Az Nftv. 8. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hallgatók lakhatási feltételeinek biztosításához felsőoktatási intézmény részeként kollégium működtethető,
illetve a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó intézményként diákotthon hozható létre.
A diákotthon – az alapítótól függően költségvetési szervként vagy nem költségvetési szervként működő – jogi
személy.
(8) Diákotthon alapítója egyházi vagy magán felsőoktatási intézmény lehet, valamint az, aki felsőoktatási intézményt
alapíthat.”

17. §		
Az Nftv. 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szenátus)
„d) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja
a rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét;”
18. §

(1) Az Nftv. 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felsőoktatási intézmény első számú felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban
az ügyekben, amelyeket jogszabály, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem utal más személy
vagy testület hatáskörébe. Az állami felsőoktatási intézmény rektora a kancellár döntésével vagy intézkedésével
szemben, illetve intézkedésének elmulasztása esetén a fenntartóhoz intézett kifogással élhet.
(2) Állami felsőoktatási intézményben a rektor a felsőoktatási intézmény alaptevékenységnek megfelelő
működéséért felelős, ennek keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak
felett a munkáltatói jogokat, valamint a 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos,
a megbízót megillető jogosultságokat. Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási
jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására
a rektor a kancellár egyetértésével jogosult.”
(2) Az Nftv. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gazdasági vezető, állami felsőoktatási intézményben a kancellár felelős a gazdálkodási intézkedések és
javaslatok előkészítéséért.”

19. §		
Az Nftv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Állami felsőoktatási intézményben az intézmény működtetését a kancellár végzi.
(2) A kancellár
a) felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási,
informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási,
üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja e területen a működést,
b) felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területeken szükséges intézkedések
és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében egyetértési jogot gyakorol a 12. § (1) bekezdés, valamint 13. §
(1) bekezdés szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági
következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések érvényességének, illetve
hatálybalépésének feltétele,
c) a felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló források felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa,
d) gyakorolja az intézmények részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat,
e) a 13. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben
foglalkoztatott alkalmazottak felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia
biztosításáról,
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f ) gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról,
g) feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési kötelezettségének köteles eleget tenni.
(3) Kancellári megbízást az kaphat, illetve a kancellári megbízás azzal tartható fenn, aki
a) felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, a központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlattal, és
b) felsőfokú végzettséggel
rendelkezik.
(4) A kancellár a felsőoktatási intézménnyel áll közalkalmazotti jogviszonyban, felette a munkáltatói jogokat
a miniszter gyakorolja.
(5) A kancellár a (2) bekezdés b), d) és e) pontjában meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek
meghatározott körében az intézmény vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. A kancellár a (2) bekezdés
e) pontjában meghatározott hatáskör átruházása során biztosítja a felsőoktatási intézmény magasabb vezetője
számára a vezetői feladatok ellátásához szükséges hatáskörök gyakorlását. Az átruházott hatáskör gyakorlója
a hatáskört nem adhatja tovább.”
20. §

(1) Az Nftv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felsőoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási
feladatokat ellátó nyilvános tudományos közgyűjtemény, amely muzeális intézményi, levéltári funkciót is elláthat.
Az állami egyetemi könyvtárak biztosítják a hagyományos és virtuális tanulási környezetet, a tananyagok és
a szakirodalom elérhetőségét, tudománymetriai szolgáltatásokat nyújtanak, ellátják az intézmény tartalomgazdai
feladatait, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló
törvényben meghatározott nyilvános könyvtári, valamint szak- és felsőoktatási könyvtári feladatokat. Az egyetemi
könyvtárak az országos Dokumentum-ellátási Rendszerből – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatást
kapnak.”
(2) Az Nftv. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási intézmény nem oktatási szervezeti egységei intézményi központtá szervezhetők. Az állami
felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egység, amely a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátásra kijelölt
szervnél – a köznevelési intézmény szakmai alapdokumentumának a fenntartó általi benyújtásával – az oktatási
hivatal nyilvántartásába való bejegyzéssel jön létre és a nyilvántartásból való törléssel szüntethető meg. Az állami
felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény vezetőjének a munkáltatója a rektor, a köznevelési
intézmény további alkalmazottjai tekintetében – a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozott
döntések kivételével – a köznevelési intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat.”
(3) Az Nftv. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény tekintetében a 4. § (4) bekezdése
szerinti jogosult a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint dönt
a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi
körének módosításáról.”

21. §		
Az Nftv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében,
a munkanapokon kell megszervezni. A teljes idejű képzés duális képzésként is megszervezhető. E rendelkezésektől
a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.”
22. §		
Az Nftv. 19. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felsőoktatási információs rendszer elektronikus formában létrehozott, közhiteles nyilvántartás, amely az alábbi
alrendszerekből, illetve alkalmazásokból áll:)
„f ) az állami oktatásirányítást, illetve a fenntartói irányítást támogató ágazati vezetői információs rendszer,
amely a felsőoktatási információs rendszert alkotó alrendszerekből, valamint az intézményi nyilvántartásokból
– törvény eltérő rendelkezése hiányában személyazonosításra alkalmatlan módon – szolgáltatott adatokból álló,
csoportosított adatokat, kimutatásokat szolgáltat.”
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23. §		
Az Nftv. 20. és 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolása céljából az intézményeket át lehet alakítani.
Az átalakulás egyesülés vagy különválás lehet. Az egyesülés beolvadás vagy összeolvadás, a különválás szétválás
vagy kiválás lehet. Az átalakulásról a szenátus vagy a szenátusok előzetes véleményének ismeretében a fenntartó
hoz döntést.
(2) A Kormány külön engedélye hiányában költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény vagy annak
kiváló szervezeti egysége kizárólag költségvetési szervvel egyesülhet.
21. § (1) Beolvadás esetén a beolvadó felsőoktatási intézmény megszűnik, és a befogadó felsőoktatási intézmény
– jogutódként – látja el a beolvadt felsőoktatási intézmény feladatait.
(2) Az összeolvadás eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett
felsőoktatási intézményeknek.
(3) Szétválás esetén az eredeti felsőoktatási intézmény megszűnik, és új felsőoktatási intézmények jönnek létre.
A létrejövő intézmények a megszűnő felsőoktatási intézmény jogutódai. A jogutódlásról a megszűnéssel és
az alapítással kapcsolatos eljárásban kell dönteni.
(4) Kiválás esetén az eredeti felsőoktatási intézmény továbbfolytatja működését, a kiváló szervezeti egységet új
intézményként lehet megalapítani vagy másik felsőoktatási intézménybe olvadhat be.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben szabályozott átalakulást követően az új intézmény létesítésére vonatkozó eljárást le kell
folytatni, azzal, hogy amennyiben az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi
működés körülményei nem változnak, a működés engedélyezésére szakértői vélemény nélkül kerül sor.”
24. §

(1) Az Nftv. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felsőoktatási intézményekben – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak alapján –
a következő magasabb vezetői megbízások adhatók:
a) rektor,
b) rektorhelyettes,
c) főigazgató,
d) dékán,
e) kancellár.”
(2) Az Nftv. 37. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízások határozott időre – az (1) bekezdés a)−d) pontja
esetében három évre – adhatók. Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt megbízások egy, az (1) bekezdés
b) és e) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt megbízások több alkalommal meghosszabbíthatók. Az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott vezetői megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni.
(4) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus
véleményezi, és valamennyi tagja többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyéről. Adott felsőoktatási
intézményben ugyanazon személy – a vezetői megbízási ciklusoktól függetlenül – összesen legfeljebb két
alkalommal kaphat rektori magasabb vezetői megbízást az esetleges jogelőd intézményekre is tekintettel. A rektori
magasabb vezetői pályázatot a fenntartó írja ki.”
(3) Az Nftv. 37. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter
gondoskodik. A pályázat benyújtásának a határideje a közzétételtől számított tizenöt napnál rövidebb nem lehet.
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.”
(4) Az Nftv. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A magasabb vezetői és vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a (4a) bekezdés szerinti,
a gazdasági vezetői és a belső ellenőrzési vezetői pályázat kivételével a szenátus, vagy a 12. § (8) bekezdése
alapján a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott átruházott hatáskörben eljáró testület vagy
személy (a továbbiakban e bekezdésben együttesen: szenátus) dönt. A szenátus döntését – a (4) bekezdésben
foglaltak kivételével – megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. A munkáltatói jogkör gyakorlója a szenátus
véleményének mérlegelésével dönt a vezetői megbízásról. A (4a) bekezdésben meghatározott vezetői megbízás
esetében a rektor a megbízott személlyel – a megbízásra jogosult által meghatározottak szerint – létesít
a felsőoktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.”
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25. §		
Az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A 48/A. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás történhet
a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján. A felvételi
eljárás útján történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést követő egy éven belül
teljesített beiratkozással lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési
ideje, képzési költsége az irányadó.”
26. §		
Az Nftv. 48/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/M. § (1) A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § a) pontjában
meghatározott feltételt, illetve a 48/A. § c) pont alapján fennálló még nem teljesített kötelezettséget, ha három
gyermeket szül.
(2) A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § c) pontja alapján meghatározott
kötelezettséget, ha beiratkozását követően az adott szakon
a) felsőoktatási szakképzés, illetve osztott képzés esetén legfeljebb egy félévig,
b) osztatlan képzés esetén legfeljebb két félévig
folytatott tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben és szakváltásra nem került sor.”
27. §		
Az Nftv. 48/Q. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A részletfizetés ideje alatt megvalósuló – 48/M. § (1) bekezdés, illetve 48/O. § szerinti – körülmény, a mentesség
megállapításának időpontjában még fennálló kötelezettség teljesítésére vonatkozik.”
28. §		
Az Nftv. 53. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A doktori fokozat megszerzésének feltételei:)
„b) két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban
meghatározottak szerinti igazolása, amely siket doktorjelölt esetében a nem magyar jelnyelv ismeretének
az igazolásával is történhet;”
Az Nftv. 64. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
29. §		
„(7) Ha a főiskolai, vagy egyetemi tanár kinevezésére vonatkozó javaslatra a Magyar Tudományos Akadémia
– művészeti területen a Magyar Művészeti Akadémia, sporttudományi területen a Magyar Olimpiai Bizottság –
kezdeményezésére kerül sor, a miniszter a (2) bekezdés c) pontja szerinti intézkedését a 28. § (3)–(5) bekezdésében
meghatározott személyi feltételek teljesítését követően hozza meg.”
30. §		
Az Nftv. 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az oktatási hivatal jár el
a) a felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésével,
b) az alapító okiratban szereplő adatok változásaival,
c) a képzések indításával,
d) a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával és módosításával,
e) a doktori iskola létesítésével,
f ) a doktori iskola megszűnésével,
g) a diákotthonok nyilvántartásba vételével,
h) felsőoktatási szakkollégiumok nyilvántartásba vételével
kapcsolatos ügyekben.”
31. §

(1) Az Nftv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A MAB-nak húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar Tudományos Akadémia,
egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási
intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A tagoknak
– a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált
tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. A delegálók a delegálás során egyeztetni kötelesek
a nagyobb tudományterületek arányos képviselete érdekében. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési
Testület tagja, rektor, kancellár vagy kormánytisztviselő.”
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(2) Az Nftv. 71. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A delegált tagokat – a miniszter előterjesztésére – a miniszterelnök bízza meg. A megbízás egy alkalommal
meghosszabbítható. A tagok megbízatása – a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája által delegált tag kivételével – hat évre szól. A Doktoranduszok Országos Szövetsége és
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált tagokat a miniszterelnök kettő évre bízza meg.”
32. §

(1) Az Nftv. 73. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fenntartó)
„f ) nem állami felsőoktatási intézményben megbízza a gazdasági vezetőt, illetve visszavonja a megbízását;”
(2) Az Nftv. 73. § (3) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A fenntartó)
„i) a felsőoktatási intézmény működése, gazdálkodása ellenőrzése céljából jogosult az intézmény tanulmányi,
gazdálkodási, illetve egyéb nyilvántartási adataihoz való hozzáférésre a 3. mellékletben foglaltak szerint;
j) jóváhagyásával határozza meg a felsőoktatási intézmény az intézményben folytatott képzés költségét.”

33. §

(1) Az Nftv. 74. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási intézmény a szervezeti és működési szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, költségvetését,
valamint ezek módosítását a szenátus döntésétől számított tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak.
Ha a felsőoktatási intézmény a költségvetésétől eltérő döntést kíván hozni, azt előzetesen meg kell küldenie
a fenntartónak. A fenntartó a szenátus által hozott egyéb döntések megküldését is kérheti. Az állami felsőoktatási
intézmény esetén az intézményfejlesztési tervet, költségvetést, valamint ezek módosítását tájékoztatás céljából
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek, valamint az államháztartásért felelős miniszternek is meg kell
küldeni.”
(2) Az Nftv. 74. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fenntartó a felsőoktatási intézmény költségvetésével, a költségvetés végrehajtásának ütemtervével
kapcsolatos észrevételeit a megküldéstől számított harminc napon belül, a szervezeti és működési szabályzattal
kapcsolatos észrevételeit a megküldéstől számított hatvan napon belül, az intézményfejlesztési tervvel kapcsolatos
észrevételeit kilencven napon belül közölheti a felsőoktatási intézménnyel. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb
harminc nappal meghosszabbítható. Ha a fenntartó a felsőoktatási intézmény költségvetésével, vagy a szervezeti
és működési szabályzatban, illetve az intézményfejlesztési tervben foglaltakkal nem ért egyet – megfelelő határidő
tűzésével – visszaküldi azt a felsőoktatási intézménynek, kezdeményezve annak átdolgozását.”
(3) Az Nftv. 74. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A fenntartó a 73. § (5) bekezdésében foglaltak biztosítására további ellenőrzést is végezhet, az intézményt
beszámolóra, tájékoztatásra kötelezheti, a felsőoktatási intézmény működésével kapcsolatosan felhívással,
kifogással élhet.”

34. §

(1) Az Nftv. 75. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A rektor akadályoztatása, érintettsége vagy a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a rektor
helyettesítésére jogosult rektorhelyettes a felsőoktatási intézmény, illetve a szenátus vezetőjeként jár el.”
(2) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Állami felsőoktatási intézmény esetén)
„b) a belső ellenőrzési vezető megbízásának és a megbízása visszavonásának jogát a fenntartó előzetes
egyetértésével a kancellár”
(gyakorolja.)

35. §		
Az Nftv. 52. alcíme a következő 84/E. §-sal egészül ki:
„84/E. § A MAB támogatását, amely a szakértői testület várható egyéb éves bevételére is tekintettel a törvényes,
megfelelő színvonalú működést biztosítja, a miniszter által vezetett minisztérium fejezetében előirányzatként kell
megtervezni.”
36. §

(1) Az Nftv. 94. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A magán felsőoktatási intézmények a 12. § (7) és (8) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, a 37. §
(1) bekezdés e) pontjában, (3)–(6) bekezdésében, a 83. § (1) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezésektől
a szervezeti és működési szabályzatukban eltérhetnek, azzal hogy a 37. § (1) bekezdésben meghatározottak mellett
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magasabb vezetőként gazdasági vezetőt foglalkoztatnak. Magán felsőoktatási intézményekben a 13/A. § és a 37. §
(4a) bekezdése nem alkalmazható.”
(2) Az Nftv. 94. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A magán felsőoktatási intézmény alapító okirata a 12. § (3) bekezdésében és a 73. § (3) bekezdésében
foglaltaktól eltérően úgy is rendelkezhet, hogy a fenntartó hagyja jóvá a felsőoktatási intézmény költségvetését,
a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát,
intézményfejlesztési tervét.”
37. §		
Az Nftv. 101. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A művészeti felsőoktatásban – a 105. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – az e törvényben előírt alkalmazási,
foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából a doktori fokozattal egyenértékű a jogszabály alapján
adományozott díj annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, feltéve hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett
oklevéllel rendelkezik.”
38. §		
Az Nftv. 104. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) E törvény rendelkezéseit a közigazgatási, a rendészeti, a katonai felsőoktatásra, valamint az ilyen képzést
folytató felsőoktatási intézményre, az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemről szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tekintetében:
a) a 13/A. § és a 37. § (4a) bekezdése nem alkalmazható, ebben az intézményben a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemről szóló törvényben meghatározott magasabb vezetői megbízások adhatók;
b) a rektor pályázatát az intézmény Fenntartói Testülete írja ki és a szenátus véleményezését követően dönt
a rektorjelölt személyéről;
c) az intézmény felelős vezetője és képviselője a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvény, a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés nem
utal más személy vagy testület hatáskörébe;
d) az intézményben a szükséges gazdálkodási intézkedések és javaslatok előkészítéséért a gazdasági főigazgató
felelős.
(1a) A honvéd tisztjelöltek tisztjelölti szolgálati viszonya tekintetében e törvényt a honvédek jogállásáról szóló
törvényben foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.”
39. §		
Az Nftv. 63. alcíme a következő 104/B. §-sal egészül ki:
„104/B. § (1) A Testnevelési Egyetem egyetemként működő felsőoktatási intézmény, amely – alapító okiratában
foglaltak szerint – eltérhet a 6. § (2) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében, a 13. § (5) bekezdésében a felsőoktatási
intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a 15–16. § szerinti képzési rendszert meg kell tartania.
(2) A sporttudományi felsőoktatásban – a 105. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – az e törvényben előírt
alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési feltétel teljesítése szempontjából a doktori fokozattal egyenértékű
a jogszabály alapján adományozott díj, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től
kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián elért 1–3. helyezés annak tekintetében, aki a díj tulajdonosa, illetve aki
a helyezést elérte, feltéve hogy az érintett legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik.”
40. §

(1) Az Nftv. 108. §-a a következő 1.a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„1.a. duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen
indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott
képzés azon formája, amelyben a szak – képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott,
teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi
rendelkezéseket tartalmazó – tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott
keretek között, minősített szervezetnél folyik;”
(2) Az Nftv. 108. § 8–10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„8. hallgatói képzési szerződés: a felsőoktatási intézmény és az önköltséges képzésre besorolást nyert hallgató között
a 39. § (3) bekezdése szerint létesített szerződés;
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9. halmozottan hátrányos helyzetű: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem
töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint
halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül;
10. hátrányos helyzetű: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy,
aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos
helyzetűnek minősül;”
41. §

(1) Az Nftv. 110. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„19. a MAB elnöke, tagjai, tisztségviselői részére biztosított tiszteletdíj megállapításának szabályait, a MAB
létrehozásával, működésével, hatáskörével, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Duális Képzési Tanács létrehozásával,
működésével, hatáskörével kapcsolatos kérdéseket,”
(2) Az Nftv. 110. § (1) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza)
„27. a hallgatói hitel igénybevételének feltételeit és eljárási szabályait, a hitelszerződés megkötésének, a hallgatói
hitel kamata meghatározásának, igénylésének, folyósításának, törlesztésének, előtörlesztésének, támogatásának,
záró elszámolásának, megszűnésének, továbbá felmondásának részletes szabályait, a Diákhitel szervezet éves
beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságait, valamint a hallgatói hitelrendszer működtetésének
részletes szabályait.”

42. §		
Az Nftv. 114/E. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„114/E. § A 28. § (5) bekezdés által meghatározott habilitációs követelményt 2015. december 31-ét követően
a) a 29. § (1) bekezdés szerint meghirdetett pályázat alapján betöltött egyetemi tanári munkakör, továbbá
b) a 64. § (7) bekezdés szerint kezdeményezett egyetemi tanári kinevezés
tekintetében kell alkalmazni.”
43. §		
Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/F. §-sal egészül ki:
„114/F. § E törvénynek – az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel
megállapított – 108. § 9−10. pontjában foglaltakat első alkalommal a 2015/2016. tanévre történő felsőoktatási
jelentkezéssel kapcsolatos általános felvételi eljárásban, illetve az azt követően megkezdett felsőoktatási
tanulmányokat folytató hallgatóra kell alkalmazni, azzal, hogy a 2015/2016. tanévre történő felsőoktatási
jelentkezéssel kapcsolatos általános felvételi eljárás befejezéséig a jelentkező, illetve sikeres felvételi vizsga esetén
a 2015. szeptemberében első évfolyamon tanulmányokat megkezdő hallgató, valamint a 2015. augusztus 31-én
már hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató legfeljebb az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben
meghatározott képzési idő alatt a 2014. június 30-án hatályos rendelkezések szerint is minősülhet hátrányos
helyzetűnek, halmozottan hátrányos helyzetűnek.”
Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/A. §-sal egészül ki:
44. §		
„117/A. § (1) A kancellár megbízásáig a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2014. június 30-án hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni az állami felsőoktatási intézményben. A kancellár megbízásával egyidejűleg
az igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetőjének a magasabb vezetői megbízása vezetői megbízássá alakul át.
A kancellár megbízását követő huszadik munkanapon a gazdasági főigazgató magasabb vezetői megbízása
megszűnik.
(2) A gazdasági főigazgató legkésőbb a vezetői megbízása megszűnésének napján jegyzőkönyv felvétele mellett
személyesen adja át munkakörét, feladat- és hatáskörének gyakorlását, továbbá az általa vezetett szervezeti
egységet a kancellárnak vagy a kancellár által meghatalmazott személynek (a továbbiakban: átvevő). A jegyzőkönyv
tartalmát, az átadás időpontját, valamint módját az átvevő határozza meg. A jegyzőkönyvben a gazdasági
főigazgató teljes körű személyi felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok,
információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért.
(3) A kancellár a megbízását követő hatvan napon belül köteles javaslatot tenni a felsőoktatási intézmény
szervezeti és működési szabályzatának a módosítására. A szervezeti és működési szabályzat módosítását
a szenátus húsz napon belül köteles megtárgyalni. A kancellár a megbízását követő százhúsz napon belül áttekinti
a felsőoktatási intézményben adott vezetői, magasabb vezetői megbízásokat, és a változó szervezeti és működési
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rend kialakítása céljából, az átszervezésre tekintettel a 13/A. § (2) bekezdés e) pontja szerinti körben jogosult
döntést hozni a vezetői, magasabb vezetői megbízások visszavonásáról, fenntartásáról.
(4) E törvénynek – az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel
megállapított – 37. § (3) bekezdését az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvény
hatálybalépését követően adott magasabb vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.
(5) E törvénynek – az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel
megállapított – 71. § (1) és (4) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált tag
megbízása 2018. február 28-ig, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált tag megbízása
2016. február 29-ig terjedő időszakra történik. A megjelölt határnapot követően a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a 71. § (4) bekezdésében
meghatározottak szerint jogosult tagot delegálni azzal, hogy a MAB tagjaként 2018. február 28-ig, illetve
2016. február 29-ig teljesített megbízást a hosszabbítás szempontjából figyelembe kell venni.
(6) E törvénynek – az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel
megállapított – 75. § (4) bekezdés b) pontját az állami felsőoktatási intézmény belső ellenőrzési vezetője
tekintetében a kancellár által kiírt pályázatra és az az alapján adott vezetői megbízásra kell alkalmazni. A kancellár
megbízását megelőzően az állami felsőoktatási intézmény fenntartója önállóan – egyetértéshez nem kötött
intézkedésével – jogosult a belső ellenőrzési vezetői pályázat kiírására, a belső ellenőrzési vezető megbízására,
a megbízás visszavonására.
(7) E törvénynek – az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel
megállapított – 48/B. § (8) bekezdésében foglaltakat a 2015. szeptember 1-jét követően történt szakváltás
tekintetében kell alkalmazni.”
45. §		
Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/B. §-sal egészül ki:
„117/B. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 11/A. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság és az általa
fenntartott felsőoktatási intézmény feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételekor
az államháztartásról szóló törvény 9/A. alcímében foglalt rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltéréssel kell
alkalmazni.
(2) A nem állami felsőoktatási intézményt fenntartó gazdasági társaság által gyakorolt fenntartói jog az (1) bekezdés
szerinti átvétel időpontjában e törvény erejénél fogva megszűnik.
(3) A feladatellátás átvételekor
a) az államháztartásról szóló törvény 11/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti társaság alatt a fenntartó társaságot,
b) pontja szerinti társaság alatt a társaság által fenntartott felsőoktatási intézményt,
b) a felsőoktatási intézmény esetében ügyvezetés alatt a rektort,
c) a felsőoktatási intézmény tekintetében cégbíróság alatt a felsőoktatási intézmények nyilvántartásáért felelős
szervet
kell érteni.
(4) A feladatellátás átvétele során az átvevő költségvetési szerv az (5) bekezdés szerinti jogutód állami felsőoktatási
intézmény.
(5) Az állami tulajdonú gazdasági társaság és az általa fenntartott felsőoktatási intézmény tekintetében az átvevő
állami felsőoktatási intézményt a Kormány rendeletben jelöli ki. A jogutód felsőoktatási intézmény működési
engedélyezése során a 21. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(6) Az (1) bekezdés szerinti átvétel során az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83. §
(4)–(6) bekezdésében és 84. § (7) bekezdésében meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni.”
46. §

(1) Az Nftv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Nftv. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Nftv. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

47. §		
Az Nftv.
1.
10. § (1) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „miniszter”,
2.
11. § (1) bekezdés b) pontjában a „helyben szokásos és egyben akadálymentes” szövegrész helyébe
„a honlapján akadálymentes”,
3.
11. § (2) bekezdésében az „anyanyelvi szaknyelvi ismeretek” szövegrész helyébe az „anyanyelvi, szaknyelvi
ismeretek”,
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4.
5.
6.

12. § (7) bekezdésében a „gazdasági vezető” szövegrész helyébe a „kancellár”,
14. § (1) bekezdésében a „valamit” szövegrész helyébe a „valamint”,
17. § (1) bekezdésében „a képzés megszervezhető” szövegrész helyébe „a képzés, a képzési és kimeneti
követelményekben foglaltak szerint, megszervezhető”,
7.
23. § (3) bekezdésében az „intézmény, átalakulásával, kapcsolatos” szövegrész helyébe az „intézmény
átalakulásával kapcsolatos”,
8.
25. § (7) bekezdés b) pontjában a „ha az” szövegrész helyébe az „a”,
9.
43. § (3) bekezdésben a „rektor döntése” szövegrész helyébe a „rektornak – a fenntartó tájékoztatása mellett
meghozott – döntése”,
10.
48. § (3) bekezdésében a „hallgatói létszámkeretre” szövegrész helyébe a „képzésre”, a „formában
tanulmányokat folytató” szövegrész helyébe a „formában azonos szakon tanulmányokat folytató”,
11.
48/L. § b) pontjában a „hallgató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosult” szövegrész helyébe a „hallgató részére
álláskeresési járadékot folyósítottak”,
12.
51. § (4) bekezdésében a „felsőfokú végzettségi szintet” szövegrész helyébe a „felsőfokú végzettségi szintet,
doktori fokozatot”,
13.
53. § (5) bekezdés c) pontjában a „munkásság” szövegrész helyébe a „munkásság, sporttudományi
tevékenység”,
14.
69. § (4) bekezdésében a „művészeti” szövegrész helyébe a „művészeti, sporttudományi”,
15.
73. § (3) bekezdés a) pontjában az „az államháztartásról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: az államháztartásról szóló törvény),
16.
75. § (2) bekezdés a) pontjában a „határozza meg a rektor és a gazdasági vezető” szövegrész helyébe
a „határozza meg a rektor, kancellár”,
17.
75. § (2) bekezdés b) pontjában a „gazdasági vezető” szövegrész helyébe a „kancellár”,
18.
80. § (3) bekezdésében a „keretszám terhére” szövegrész helyébe a „létszámban”,
19.
85/B. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „támogatása” szövegrész helyébe a „forrás”,
20.
93. § (2) bekezdésében „a bölcsész, bölcsész-tanár képzéshez nyújtott” szövegrész helyébe „a pedagógus
képzéshez nyújtott”,
21.
93. § (6) bekezdésében az „a 94. § (2), (3) és (8) bekezdését” szövegrész helyébe az „e törvény 94. § (2), (3),
(6) és (8) bekezdését”,
22.
96. § (3) bekezdésében a „szóló törvény” szövegrész helyébe a „szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.)”,
23.
96. § (6) bekezdésében „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.)” szövegrész helyébe az „A Civil tv.”,
24.
99. § (3) bekezdésében „a rektor” szövegrész helyébe „a kancellár”,
25.
101. § (4) bekezdésében az „eltérhet a karok számára és típusára vonatkozó általános” szövegrész helyébe
az „eltérhet a 13. § (5) bekezdésben meghatározott”,
26.
102. § (3) bekezdésében a „pedagógus ösztöndíjjal” szövegrész helyébe a „Klebelsberg Képzési Ösztöndíjjal”,
27.
104. § (4) bekezdésében a „Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete” szövegrész helyébe
a „Pető András Főiskola”
szöveg lép.
Hatályát veszti az Nftv.
48. §		
1.
12. § (3) bekezdés g) pont gc) alpontjában a „ , gazdálkodó szervezettel történő együttműködésről”
szövegrész,
2.
12. § (3) bekezdés h) pont ha) alpontja,
3.
12. § (8) bekezdésében a „ha)–” szövegrész,
4.
14. § (1) bekezdésében a „köznevelési, gyakorlati képzést biztosító” szövegrész,
5.
24. § (6) bekezdés c) pontja,
6.
25. § (7) bekezdés b) pontjában az „az igazolás céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvány tartalma alapján” szövegrész,
7.
26. § (3) bekezdésének az „ , illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapításánál” szövegrésze,
8.
31. § (5) bekezdés c) pontjában az „ , illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának megállapítása során”
szövegrész,
9.
46. § (6) bekezdés d) pontja,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

47. § (3) bekezdésében a „ , feltéve, hogy az intézmény rendelkezik szabad kapacitással” szövegrész,
49. § (7) bekezdésében a „49. §” szövegrész,
57. § (1) bekezdés b) pontja,
64. § (3) bekezdés d) pontjában az „elterjedésének” szövegrész,
75. § (6) bekezdése,
78. § (2) bekezdésében a „normatív” szövegrész,
110. § (1) bekezdés 6. pontjában az „és engedélyezési rendjét” szövegrész,
111. § (2) és (6) bekezdése,
113. § (4) bekezdésében az „értékben” szövegrész,
114. § (2) bekezdése,
114/B. § (2) bekezdése,
115. § (4e) bekezdése,
116. §-a,
117. § (7) és (8) bekezdése.

5. Záró rendelkezések
49. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 39. §, a 46. § (1) bekezdése, a 47. § 27. pontja, valamint az 1. melléklet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi XXXVI. törvényhez
Az Nftv. 1. melléklet táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„
A

1.
2.

B

C

I. EGYETEMEK
I/A. Állami egyetemek

3.

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

5.

Debreceni Egyetem, Debrecen

6.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

7.

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

8.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

9.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

10.

Miskolci Egyetem, Miskolc

11.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

12.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

13.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

14.

Óbudai Egyetem, Budapest

15.

Pannon Egyetem, Veszprém

16.

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

17.

Semmelweis Egyetem, Budapest

18.

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

19.

Szent István Egyetem, Gödöllő
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20.

Széchenyi István Egyetem, Győr

21.

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

22.

Testnevelési Egyetem, Budapest

23.

I/B. Nem állami egyetemek

24.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

25.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

26.

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

27.

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

28.

Közép-európai Egyetem, Budapest

29.

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Budapest

30.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

31.
32.

II. FŐISKOLÁK
II/A. Állami főiskolák

33.

Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest

34.

Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros

35.

Eötvös József Főiskola, Baja

36.

Eszterházy Károly Főiskola, Eger

37.

Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

38.

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

39.

Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

40.

Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

41.

Pető András Főiskola, Budapest

42.

Szolnoki Főiskola, Szolnok

43.

II/B. Nem állami főiskolák

44.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

45.

Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

46.

Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest

47.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

48.

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

49.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

50.

Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

51.

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Budapest

52.

Edutus Főiskola, Budapest

53.

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

54.

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

55.

Gábor Dénes Főiskola, Budapest

56.

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

57.

Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

58.

Győri Hittudományi Főiskola, Győr

59.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

60.

Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

61.

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

62.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

63.

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

64.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

65.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

66.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Budapest
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67.

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola,
Nyíregyháza

68.

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

69.

Szent Pál Akadémia, Budapest

70.

Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

71.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

72.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

73.

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

74.

Zsigmond Király Főiskola, Budapest
”

2. melléklet a 2014. évi XXXVI. törvényhez
1. Az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„f ) a hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás,
mentesség – adatai;”
2. Az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont a következő h) alponttal egészül ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„h) a hallgató részére hallgatói jogviszonyára tekintettel folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
a Kormány által rendelettel alapított – ösztöndíj adatai.”
3. Az Nftv. 3. melléklet II/A. fejezet a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alapján nyilvántartott adatok:
a) a felsőoktatási intézmény]
„ab) tisztségviselőinek – rektor, kancellár, gazdasági vezető, belső ellenőrzés vezetője, gazdasági tanács elnöke
és tagjai, a szenátus tagjai, az igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetője, kollégiumi vezető, szakkollégium
képviselője – neve, értesítési címe, elérhetősége (telefon, e-mail),”
4. Az Nftv. 3. melléklet II/A. fejezet c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„c) a MAB, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége esetében
ca) a szervezet neve, székhelye,
cb) a vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága, felülvizsgálati bizottsága tagjainak neve és értesítési címe;”
5. Az Nftv. 3. melléklet II/B. fejezet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más
juttatás kifizetőhelyének (minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság
megállapításához, igénybevételéhez szükséges); a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági
végrehajtónak, államigazgatási szervnek (a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok); a nemzetbiztonsági
szolgálatnak (valamennyi adat); a fenntartónak (a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges valamennyi adat);
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak (a szakértői tevékenyég ellátásához szükséges valamennyi adat);
a felsőoktatási intézménynek (az alkalmazottjával kapcsolatos minden adat); továbbá a köznevelési információs
rendszernek (az 1. a) és b) pont szerinti adat annak biztosítása érdekében, hogy egy személynek csak egy azonosító
száma legyen).”
6. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbi aq) és ar) pontokkal:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„aq) kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium megnevezése, az adott félévre vonatkozó elhelyezés ténye,
ar) diákotthoni elhelyezés esetén a diákotthon megnevezése és OM-azonosítója, az adott félévre vonatkozó
elhelyezés ténye;”

11162

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 96. szám

7. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„e) a hallgató által fizetett díjak és térítések – a kötelezettséghez kapcsolódó részletfizetési kedvezmény, halasztás,
mentesség – adatai;”
8. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok:)
„g) a hallgató részére hallgatói jogviszonyára tekintettel folyósított – a 85. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint
a Kormány által rendelettel alapított – ösztöndíj adatai.”
9. Az Nftv. 3. melléklet III. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a felsőoktatási információs rendszerben
nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatairól, állampolgárságáról, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból kikerülés okáról és időpontjáról, és lakcíméről – azonosítás, ellenőrzés és hitelesítés
céljából – térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szervétől. A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a felsőoktatási információs rendszerben
nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait, személyi igazolvány számát és lakcímét
elektronikus úton megküldi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást
követően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás
céljából megküld a felsőoktatási információs rendszer működtetőjének. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás
központi szerve az azonosított természetes személy természetes személyazonosító adatainak, lakcímének,
állampolgárságának a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról és a természetes
személynek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülése okáról és időpontjára a kapcsolati kódon
értesíti a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervet. A felsőoktatási információs rendszer
működtetéséért felelős szerv a jelen pont szerint tudomására jutott adatokat – az e törvényben meghatározott
ideig – tárolhatja, és felhasználhatja az érintett személyek és adatszolgáltató intézmények tájékoztatására.”
10. Az Nftv. 3. melléklete a következő IV. fejezettel egészül ki:

„IV. A felsőoktatási intézmény fenntartója által nyilvántartott és kezelt személyes
és különleges adatok
1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:
A felsőoktatási intézmény fenntartója az I/A. 4. és I/B. 4. pont alapján részére a felsőoktatási intézmény által
a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátása, a fenntartói jogok gyakorlása céljából egyedileg, vagy
informatikai rendszere útján továbbított, illetve közvetlenül hozzáférhetővé tett személyes és különleges adatok.
2. Az adatkezelés időtartama: az adattovábbítástól számított öt évig.
3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági
végrehajtónak, államigazgatási szervnek (a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok); a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak (a foglalkoztatással összefüggő adatok); a nemzetbiztonsági
szolgálatnak (valamennyi adat); a Diákhitel Központnak (a hallgatói hitel jogszerű folyósításával és a tanulmányok
folytatásával összefüggő adatok); az Avtv2. 28. §-a alapján a fenntartóhoz intézett adatmegismerési kérelem
teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő
adatok.”

3. melléklet a 2014. évi XXXVI. törvényhez
1. Az Nftv. 5. melléklet 1. pontja a következő g) és h) ponttal egészül ki:
[E törvény által nyilvántartott adatok a (volt) állami (rész)ösztöndíjas hallgató]
„g) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való kikerülésének oka és időpontja,
h) állampolgársága,”
2. Az Nftv. 5. melléklet 6. pontjában az „a munkaügyi központoktól és kirendeltségeitől,” szövegrész helyébe az „az
állami foglalkoztatási szervtől” szöveg lép.
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3. Az Nftv. 5. melléklet 7. pont nyitó szövegrésze és a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv azonosítás és a változások
követése, ellenőrzése céljából történő adatigényléshez a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi
szervének, az állami foglalkoztatási szervnek, a kincstárnak, az egészségbiztosítási szervnek, a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervnek, a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek és az adóhatóságnak
megküldheti a nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait, továbbá adóazonosító jelét és
társadalombiztosítási azonosító jelét. A sikeres azonosítást követően
a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató nevére,
születési nevére, lakcímére (lakóhely és tartózkodási hely) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés okára
és időpontjára, állampolgárságára,”
(vonatkozóan kért nyilvántartott adatokat átadja a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért
felelős szervnek.)
4. Az Nftv. 5. melléklet 7. pont e) alpontjában a „felsőoktatási képzésére, elektronikus levelezési címére,” szövegrész
helyébe a „felsőoktatási képzésére, lakcímére,” szöveg lép.
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III.

Kormányrendeletek

1.164/2014.
Az UNESCO
által
2005.
október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni
A Kormány
(VII. 16.)
Korm.
rendelete
nemzetközi
egyezmény
I. melléklete
kihirdetése
az UNESCO által 2005.
október 19-én
elfogadott,
a sportbeli módosításának
dopping elleni nemzetközi
egyezmény
mellékletei módosításának kihirdetéséről
1. §

1. Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
Kormány
e rendelettel
felhatalmazást
ad a	
   sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
I. melléklete
módosításának
kihirdetése

A
kihirdetéséről szóló 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel kihirdetett, a sportbeli dopping elleni
1. §		
A Kormány
e rendelettel(afelhatalmazást
ad a sportbeli
dopping elleni
nemzetközi egyezmény
kihirdetéséről
nemzetközi
egyezmény
továbbiakban:
Egyezmény)
I. melléklete
módosítása
kötelezőszóló
99/2007.
(V.
8.)
Korm.
rendelettel
kihirdetett,
a
sportbeli
dopping
elleni
nemzetközi
egyezmény
(a
továbbiakban:
hatályának – kötelezettséget elhárító nyilatkozat mellőzése útján történő – elismerésére.
Egyezmény) I. melléklete módosítása kötelező hatályának
–
kötelezettséget
elhárító
nyilatkozat
mellőzése
útján
2. §
történő – elismerésére.

A Kormány az Egyezmény I. melléklete módosítását e rendelettel kihirdeti.

2. §		
A Kormány az Egyezmény I. melléklete módosítását e rendelettel kihirdeti.

3. §

3. §		
Az Egyezmény I. melléklete módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása
a következő:I. melléklete módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos
Az Egyezmény

magyar nyelvű fordítása a következő:

„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT
Annex I - Prohibited List - International Standard
Paris, 1 September 2014
THE 2014 PROHIBITED LIST
WORLD ANTI-DOPING CODE
Valid 1 September 2014
In accordance with Article 4.2.2 of the World Anti-Doping Code, all Prohibited Substances
shall be considered as “Specified Substances” except Substances in classes S1, S2, S4.4, S4.5,
S6.a, and Prohibited Methods M1, M2 and M3.
SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES
(IN- AND OUT-OF-COMPETITION)
PROHIBITED SUBSTANCES
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S0. NON-APPROVED SUBSTANCES
Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent sections of
the List and with no current approval by any governmental regulatory health authority for
human therapeutic use (e.g drugs under pre-clinical or clinical development or discontinued,
designer drugs, substances approved only for veterinary use) is prohibited at all times.
S1. ANABOLIC AGENTS
Anabolic agents are prohibited.
S1.1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS)
(a) Exogenous* AAS, including:
1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17dione); bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene3,17-dione); calusterone; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol);
dehydrochlormethyltestosterone
(4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19norpregna-4-en-17α-ol);
fluoxymesterone;
formebolone;
furazabol
(17αmethyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17βdihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolone; metandienone (17β-hydroxy-17αmethylandrosta-1,4-dien-3-one); metenolone; methandriol; methasterone (17β-hydroxy-2α,17αdimethyl-5α-androstan-3-one); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one);
methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); methylnortestosterone
(17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); methyltestosterone; metribolone (methyltrienolone, 17βhydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione
(estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone; oxandrolone;
oxymesterone; oxymetholone; prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]5α-androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en3-one);
tetrahydrogestrinone
(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); and other substances with a similar chemical
structure or similar biological effect(s).

(b) Endogenous** AAS when administered exogenously:
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
dihydrotestosterone
(17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
prasterone
(dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); testosterone;
and their metabolites and isomers, including but not limited to:
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5αandrostane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 3α-hydroxy5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7βhydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.
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S1.2. Other Anabolic Agents, including but not limited to:
Clenbuterol, selective androgen receptor modulators (SARMs), tibolone, zeranol,
zilpaterol.
For purposes of this section:
*
“exogenous” refers to a substance which is not ordinarily capable of being
produced by the body naturally.
** “endogenous” refers to a substance which is capable of being produced by the
body naturally.
S2. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS AND RELATED SUBSTANCES
The following substances, and other substances with similar chemical structure or similar
biological effect(s), are prohibited:
1. Erythropoiesis-Stimulating Agents [e.g. erythropoietin (EPO), darbepoetin (dEPO),
hypoxia-inducible factor (HIF) stabilizers, and activators (e.g. xenon, argon), methoxy
polyethylene glycol-epoetin beta (CERA), peginesatide (Hematide)];
2. Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone (LH) and their releasing
factors, in males;
3. Corticotrophins and their releasing factors;
4. Growth Hormone (GH) and its releasing factors and Insulin-like Growth Factor-1
(IGF-1).
In addition, the following growth factors are prohibited
Fibroblast Growth Factors (FGFs), Hepatocyte Growth Factor (HGF), Mechano
Growth Factors (MGFs), Platelet-Derived Growth Factor (PDGF), Vascular-Endothelial
Growth Factor (VEGF) as well as any other growth factor affecting muscle, tendon or
ligament protein synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative
capacity or fibre type switching;
and other substances with similar chemical structure or similar biological effect(s).
S3. BETA-2 AGONISTS
All beta-2 agonists, including all optical isomers (e.g. d- and l-) where relevant, are prohibited
except inhaled salbutamol (maximum 1600 micrograms over 24 hours), inhaled formoterol
(maximum delivered dose 54 micrograms over 24 hours) and salmeterol when taken by
inhalation in accordance with the manufacturers’ recommended therapeutic regimen.
The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of 40
ng/mL is presumed not to be an intended therapeutic use of the substance and will be
considered as an Adverse Analytical Finding unless the Athlete proves, through a controlled
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pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of the use of the
therapeutic inhaled dose up to the maximum indicated above.
S4. HORMONE AND METABOLIC MODULATORS
The following are prohibited:
1. Aromatase inhibitors including, but not limited to: aminoglutethimide, anastrozole,
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione), 4-androstene-3,6,17 trione (6oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone.
2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) including, but not limited to:
raloxifene, tamoxifen, toremifene.
3. Other anti-estrogenic substances including, but not limited to: clomiphene, cyclofenil,
fulvestrant.
4. Agents modifying myostatin function(s) including, but not limited, to: myostatin
inhibitors.
5. Metabolic modulators:
a) Insulins
b) Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) agonists (e.g. GW 1516),
PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists (e.g. AICAR)
S5. DIURETICS AND OTHER MASKING AGENTS
Masking agents are prohibited. They include:
Diuretics, desmopressin, plasma expanders (e.g. glycerol; intravenous administration of
albumin, dextran, hydroxyethyl starch and mannitol), probenecid; and other substances
with similar biological effect(s).
Local administration of felypressin in dental anaesthesia is not prohibited.
Diuretics include:
Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlortalidone, etacrynic acid,
furosemide,
indapamide,
metolazone,
spironolactone,
thiazides
(e.g.
bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, vaptans (e.g.
tolvaptan); and other substances with a similar chemical structure or similar biological
effect(s) (except drospirenone, pamabrom and topical dorzolamide and brinzolamide, which
are not prohibited).
The use In- and Out-of-Competition, as applicable, of any quantity of a substance subject to
threshold limits (i.e. formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine and
pseudoephedrine) in conjunction with a diuretic or other masking agent requires the
deliverance of a specific Therapeutic Use Exemption for that substance in addition to the one
granted for the diuretic or other masking agent.
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PROHIBITED METHODS
M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS
The following are prohibited:
1. The administration or reintroduction of any quantity of autologous, allogenic (homologous)
or heterologous blood or red blood cell products of any origin into the circulatory system.
2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen, including, but not limited
to, perfluorochemicals, efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products (e.g.
haemoglobin-based blood substitutes, microencapsulated haemoglobin products), excluding
supplemental oxygen.
3. Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components by physical or
chemical means.
M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION
The following are prohibited:
1. Tampering, or attempting to tamper, in order to alter the integrity and validity of Samples
collected during Doping Control. These include but are not limited to urine substitution
and/or adulteration (e.g. proteases).
2. Intravenous infusions and/or injections of more than 50 mL per 6 hour period except for
those legitimately received in the course of hospital admissions or clinical investigations.
M3. GENE DOPING
The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited:
1. The transfer of polymers of nucleic acids or nucleic acid analogues;
2. The use of normal or genetically modified cells.
SUBSTANCES AND METHODS
PROHIBITED IN-COMPETITION
In addition to the categories S0 to S5 and M1 to M3 defined above, the following
categories are prohibited In-Competition:
PROHIBITED SUBSTANCES
S6. STIMULANTS
All stimulants, including all optical isomers (e.g. d- and l-) where relevant, are prohibited,
except imidazole derivatives for topical use and those stimulants included in the 2014
Monitoring Program*.
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Stimulants include:
a: Non-Specified Stimulants:
Adrafinil; amfepramone; amfetamine; amfetaminil; amiphenazole; benfluorex;
benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide;
fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacetam [4-phenylpiracetam
(carphedon)]; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb; metamfetamine(d-);
p-methylamphetamine; modafinil; norfenfluramine; phendimetrazine; phenmetrazine;
phentermine; prenylamine; prolintane.
A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance.
b: Specified Stimulants (examples):
Benzfetamine; cathine**; cathinone and its analogues (e.g. mephedrone, methedrone, αpyrrolidinovalerophenone); dimethylamphetamine; ephedrine***; epinephrine****
(adrenaline); etamivan; etilamfetamine; etilefrine; famprofazone; fenbutrazate;
fencamfamin;
heptaminol;
hydroxyamfetamine
(parahydroamphetamine);
isometheptene; levmetamfetamine; meclofenoxate; methylenedioxymethamphetamine;
methylephedrine***; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); methylphenidate;
nikethamide; norfenefrine; octopamine; oxilofrine (methylsynephrine); pemoline;
pentetrazol; phenpromethamine; propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline;
sibutramine; strychnine; tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); trimetazidine;
tuaminoheptane; and other substances with a similar chemical structure or similar biological
effect(s).
* The following substances included in the 2014 Monitoring Program (bupropion, caffeine,
nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) are not considered as
Prohibited Substances.
** Cathine is prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per
milliliter.
*** Each of ephedrine and methylephedrine is prohibited when its concentration in urine is
greater than 10 micrograms per milliliter.
**** Local administration (e.g. nasal, ophthalmologic) of epinephrine (adrenaline) or coadministration with local anaesthetic agents is not prohibited.
***** Pseudoephedrine is prohibited when its concentration in urine is greater than 150
micrograms per milliliter.
S7. NARCOTICS
The following are prohibited:
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl and its derivatives,
hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine,
pethidine.
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S8. CANNABINOIDS
Natural (e.g. cannabis, hashish, marijuana) or synthetic delta 9-tetrahydrocannabinol
(THC) and cannabimimetics (e.g. “Spice”, JWH018, JWH073, HU-210) are prohibited.
S9. GLUCOCORTICOSTEROIDS
All glucocorticosteroids are prohibited when administered by oral, intravenous, intramuscular
or rectal routes.
SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR
SPORTS
P1. ALCOHOL
Alcohol (ethanol) is prohibited In-Competition only, in the following sports. Detection will
be conducted by analysis of breath and/or blood. The doping violation threshold is equivalent
to a blood alcohol concentration of 0.10 g/L.
• Air Sports (FAI)
• Archery (WA)
• Automobile (FIA)
• Karate (WKF)
• Motorcycling (FIM)
• Powerboating (UIM)
P2. BETA-BLOCKERS
Unless otherwise specified, beta-blockers are prohibited In-Competition only, in the following
sports.
• Archery (WA) (also prohibited Out-of-Competition)
• Automobile (FIA)
• Billiards (all disciplines) (WCBS)
• Darts (WDF)
• Golf (IGF)
• Shooting (ISSF, IPC) (also prohibited Out-of-Competition)
• Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard
halfpipe/big air
Beta-blockers include, but are not limited to, the following:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol,
celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol,
pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

„SPORTBELI DOPPING ELLENI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
I. melléklet - Tiltólista – Nemzetközi követelmények
Párizs, 2014. szeptember 1.
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2014. ÉVI TILTÓLISTA

NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT

Érvényes 2014. szeptember 1-jétől”
A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 4.2.2 cikke értelmében minden Tiltott szer
„Meghatározott szer”-nek minősül, kivéve az S1, S2, S4.4, S4.5 és S6.a kategóriákba tartozó
anyagokat, valamint az M1, M2 és M3 Tiltott Módszereket.
MINDENKOR (VERSENYEN ÉS VERSENYEN KÍVÜL) TILTOTT SZEREK ÉS
MÓDSZEREK
TILTOTT SZEREK
S0. NEM ENGEDÉLYEZETT SZEREK
Minden esetben tiltott bármely olyan farmakológiai szer, amely nem szerepel a Lista valamely
következő részében, és amely jelenleg nem rendelkezik valamely kormányzati szabályozó
egészségügyi hatóság humán terápiás használatra történő jóváhagyásával (például klinikai
kipróbálás előtti fázisban lévő vagy a klinikai kipróbálás fázisában lévő gyógyszerek, vagy
használatból kivont gyógyszerek, dizájner drogok, kizárólag állatgyógyászati használatra
jóváhagyott szerek).
S1. ANABOLIKUS SZEREK
Az anabolikus szerek tiltottak.
1.

Anabolikus Androgén Szteroidok (AAS)

a. Exogén* anabolikus androgén szteroidok, úgymint:
1-androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstenedione (5α-androst-1-ene3,17-dione); bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); bolasterone; boldenone; boldione
(androsta-1,4-diene-3,17-dione);
calusterone;
clostebol;
danazol
([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); dehydrochlormethyltestosterone (4chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17αmethyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);
fluoxymesterone; formebolone; furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5αandrostan-17β-ol); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3one); mestanolone; mesterolone; metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4dien-3-one); metenolone; methandriol; methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5αandrostan-3-one); methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); methyl1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); methylnortestosterone
(17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one);
methyltestosterone;
metribolone
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(methyltrienolone,
17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);
mibolerone;
nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol;
norethandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; prostanozol
(17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);
quinbolone;
stanozolol;
stenbolone;
1-testosterone
(17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one);
tetrahydrogestrinone
(17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one);
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű
vagy hasonló biológiai hatású szerek.
b. Endogén** anabolikus androgén szteroidok exogén módon alkalmazva:
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione);
prasterone
dihydrotestosterone
(17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);
(dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); testosterone; valamint
ezek metabolitjai és izomerei, a teljesség igénye nélkül:
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5αandrostane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-4-ene-3α,17β-diol; androst4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol; androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene3β,17α-diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5ene-3,17-dione); epi-dihydrotestosterone; epitestosterone; etiocholanolone; 3α-hydroxy5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7βhydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.
2. Egyéb anabolikus hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül:
Clenbuterol, szelektív androgén receptor modulátorok (SARM-ok), tibolone, zeranol,
zilpaterol.
A jelen rész vonatkozásában:
* „exogénnek” tekintendő az a szer, amelyet normális körülmények között az emberi szervezet
természetes módon általában nem állít elő.
** „endogénnek” tekintendő az a szer, amelyet az emberi szervezet normális körülmények
között előállíthat
S2. PEPTIDHORMONOK, NÖVEKEDÉSI FAKTOROK ÉS ROKONVEGYÜLETEK
Az alábbi szerek, valamint a hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek
tiltottak:
1. Eritropoézist serkentő ágensek [pl. erythropoietin (EPO), darbepoetin (dEPO),

hipoxia indukált faktor (HIF) stabilizálók és aktivátorok (pl. xenon, argon),
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA), peginesatide (Hematide)];

2. Chorionic Gonadotrophin (CG) és luteinizáló hormon (LH) és az emberi

szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok, férfiak esetében;

3. Kortikotrofinek és az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok;
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4. Növekedési hormon (GH) és az emberi szervezetben való felszabadítását előidéző

faktorok, valamint az inzulin típusú növekedési faktor-1 (IGF-1).

Ezenfelül az alábbi növekedési faktorok tiltottak
Fibroblaszt növekedési faktorok (FGF-ek), hepatocita növekedési faktor (HGF),
mechanoszenzitív növekedési faktorok (MGF-ek), trombocita-eredetű növekedési
faktor (PDGF), vaszkuláris endotél növekedési faktor (VEGF), továbbá bármely
egyéb növekedési faktor, ami hatást gyakorol az izom, ín, ínszalag fehérje
szintézisére/lebontására, az érképződésre, az energiahasznosításra, a regenerálódási
képességre vagy az izomrost típus átalakításra;
továbbá a hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek.
S3. BÉTA-2 AGONISTÁK
Az összes béta-2 agonista, beleértve - ha értelmezhető - minden (pl. d- és l-) optikai izomert,
tiltott, kivéve az inhalált salbutamolt (24 óra alatt legfeljebb 1600 mikrogramm), inhalált
formoterolt (maximális belélegezhető adag 24 óra alatt legfeljebb 54 mikrogramm) és a
salmeterolt, ha inhalálás útján a gyártó által ajánlott terápiás eljárás szerint alkalmazzák.
Ha a salbutamol koncentrációja a vizeletben meghaladja a 1000 ng/ml értéket, vagy a
formoterolé a 40 ng/ml értéket, azt nem lehet a szer terápiás célú alkalmazásának tekinteni és
pozitív vizsgálati eredménynek tekintendő, hacsak a sportoló ellenőrzött farmakokinetikai
vizsgálattal igazolni nem tudja, hogy a normál értéktől eltérő mérési eredmény legfeljebb a
fent megjelölt terápiás célú, maximális inhalációs dózis alkalmazásának tudható be.
S4. HORMON- ÉS METABOLIKUS MÓDOSÍTÓK
Az alábbiak tiltottak:
1.

Aromatáz inhibitorok, a teljesség igénye nélkül: aminoglutethimide, anastrozole,
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
(androstatrienedione),
4-androstene-3,6,17
trione (6-oxo), exemestane, formestane, letrozole, testolactone.

2.

Szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM-ek), a teljesség igénye nélkül:
raloxifene, tamoxifen, toremifene.

3.

Egyéb antiösztrogén hatású szerek, a teljesség igénye nélkül: clomiphene,
cyclofenil, fulvestrant.

4.

A miosztatin funkció(ka)t módosító hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül:
miosztatin inhibitorok.

5.

Metabolikus módosítók:
a) inzulinok
b) peroxiszóma proliferátor aktivált receptor δ (PPARδ) agonisták (pl. GW
1516), PPARδ-AMP-aktivált protein-kináz (AMPK) tengelyhez kapcsolódó
agonisták (pl. AICAR)
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S5. VÍZHAJTÓK ÉS EGYÉB MASZKÍROZÓ ANYAGOK
A maszkírozó anyagok tiltottak. Ilyenek például:
Vízhajtók, desmopressin, plazma expanderek (pl. glycerol; albumin, dextran, hidroxietil
keményítő és mannitol intravénás alkalmazása), probenecid; valamint egyéb, hasonló
biológiai hatású szerek. Fogorvosi anesztézia keretében a felypressin helyi alkalmazása nem
tiltott.
Vízhajtók például:
Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlortalidone, etakrinsav (etacrynic
acid), furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone, thiazide-ek (pl.
bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamterene, vaptanok (pl.
tolvaptan); és egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek (a
drospirenone, a pamabrom és a helyileg alkalmazott dorzolamide és brinzolamide kivételével,
amelyek nem tiltottak).
Mind versenyen, mind versenyen kívül, a küszöbértékkel rendelkező szer (például formoterol,
salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine, pseudoephedrine) bármely mennyiségének
vízhajtóval vagy más maszkírozó anyaggal együtt történő használata esetén az adott anyagra
vonatkozóan gyógyászati célú mentesség kiadására van szükség, a vízhajtóra és más
maszkírozó anyagra vonatkozóan kiadott gyógyászati célú mentesség mellett.
TILTOTT MÓDSZEREK
M1. A VÉRBE ÉS A VÉR ALKOTÓELEMEIBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁS
Az alábbiak tiltottak:
1.

Bármilyen eredetű autológ, allogén (homológ) vagy heterológ vér- illetve vörösvérsejtkészítmény bármilyen mennyiségben történő beadása vagy visszajuttatása a keringési
rendszerbe.

2.

Az oxigénfelvétel, -szállítás vagy -bevitel mesterséges fokozása, a teljesség igénye
nélkül ideértve a perfluor vegyületeket, az efaproxiralt (RSR13), illetve a módosított
hemoglobinkészítményeket
(pl.
hemoglobin-alapú
vérpótló
készítmények,
mikrokapszulázott hemoglobin készítmények), kivéve a kiegészítő oxigénadást.

3.

A vérbe vagy a vér alkotóelemeibe intravaszkuláris úton történő fizikai vagy vegyi
beavatkozás bármely formája.

M2. VEGYI ÉS FIZIKAI BEAVATKOZÁS
Az alábbiak tiltottak:
1.

A manipulálás vagy manipulálás kísérlete azon célból, hogy megváltoztassák a
Doppingellenőrzés során levett Minták integritását vagy érvényességét. Ilyenek a
teljesség igénye nélkül a vizeletminta helyettesítése és/vagy meghamisítása (pl.
proteázok).
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2.

A 6 órás időtartam alatt 50 ml-t meghaladó intravénás infúziók és/vagy injekciók,
kivéve a kórházi felvétel vagy klinikai vizsgálatok során indokoltan kapottakat.

M3. GÉNDOPPING
Az alábbi, a sportteljesítmény fokozására alkalmas módszerek tiltottak:
1.

Nukleinsavak vagy nukleinsav-analógok polimerjeinek átvitele;

2.

Normál vagy genetikailag módosított sejtek alkalmazása.
VERSENYEN TILTOTT
SZEREK ÉS MÓDSZEREK

A fentiekben meghatározott S0-S5 és M1-M3 kategóriák mellett versenyen az alábbi
kategóriák is tiltottak:
TILTOTT SZEREK
S6. STIMULÁNSOK
Minden stimuláns, beleértve - ha értelmezhető - minden (pl. d- és l-) optikai izomert, tiltott, a
helyileg alkalmazott imidazole-származékok és a 2014. évi monitoring programban* szereplő
stimulánsok kivételével.
Stimulánsok, úgymint:
a: Nem meghatározott stimulánsok:
Adrafinil; amfepramone; amfetamine; amfetaminil; amiphenazole; benfluorex;
benzylpiperazine; bromantan; clobenzorex; cocaine; cropropamide; crotetamide;
fencamine; fenetylline; fenfluramine; fenproporex; fonturacetam [4-phenylpiracetam
(carphedon)]; furfenorex; mefenorex; mephentermine; mesocarb; metamfetamine(d-);
p-methylamphetamine; modafinil; norfenfluramine; phendimetrazine; phenmetrazine;
phentermine; prenylamine; prolintane.
Az e részben kifejezetten fel nem sorolt stimulánsok a Meghatározott Szerek közé tartoznak.
b: Meghatározott stimulánsok (példák):
Benzfetamine; cathine**; cathinone és annak analógjai (pl. mephedrone, methedrone, αpyrrolidinovalerophenone); dimethylamphetamine; ephedrine***; epinephrine****
(adrenaline); etamivan; etilamfetamine; etilefrine; famprofazone; fenbutrazate;
fencamfamin;
heptaminol;
hydroxyamfetamine
(parahydroamphetamine);
isometheptene; levmetamfetamine; meclofenoxate; methylenedioxymethamphetamine;
methylephedrine***; methylhexaneamine (dimethylpentylamine); methylphenidate;
nikethamide; norfenefrine; octopamine; oxilofrine (methylsynephrine); pemoline;
pentetrazol; phenpromethamine; propylhexedrine; pseudoephedrine*****; selegiline;
sibutramine; strychnine; tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); trimetazidine;
tuaminoheptane; illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású
szerek.
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*

A 2014. évi monitoring programban szereplő alábbi szerek (bupropion, koffein (caffeine),
nikotin (nicotine), phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) nem
tekinthetők Tiltott Szereknek.
**
A cathine tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 5
mikrogrammot.
***
Az ephedrine és a methylephedrine egyaránt tiltott, ha koncentrációja a vizeletben
meghaladja a milliliterenkénti 10 mikrogrammot.
****
Az epinephrine (adrenaline) helyileg (pl. orrban, szemészeti céllal) alkalmazva, vagy
helyi érzéstelenítő szerekkel együtt alkalmazva nem tiltott.
*****
A pseudoephedrine tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti
150 mikrogrammot.

S7. KÁBÍTÓSZEREK
Az alábbiak tiltottak:
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl és származékai,
hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine,
pethidine.
S8. KANNABINOIDOK
A természetes (például cannabis, hasis, marihuána) vagy szintetikus delta 9tetrahydrocannabinol (THC) és a kannabimimetikumok (például a „Spice”, JWH018,
JWH073, HU-210] tiltottak.
S9. GLÜKOKORTIKOSZTEROIDOK
Minden glükokortikoszteroid orális, intravénás, intramuszkuláris vagy rektális úton történő
alkalmazása tiltott.
BIZONYOS SPORTÁGAKBAN
TILTOTT SZEREK
P1. ALKOHOL
Alkohol (etanol) fogyasztása kizárólag verseny közben tiltott, az alábbi sportágakban.
Kimutatása a kilélegzett levegő és/vagy levett vér elemzésével történik. A doppingvétség
küszöbértéke 0,10 g/l véralkohol koncentrációval egyenértékű.
•
•
•

Repülősportok (FAI) •
Íjászat (WA)
Autóverseny (FIA)

Karate (WKF)
•
Motorverseny (FIM)
•
Motorcsónak verseny (UIM)

P2. BÉTA-BLOKKOLÓK
Egyéb, ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a béta-blokkolók kizárólag versenyen
tiltottak, az alábbi sportágakban.
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Íjászat (WA) (versenyen kívül is tiltott)
Autóverseny (FIA)
Biliárd (minden szakág) (WCBS)
Darts (WDF)
Golf (IGF)
Lövészet (ISSF, IPC) (versenyen kívül is tiltott)
Síelésen/hódeszkázáson (FIS) belül: síugrás, szabadstílusú síakrobatika/félcső,
hódeszka félcső/ugrás

•
•
•
•
•
•
•

A béta-blokkolók, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol,
celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol,
pindolol, propranolol, sotalol, timolol."

2. Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni
nemzetközi
egyezmény
II. melléklete
2. Az UNESCO
által 2005.
október 19-én
elfogadott, amódosításának
sportbeli doppingkihirdetése
elleni nemzetközi egyezmény
II. melléklete módosításának kihirdetése

(Az Egyezmény II. mellékletének módosítása 2009. január 1. napján lépett nemzetközi jogi
(Az Egyezmény
II. mellékletének módosítása 2009. január 1. napján lépett nemzetközi jogi értelemben hatályba.)
értelemben
hatályba.)
4. §		
A Kormány az Egyezmény II. melléklete módosítását e rendelettel kihirdeti.

4. §

A Kormány az Egyezmény II. melléklete módosítását e rendelettel kihirdeti.

5. §		
Az Egyezmény II. melléklete módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű
fordítása a következő:

5. § Az Egyezmény II. melléklete módosításának hiteles angol nyelvű szövege és annak
hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT
Annex II - Standards for Granting Therapeutic Use Exemptions
Paris, 1 January 2009
Extract from the INTERNATIONAL STANDARD FOR THERAPEUTIC USE
EXEMPTIONS, 1 January 2009 of the World Anti-Doping Agency (WADA)
PART TWO: STANDARDS FOR GRANTING THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS
4.0 Criteria for Granting a Therapeutic Use Exemption
A therapeutic use exemption (TUE) may be granted to an Athlete permitting the Use of a
Prohibited Substance or Prohibited Method contained in the Prohibited List. An application
for a TUE will be reviewed by a Therapeutic Use Exemption Committee (TUEC). The TUEC
will be appointed by an Anti-Doping Organization. An exemption will be granted only in
strict accordance with the following criteria:
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[Comment: This Standard can apply to all Athletes as defined by and subject to the Code,
i.e. able-bodied Athletes and Athletes with disabilities. This Standard will be applied
according to an individual’s circumstances. For example, an exemption that is appropriate
for an Athlete with a disability may be inappropriate for other Athletes.]
4.1 The Athlete should submit an application for a TUE no less than twenty-one (21) days
before he/she needs the approval (for instance an Event).
4.2 The Athlete would experience a significant impairment to health if the Prohibited
Substance or Prohibited Method were to be withheld in the course of treating an acute or
chronic medical condition.
4.3 The therapeutic Use of the Prohibited Substance or Prohibited Method would produce
no additional enhancement of performance other than that which might be anticipated by a
return to a state of normal health following the treatment of a legitimate medical condition.
The Use of any Prohibited Substance or Prohibited Method to increase „low-normal” levels
of any endogenous hormone is not considered an acceptable therapeutic intervention.
4.4 There is no reasonable therapeutic alternative to the Use of the otherwise Prohibited
Substance or Prohibited Method.
4.5 The necessity for the Use of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method
cannot be a consequence, wholly or in part, of prior non-therapeutic Use of any substance
from the Prohibited List.
4.6 The TUE will be cancelled by the granting body, if:
(a) The Athlete does not promptly comply with any requirements or conditions imposed by
the Anti-Doping Organization granting the exemption.
(b) The term for which the TUE was granted has expired.
(c) The Athlete is advised that the TUE has been withdrawn by the Anti-Doping
Organization.
[Comment: Each TUE will have a specified duration as decided upon by the TUEC. There
may be cases when a TUE has expired or has been withdrawn and the Prohibited Substance
subject to the TUE is still present in the Athlete’s body. In such cases, the Anti-Doping
Organization conducting the initial review of an adverse analytical finding will consider
whether the finding is consistent with expiry or withdrawal of the TUE.]
4.7 An application for a TUE will not be considered for retroactive approval except in cases
where:
(a) Emergency treatment or treatment of an acute medical condition was necessary, or
(b) due to exceptional circumstances, there was insufficient time or opportunity for an
applicant to submit, or a TUEC to consider, an application prior to Doping Control, or
(c) the conditions set forth under 7.13 apply.
[Comment: Medical emergencies or acute medical situations requiring administration of an
otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method before an application for a TUE can
be made, are uncommon. Similarly, circumstances requiring expedited consideration of an
application for a TUE due to imminent competition are infrequent. Anti-Doping
Organizations granting TUEs should have internal procedures which permit such situations
to be addressed.]
5.0. Confidentiality of Information
5.1 The applicant must provide written consent for the transmission of all information
pertaining to the application to members of the TUEC and, as required, other independent
medical or scientific experts, or to all necessary staff involved in the management, review or
appeal of TUEs.
Should the assistance of external, independent experts be required, all details of the
application will be circulated without identifying the Athlete concerned. The applicant must
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also provide written consent for the decisions of the TUEC to be distributed to other relevant
Anti-Doping Organizations under the provisions of the Code.
5.2 The members of the TUECs and the administration of the Anti-Doping Organization
involved will conduct all of their activities in strict confidence. All members of a TUEC and
all staff involved will sign confidentiality agreements. In particular they will keep the
following information confidential:
(a) All medical information and data provided by the Athlete and physician(s) involved in
the Athlete’s care.
(b) All details of the application including the name of the physician(s) involved in the
process.
Should the Athlete wish to revoke the right of the TUEC or the WADA TUEC to obtain any
health information on his/her behalf, the Athlete must notify his/her medical practitioner in
writing of the fact. As a consequence of such a decision, the Athlete will not receive approval
for a TUE or renewal of an existing TUE.
6.0 Therapeutic Use Exemption Committees (TUECs)
TUECs shall be constituted and act in accordance with the following guidelines:
6.1 TUECs should include at least three (3) physicians with experience in the care and
treatment of Athletes and a sound knowledge of clinical, sports and exercise medicine. In
order to ensure a level of independence of decisions, the majority of the members of any
TUEC should be free of conflicts of interest or political responsibility in the Anti- Doping
Organization. All members of a TUEC will sign a conflict of interest agreement. In
applications involving Athletes with disabilities, at least one TUEC member must possess
specific experience with the care and treatment of Athletes with disabilities.
6.2 TUECs may seek whatever medical or scientific expertise they deem appropriate in
reviewing the circumstances of any application for a TUE.
6.3 The WADA TUEC shall be composed following the criteria set out in Article 6.1. The
WADA TUEC is established to review on its own initiative TUE decisions granted by AntiDoping Organizations. As specified in Article 4.4 of the Code, the WADA TUEC, upon
request by Athletes who have been denied TUEs by an Anti-Doping Organization, will review
such decisions with the power to reverse them.
7.0 Therapeutic Use Exemption (TUE) Application Process
7.1 A TUE will only be considered following the receipt of a completed application form
that must include all relevant documents (see Annex 2 - TUE form). The application process
must be dealt with in accordance with the principles of strict medical confidentiality.
7.2 The TUE application form(s), as set out in Annex 2, can be modified by Anti-Doping
Organizations to include additional requests for information, but no sections or items shall be
removed.
7.3 The TUE application form(s) may be translated into other language(s) by Anti-Doping
Organizations, but English or French must remain on the application form(s).
7.4 An Athlete may not apply to more than one Anti-Doping Organization for a TUE. The
application must identify the Athlete’s sport and, where appropriate, discipline and specific
position or role.
7.5 The application must list any previous and/or current requests for permission to use an
otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method, the body to whom that request was
made, and the decision of that body.
7.6 The application must include a comprehensive medical history and the results of all
examinations, laboratory investigations and imaging studies relevant to the application. The
arguments related to the diagnosis and treatment, as well as duration of validity, should follow
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the WADA „Medical Information to Support the Decisions of TUECs”. For asthma, the
specific requirement(s) set out in Annex 1 must be fulfilled.
7.7 Any additional relevant investigations, examinations or imaging studies requested by
the TUEC of the Anti-Doping Organization before approval will be undertaken at the expense
of the applicant or his/her national sport governing body.
7.8 The application must include a statement by an appropriately qualified physician
attesting to the necessity of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited Method in the
treatment of the Athlete and describing why an alternative, permitted medication cannot, or
could not, be used in the treatment of this condition.
7.9 The dose, frequency, route and duration of administration of the otherwise Prohibited
Substance or Prohibited Method in question must be specified. In case of change, a new
application should be submitted.
7.10 In normal circumstances, decisions of the TUEC should be completed within thirty
(30) days of receipt of all relevant documentation and will be conveyed in writing to the
Athlete by the relevant Anti-Doping Organization. In case of a TUE application made in a
reasonable time limit prior to an Event the TUEC should use its best endeavors to complete
the TUE process before the start of the Event. Where a TUE has been granted to an Athlete in
the Anti-Doping Organization Registered Testing Pool, the Athlete and WADA will be
provided promptly with an approval which includes information pertaining to the duration of
the exemption and any conditions associated with the TUE.
7.11 (a) Upon receiving a request by an Athlete for review, the WADA TUEC will, as
specified in Article 4.4 of the Code, be able to reverse a decision on a TUE denied by an AntiDoping Organization. The Athlete shall provide to the WADA TUEC all the information for a
TUE as submitted initially to the Anti-Doping Organization accompanied by an application
fee. Until the review process has been completed, the original decision remains in effect. The
process should not take longer than thirty (30) days following receipt of all the information by
WADA.
(b) WADA can, on its own initiative, undertake a review at any time.
7.12 If the decision regarding the granting of a TUE is reversed by WADA upon review, the
reversal shall not apply retroactively and shall not disqualify the Athlete’s results during the
period that the TUE had been granted and shall take effect no later than fourteen (14) days
following notification of the decision to the Athlete.
7.13 Use of inhaled Beta-2 Agonists:
- The Use of inhaled formoterol, salbutamol, salmeterol, terbutaline reflects current clinical
practice. The Use of these substances should be declared on ADAMS where reasonably
feasible and in accordance with the Code as soon as the product is used and must as well be
declared on the Doping Control form at the time of Testing. Failure to declare will be taken
into account in the result management process in particular in case of application for a
Retroactive TUE.
- Athletes using the substances listed above by inhalation must have a medical file justifying
this Use and meeting the minimum requirements outlined in Annex 1.
Depending upon the category of the Athlete, the medical file will be evaluated as
follows:
- For all Athletes included in an International Federation Registered Testing Pool a regular
TUE approved before the Use of the substance.
- For Athletes participating in an International Event but who are not included in an
International Federation Registered Testing Pool either a TUE, or a Retroactive TUE in the
case of an Adverse Analytical Finding, in accordance with the rule of the International
Federation or of the Major Event Organization.
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- For national-level Athletes who are not included in an International Federation Registered
Testing Pool, whether or not they are part of a national Registered Testing Pool, either a TUE,
or a Retroactive TUE in the case of an Adverse Analytical Finding, in accordance with the
rules of the National Anti-Doping Organization.
- No Retroactive TUE will be granted if the requirements of Annex 1 are not met meaning
that any Adverse Analytical Finding reported by the laboratory in these circumstances will
result in an anti-doping rule violation.
- Any Athlete may apply for a TUE at any time if they wish.
- Any Athlete who has applied for a TUE or a Retroactive TUE and who was denied such
TUE may not use the substance without the prior granting of a TUE (no Retroactive TUE will
be permitted).
8.0 Declaration of Use Process
8.1 It is acknowledged that some substances included on the List of Prohibited Substances
are used to treat medical conditions frequently encountered in the athlete population. For
monitoring purposes, these substances, for which the route of administration is not prohibited,
will require a simple declaration of use. These are strictly limited to:
Glucocorticosteroids used by non systemic routes, namely intraarticular, periarticular,
peritendinous, epidural intradermal injections and inhaled route.
8.2 For the mentioned substances, the declaration of Use should be done through ADAMS
where reasonably feasible and in accordance with the Code by the Athlete at the same time as
the Use starts. This declaration should mention the diagnosis, the name of the substance, the
dose undertaken, the name and the contact details of the physician.
In addition, the Athlete must declare the Use of the substance in question on the Doping
Control form.
9.0 Clearinghouse
9.1 Anti-Doping Organizations are required to provide WADA with all TUEs approved for
Athletes who are part of a national or international Registered Testing Pool, and all supporting
documentation, in accordance with section 7.
9.2 The declarations of use should be available to WADA (ADAMS).
9.3 The clearinghouse shall guarantee strict confidentiality of all the medical information.
10.0 Transitional Provision
Abbreviated Therapeutic Use Exemptions (ATUEs) delivered prior to December 31 2008,
shall remain governed by the 2005 TUE Standard.
These ATUEs shall remain valid after January 1 2009, until the earliest of:
(a) The date on which they are cancelled by the competent TUEC following review in
accordance with art. 8.6 of the 2005 TUE Standard;
(b) Their expiry date as mentioned on the ATUE;
(c) December 31 2009.
Annex 1: Minimal requirements for the medical file to be used for the TUE process in
the case of asthma and its clinical variants
The file must reflect current best medical practice to include:
(1) A complete medical history;
(2) A comprehensive report of the clinical examination with specific focus on the
respiratory system;
(3) A report of spirometry with the measure of the Forced Expiratory Volume in 1 second
(FEV1);
(4) If airway obstruction is present, the spirometry will be repeated after inhalation of a
short acting Beta-2 Agonist to demonstrate the reversibility of bronchoconstriction;
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(5) In the absence of reversible airway obstruction, a bronchial provocation test is required
to establish the presence of airway hyper-responsiveness;
(6) Exact name, speciality, address (including telephone, e-mail, fax) of examining
physician.”
„SPORTBELI DOPPING ELLENI NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY
II. melléklet: Gyógyászati célú mentesség megadásának szabályai
Párizs, 2009. január 1.
Kivonat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) „GYÓGYÁSZATI CÉLÚ
MENTESSÉGEKRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI KÖVETELMÉNY” című, 2009.
január 1-jétől alkalmazandó dokumentumából
II. RÉSZ: GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉG MEGADÁSÁNAK SZABÁLYAI
4.0 A gyógyászati célú mentesség megadásával kapcsolatos követelmények
A gyógyászati célú mentesség (TUE), mely engedélyezi a tiltó listán szereplő tiltott szer
vagy tiltott módszer használatát, sportolóknak adható meg. A mentesség iránti kérelmet a
TUE bizottság bírálja el. A TUE bizottság tagjait egy doppingellenes szervezet nevezi ki. A
mentesség szigorúan csak az alábbi követelmények betartásával adható meg:
[Kommentár: Ez a követelmény minden, a Szabályzatban definiált és annak hatálya alá
tartozó sportolóra vonatkozik, azaz az ép sportolókra és a fogyatékos sportolókra is. A
követelményt az egyén helyzetét figyelembe véve kell alkalmazni. Például egy olyan
mentesség, mely megfelelő lehet egy fogyatékos sportoló esetében, helytelen lehet más
sportolók esetében.]
4.1. A sportoló köteles a mentesség iránti kérelmet a rendezvényen való részvételt legalább
21 (huszonegy) nappal megelőzően benyújtani.
4.2. A sportoló egészségi állapota jelentősen romlana, ha a tiltott szert vagy tiltott módszert
egy akut vagy krónikus állapot vagy betegség kezelése során nem használnák.
4.3. A tiltott szer vagy tiltott módszer gyógyászati célú alkalmazása nem vezetne
fokozottabb teljesítménynövekedéshez, mint ami a ténylegesen fennálló betegség vagy állapot
kezelését követően a normál egészségi állapot helyreállásától várható. A tiltott szer vagy
tiltott módszer „alacsony-normális” endogén hormonszint növelése érdekében történő
alkalmazása nem tekinthető elfogadható gyógyászati beavatkozásnak.
4.4. Az egyébként tiltott szer vagy tiltott módszer használatának nincsen ésszerű
gyógyászati alternatívája.
4.5. Az egyébként tiltott szer vagy tiltott módszer alkalmazásának szükségessége sem
részben, sem egészben nem fakadhat a tiltó listán szereplő bármely szer korábbi, nem
gyógyászati célú használatából.
4.6. A gyógyászati célú mentességet az azt kiadó testület visszavonja, ha
a) a sportoló nem felel meg haladéktalanul a mentességet adó doppingellenes szervezet által
támasztott követelményeknek és feltételeknek;
b) ha a TUE érvényessége lejárt;
c) ha a sportoló értesítést kap arról, hogy a doppingellenes szervezet visszavonta a
gyógyászati célú mentességet.
[Kommentár: Minden TUE a TUE bizottság által meghatározott időtartamú érvényességgel
bír. Előfordulhat, hogy a TUE által érintett tiltott szer még jelen van a sportoló szervezetében,
miután a TUE érvényessége lejárt vagy azt visszavonták. Ilyen esetekben a pozitív eredmény
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első felülvizsgálatát végző doppingellenes szervezet megvizsgálja, hogy az eredmény
összhangban van-e azzal az időponttal, amikor a TUE érvényessége lejárt vagy azt
visszavonták.]
4.7. A TUE iránti kérelem nem vonatkozhat visszamenőleges jóváhagyásra, kivéve az
alábbi eseteket:
a) ha sürgősségi ellátás vagy akut állapot kezelése vált szükségessé; vagy
b) ha kivételes körülmények fennállása miatt nem volt elegendő idő vagy lehetőség arra,
hogy a kérelmező a doppingellenőrzést megelőzően mentesség iránti kérelmet nyújtson be,
vagy azt a TUE bizottság elbírálja;
c) ilyen esetekben a 7.13. pontban rögzítettek az irányadóak.
[Kommentár: Az olyan orvosi vészhelyzetek, illetve akut állapotok, amelyek egyébként tiltott
szer vagy tiltott módszer alkalmazását teszik szükségessé még azelőtt, hogy a TUE iránti
kérelem benyújtható lenne, ritkák. Hasonlóképpen szintén ritkák azok az esetek, amikor egy
TUE kérelem gyorsított elbírálására van szükség a verseny időbeli közelsége miatt. A
gyógyászati célú mentességeket megadó doppingellenes szervezeteknek rendelkezniük kell az
ilyen helyzetek kezeléséhez szükséges belső eljárásrenddel.]
5.0 Bizalmas adatok védelme
5.1. A kérelmezőnek írásban bele kell egyeznie a kérelemhez kapcsolódó adatoknak és
információknak a TUE bizottság tagjaihoz és szükség szerint más független orvosi vagy
tudományos szakértőkhöz, valamint a gyógyászati célú mentességek kezelésében,
felülvizsgálatában és fellebbezési eljárásaiban részt vevő szükséges munkatársakhoz való
eljuttatásába.
Amennyiben külső független szakértő közreműködése válik szükségessé, a kérelem minden
adatát közreadják, a sportoló vagy a sportoló ellátásában részt vevő azonosítása nélkül. A
kérelmezőnek írásban bele kell egyeznie abba is, hogy a TUE bizottság határozatait a
Szabályzat előírásainak megfelelően megküldik a többi releváns doppingellenes szervezetnek.
5.2. A TUE bizottság tagjai és a doppingellenes szervezet érintett munkatársai minden
tevékenységüket szigorú titoktartás mellett végzik. A TUE bizottság minden tagjának és
minden érintett munkatársnak titoktartási nyilatkozatot kell aláírni. Különösen bizalmasan
kezelik az alábbi információkat:
a) a sportoló és a sportolót kezelő orvos(ok) által átadott egészségügyi információk és
adatok;
b) a kérelem adatai, ideértve az eljárásban részt vevő orvos(ok) nevét.
Amennyiben a sportoló meg kívánja vonni a TUE bizottság vagy a WADA TUE
bizottságának arra vonatkozó jogát, hogy a nevében egészségügyi információkhoz férhessen
hozzá, a sportolónak erről írásban kell tájékoztatnia az orvosát. Ez a döntés azzal a
következménnyel jár, hogy a sportoló nem kapja meg a gyógyászati célú mentességet, illetve
nem hosszabbítják meg a meglévő gyógyászati célú mentességének érvényességét.
6.0 Gyógyászati célú mentességet elbíráló bizottságok (TUE bizottságok)
A TUE bizottságokat az alábbi elvek szerint kell összeállítani:
6.1. A TUE bizottságban legalább 3 (három), sportolók ellátása és kezelése terén tapasztalt
és a klinikai, valamint a sporthoz és testedzéshez kapcsolódó gyógyászatot alaposan ismerő
orvosnak kell helyet kapnia. A határozatok függetlenségének biztosítása érdekében a TUE
bizottságban többségben kell lenniük azoknak a tagoknak, akik nem töltenek be hivatalos
tisztséget a doppingellenes szervezetben. A TUE bizottság minden tagjának alá kell írnia egy
összeférhetetlenségi nyilatkozatot. A fogyatékos sportolókat érintő kérelmek esetén a TUE
bizottság legalább egy tagjának kifejezetten a fogyatékos sportolók kezelése és ellátása terén
szerzett konkrét tapasztalatokkal kell bírnia.
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6.2. A TUE bizottságok a gyógyászati célú mentességek iránti kérelmek körülményeinek
áttekintéséhez bármilyen általuk szükségesnek ítélt orvosi vagy tudományos szakértőt igénybe
vehetnek.
6.3. A WADA TUE bizottságát a 6.1. pontban rögzített követelmények szerint kell
összeállítani. A WADA TUE bizottság célja, hogy saját kezdeményezésére felülvizsgálja a
doppingellenes szervezetek által adott gyógyászati célú mentességeket. A Szabályzat 4.4.
pontjában foglaltaknak megfelelően a WADA TUE bizottsága jogosult felülvizsgálni és
hatályon kívül helyezni a doppingellenes szervezetek elutasító határozatait azon sportolók
kérésére, akik mentesség iránti kérelmét a doppingellenes szervezet megtagadta.
7.0 Gyógyászati célú mentességek (TUE) kérelmezési eljárása
7.1. A gyógyászati célú mentesség elbírálására kizárólag a kitöltött kérelem beérkezése után
kerülhet sor, melynek tartalmaznia kell minden vonatkozó dokumentumot (lásd a TUE
kérelmet a 2. számú mellékletben). A kérelmezési eljárás során az egészségügyi adatokra
vonatkozó szigorú titoktartás elveket kell érvényesíteni.
7.2. A 2. számú mellékletben bemutatott TUE kérelmeket a doppingellenes szervezetek
módosíthatják úgy, hogy további információkra vonatkozó kérdéseket tartalmazzanak, de az
űrlap egyes részei vagy sorai nem távolíthatók el.
7.3. A TUE űrlapo(ka)t a doppingellenes szervezetek más nyelv(ek)re is lefordíthatják, de
az angol vagy francia nyelvű szövegnek rajta kell maradnia az űrlap(ok)on.
7.4. Egy sportoló egy gyógyászati mentesség iránti kérelmet csak egyetlen doppingellenes
szervezethez nyújthat be. A kérelemben szerepelnie kell a sportoló sportágának és szükség
esetén versenyszámának és konkrét pozíciójának vagy feladatkörének.
7.5. A kérelemben fel kell sorolni minden korábbi és/vagy aktuális kérelmet, melyek
egyébként tiltott szerek vagy módszerek használatának engedélyezésére irányulnak, valamint
azokat a testületeket, ahová ezeket benyújtották, és a testületek határozatait.
7.6. A kérelemnek tartalmaznia kell a sportoló teljes kórtörténetét és a kérelem
szempontjából releváns vizsgálatok, laboratóriumi vizsgálatok és képalkotó eljárások
eredményeit. A diagnózissal és a kezeléssel kapcsolatos érvek, illetve az érvényesség
időtartama a WADA „TUE bizottságok döntéseit alátámasztó orvosi információk” című
dokumentumához kell igazodjanak. Asztma esetén az 1. számú mellékletben rögzített konkrét
követelmény(eke)t kell teljesíteni.
7.7. A doppingellenes szervezet TUE bizottsága által előírt további vizsgálatokat,
laboratóriumi vizsgálatokat és képalkotó eljárásokat a kérelmező vagy a kérelmező nemzeti
sportszövetsége költségén kell elvégezni.
7.8. A kérelemben szerepelnie kell egy megfelelő szakképesítéssel rendelkező orvos által
kiadott nyilatkozatnak, melyben az orvos igazolja az egyébként tiltott szer vagy módszer
alkalmazásának szükségességét a sportoló kezelése során, ismertetve azt is, hogy más
engedélyezett gyógymódok miért nem lennének alkalmazhatók az adott betegség vagy állapot
kezelésére.
7.9. Ismertetni kell az adott tiltott szer vagy módszer alkalmazandó adagját, alkalmazási
gyakoriságát, beviteli módját és alkalmazásának időtartamát. Változás esetén újbóli kérelmet
kell benyújtani.
7.10. A TUE bizottságnak az összes releváns dokumentáció beérkezésétől számított 30
(harminc) napon belül kell határoznia, melyet a megfelelő doppingellenes szervezetnek
írásban kell közölnie a sportolóval. Amennyiben a TUE kérelmet a rendezvény előtt ésszerűen
elvárható időben nyújtották be, a TUE bizottságnak minden tőle telhetőt meg kell tennie
annak érdekében, hogy a TUE eljárást lefolytassa a rendezvény kezdetéig. Ha a mentességet
olyan sportolónak adták meg, aki szerepel a doppingellenes szervezet nyilvántartott vizsgálati
csoportjában, akkor haladéktalanul el kell juttatni a jóváhagyást a sportolóhoz és a WADA-
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hoz, mely értesítésnek tartalmaznia kell a mentesség időtartamára és a mentességhez
kapcsolódó esetleges feltételekre vonatkozó információkat.
7.11. a) A WADA TUE bizottsága a sportoló által a Szabályzat 4.4. pontjának megfelelően
benyújtott felülvizsgálati kérelmet követően a Szabályzat 4.4. pontjában foglaltak szerint
hatályon kívül helyezheti a doppingellenes szervezet mentesség megtagadására vonatkozó
határozatát. A sportolónak el kell juttatnia a WADA TUE bizottságához mindazon
információkat, amelyeket a mentességgel kapcsolatban eredetileg a doppingellenes
szervezetnek benyújtott, valamint meg kell fizetnie az eljárás díját. A felülvizsgálati eljárás
lezárultáig az eredeti határozat marad hatályban. Az eljárás az információknak a WADA-hoz
való beérkezésétől számítva legfeljebb 30 (harminc) napig tarthat.
b) A WADA saját kezdeményezésére bármikor indíthat felülvizsgálatot.
7.12. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképpen a TUE megadására vonatkozó
határozatot hatályon kívül helyezik, annak nincs visszamenőleges hatálya, és nem jár a
sportoló által a mentesség időszaka alatt elért eredmények megsemmisítésével; a hatályon
kívül helyezés a sportolónak a határozatról való értesítését követően legkésőbb 14 napon belül
lép érvénybe.
7.13. Belélegezhető béta-2 agonista szer használata:
- A belélegezhető formoterol, szalbutamol, szalmeterol, terbutalin használata felel meg a
jelenlegi klinikai gyakorlatnak. Ezen szerek használatát az ésszerűen elvárható esetekben be
kell jelenteni a Szabályzatnak megfelelően az ADAMS űrlapon, amint a termék használatára
sor kerül, továbbá vizsgálatkor a doppingellenőrző űrlapon is be kell jelenteni. A bejelentés
elmulasztását figyelembe kell venni az eredmény kezelése során, különösen visszamenőleges
hatályú TUE iránti kérelem esetén.
- A fenti, belélegzett szereket használó sportolók orvosi kartonjának igazolnia a kell a
kérdéses használatot és teljesítenie kell az 1. számú mellékletben rögzített minimális
követelményeket.
A sportolói besorolástól függően az orvosi karton értékelése az alábbiak szerint
történik:
- Nemzetközi szövetség nyilvántartott vizsgálati csoportjához tartozó sportolók esetén a
rendes TUE kérelmet a szer használata előtt kell engedélyeztetni.
- Nemzetközi rendezvényen résztvevő, de nemzetközi szövetség nyilvántartott vizsgálati
csoportjához nem tartozó sportolók esetén TUE, illetve pozitív eredmény esetén
visszamenőleges hatályú TUE iránti kérelemre van szükség a nemzetközi szövetség, vagy a
kiemelt rendezvény szervezőinek szabályzata szerint.
- A nemzetközi szövetség nyilvántartott vizsgálati csoportjához nem tartozó, országos
szintű sportolók esetén függetlenül attól, hogy a nemzeti nyilvántartott vizsgálati csoporthoz
tartoznak-e vagy sem, TUE, illetve pozitív eredmény esetén visszamenőleges hatályú TUE
iránti kérelemre van szükség a nemzeti doppingellenes szervezet szabályzata szerint.
- Nem engedélyezhető visszamenőleges hatályú TUE, ha az 1. számú mellékletben rögzített
minimális követelmények nem teljesülnek, vagyis a laboratórium által jelentett minden
pozitív eredmény doppingvétséget jelent ilyen körülmények esetén.
- Bármely sportoló, bármikor kérelmezhet gyógyászati célú mentességet.
- Ha egy sportoló TUE, illetve visszamenőleges hatályú TUE iránti kérelmet nyújtott be és
azt nem kapta meg, akkor nem használhatja a szert TUE engedélyezése nélkül
(visszamenőleges hatályú TUE nem engedélyezhető).
8.0 Használat bejelentése
8.1. Ismert, hogy a tiltott szerek listáján szereplő egyes anyagokat gyakran használják a
sportolók körében előforduló betegségek kezelése során. Nyomon követési célból ezen
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szereknél, amelyek beadása nem tilos, egyszerűsített használati bejelentésre van szükség.
Ilyen szerek kizárólag az alábbiak:
Nem szisztemikus úton, nevezetesen intraartikuláris, peri artikuláris, peritendinális,
epidurális, intradermális injekcióval, illetve belélegzéssel bevitt glükokortikoszteroidok.
8.2. A fenti anyagok alkalmazásához a sportolónak a használat megkezdésével egyidőben
kell a használatot bejelentenie ésszerűen elvárható esetekben a Szabályzatnak megfelelően az
ADAMS űrlapon. A nyilatkozatban ismertetni kell a diagnózist, a gyógyszer nevét és adagját,
a kezelő orvos nevét és elérhetőségét.
Ezen kívül a sportolónak a kérdéses szer használatát a doppingellenőrző űrlapon is be kell
jelentenie.
9.0 Nyilvántartó központ
9.1. A doppingellenes szervezetek kötelesek megküldeni a WADA-nak a 7. pont értelmében
kiadott minden gyógyászati célú mentességet és az azokat alátámasztó dokumentációt minden
olyan sportoló esetén, aki nemzeti vagy nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoporthoz
tartozik.
9.2. A használati bejelentéseket meg kell küldenie WADA (ADAMS) felé.
9.3. A nyilvántartó központ garantálja az egészségügyi adatok szigorúan bizalmas
kezelését.
10.0 Átmeneti rendelkezése
A 2008. december 31. előtt megadott egyszerűsített gyógyászati célú mentességekre
(ATUE) továbbra is a 2005-ös TUE szabályok vonatkoznak.
Ezek az egyszerűsített gyógyászati célú mentességek egészen az alábbiak közül a
legkorábbi időpont bekövetkezéséig érvényben maradnak 2009. január 1-jét követően:
a) Az az időpont, amikor az illetékes TUE bizottság a 2005-ös TUE szabályok 8.6. pontja
szerinti felülvizsgálat alapján vissza nem vonja azt;
b) Az egyszerűsített gyógyászati célú mentességen szereplő lejárat időpontja;
c) 2009. december 31.
1. számú melléklet: A TUE folyamat során asztma, illetve annak klinikai változatai
esetén alkalmazandó orvosi karton minimális követelményei
A kartonnak az aktuálisan bevált orvosi gyakorlatnak megfelelően kell tartalmaznia:
(1) A teljes kórtörténetet;
(2) A légzőrendszerre összpontosító klinikai vizsgálat zárójelentését;
(3) A FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second - Egy másodperc alatt kifújt levegő
mennyisége) intézkedés szerinti spirometria jelentést;
(4) Légúti akadály esetén a spirometriát meg kell ismételni egy gyorsan ható béta-2
agonista szer ismételt belélegzését követően, a hörgőakadály reverzibilitását bizonyítandó;
(5) Ha nincs reverzibilis légúti akadály, hörgőirritáló vizsgálatot kell végezni a légúti
hiperérzékenység jelenlétének megállapítása érdekében;
(6) A vizsgálatot végző orvos pontos neve, szakterülete, elérhetősége (telefonszámmal, email címmel és faxszámmal).”
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6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. § és a 7. § b) pontja 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű
fordításának közzétételéről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

7. §		
Hatályát veszti
a)
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
módosításának kihirdetéséről szóló 106/2009. (V. 14.) Korm. rendelet,
b)
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény
melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 551/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.
		Dr. Semjén Zsolt s. k.,
		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 38/2014. (VII. 16.) BM rendelete
az egyes anyakönyvezéssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása
1. §		
Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 7. § (1) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért
felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szerv vezetője” szöveg lép.

2. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
módosítása
2. §		
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az elektronikus anyakönyvbe az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 4. § (1) bekezdés
c) és d) pontjában meghatározott hatáskörben bejegyzést teljesíthet]
„b) a központi anyakönyvi szerv”
(az anyakönyvi igazgatási és szakfelügyeleti feladatok ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott képesítéssel
rendelkező kormánytisztviselője.)
3. §		
Az R.
a)
7. §-ában az „Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” szövegrész helyébe
az „A központi anyakönyvi szervnek” szöveg,
b)
7. § a) és b) pontjában az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a központi
anyakönyvi szerv vezetője” szöveg,
c)
27. §-ában, 36. § (1) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 74. § (2) bekezdésében az „Az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A központi anyakönyvi szerv” szöveg,
d)
27. §-ában, 61. § (2) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében az „az anyakönyvi
ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szerv” szöveg,
e)
34. §-ában, 50. § (2) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek, aki” szövegrész helyébe
az „a központi anyakönyvi szervnek, amely” szöveg,
f)
36. § (1) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős
miniszternek” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szervnek” szöveg,
g)
40. § (5) bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek küldi meg,
aki” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szervnek küldi meg, amely” szöveg,
h)
50. § (1) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek, aki” szövegrészek helyébe
az „a központi anyakönyvi szervnek, amely” szöveg,
52. § (2) bekezdés a) pontjában az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter hivatali szervezetének”
i)
szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szerv” szöveg,
52. § (6) bekezdésében az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban
j)
a miniszter” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szervnél a szerv vezetője” szöveg,
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k)
l)

62. § (6) bekezdésében, 63. § (2) bekezdés c) pontjában az „az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által
vezetett minisztérium” szövegrész helyébe az „a központi anyakönyvi szerv” szöveg,
63. § (2) bekezdés c) pontjában az „esetében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „esetében a központi anyakönyvi szerv” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2014. július 18-án lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

