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Törvények

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

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

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

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

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

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

11. §

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

12. §

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

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

14. §

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

15. §

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

16. §

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

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

30. §

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

31. §

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

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

33. §

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

34. §

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

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

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

3. Záró rendelkezések
36. §

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

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

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

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

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

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el.
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2. aránytalan teher: ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest – a gyermek,
a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve – lényegesen nehezebbek vagy jelentõs
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülõnek,
3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ
gyermek, tanuló, aki a szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentõsen
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlõdése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minõsül sajátos
nevelési igényûnek,
4. egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelõtti és délutáni idõszakra
egyenletesen szétosztva szervezik meg, mûködését, feltételrendszerét a kormány jogszabályban határozza meg,
5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók
fejlõdését szolgálja,
6. emelt szintû oktatás: meghatározott tantárgy kerettanterv szerinti magasabb követelményekkel történõ tanítása,
7. feladatellátási hely: az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátása történik,
8. felmenõ rendszer: a tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésének fokozatos ütemezése, amelynek
értelmében a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kezdve lehet bevezetni,
9. fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot
megszerezte vagy azzal rendelkezik, és – e törvényben foglalt esetben a mûködtetõvel közösen – a köznevelési
intézmény mûködéséhez szükséges feltételekrõl gondoskodik,
10. gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és
erkölcsi védelmérõl való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történõ belépéstõl a nevelési-oktatási
intézmény jogszerû elhagyásáig terjedõ idõben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelezõ,
a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt,
11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)–k) pontjában
felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintõ döntést, amely vagyon
a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,
12. intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a köznevelési intézmény, többcélú intézmény valamely
alapfeladatát látja el,
13. kiemelt figyelmet igénylõ gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek, tanuló,
14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthetõ benne a feladat
iránti erõs motiváció, elkötelezettség,
15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek
között folytatott, anyagi érdektõl független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,
16. magánintézmény: nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi fenntartású intézmény,
17. minõsítési eljárás: a pedagógus teljesítményét értékelõ eljárás, amely a magasabb fokozatba lépéséhez szükséges,
18. mûködtetõ: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képezõ ingatlanban folyó állami köznevelési
feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti,
19. nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak,
20. nevelõtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében
pedagógus-munkakörben, valamint a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, nevelõ és oktató munkát közvetlenül
segítõ munkakörben foglalkoztatottak közössége,
21. óraadó: megbízási szerzõdés keretében legfeljebb heti tíz óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott
pedagógus, oktató,
22. országos feladat ellátása: országos feladatot lát el a köznevelési intézmény, ha a szolgáltatásait igénybe vevõk
legalább ötvenegy százaléka – feladatellátási helyenként külön-külön vizsgálva, leszámítva azt a megyét (fõvárost),
ahol a feladatellátási hely található – legkevesebb öt különbözõ megyébõl (fõvárosból) élõk közül kerül ki, feltéve,
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hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó köznevelési intézménybõl legfeljebb három mûködik az országban;
továbbá, ha nemzetiségi nevelés, oktatás feladatait látja el, vagy vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett nevelést,
oktatást folytat és az országban legfeljebb egy ilyen intézmény található, amelyik egy településen, a fõvárosban egy
kerületben mûködik,
23. óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport: az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott
oktatásszervezési egység, amely meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az óvodába,
iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekbõl, tanulókból,
24. összevont osztály: az általános iskola alsó tagozatán, az alapfokú mûvészeti iskolában, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben legalább kettõ, legfeljebb négy iskolai évfolyam tanulóiból
alkotott osztály, az alternatív program alapján mûködõ iskolák – a kiadott engedélyben meghatározottak szerint –
szervezhetnek összevont osztályokat,
25. sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló, aki a szakértõi
bizottság szakértõi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlõdési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
26. szakalkalmazotti értekezlet: a vezetõkbõl és a köznevelési intézmény alapító okiratában meghatározott
alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében
foglalkoztatottakból állók közössége,
27. székhely: az alapító okiratban meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló
feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetõjének munkahelye található,
28. tagintézmény: az az intézményegység, ahol a székhelytõl való távolság vagy a feladatok jellege miatt az irányítási,
képviseleti feladatok a székhelyrõl nem, vagy csak részben láthatók el,
29. tagozat: az általános iskola elsõ–negyedik, valamint az ötödik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelõ-oktató munka
szakaszára létrehozott szervezeti egység,
30. tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak,
31. tanítási év: ha e törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének elsõ munkanapjától
a következõ év június 16-át megelõzõ utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi idõszak, az érettségi és a szakmai vizsga
évét kivéve; a szakközépiskola és a szakiskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésrõl szóló
törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a tanítási év – a tanév rendjérõl szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint – februárban is megkezdhetõ,
32. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási
órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás,
környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma
eléri a hármat,
33. tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idõ alatt vagy
tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt
áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is,
34. telephely: a székhelyen kívül mûködõ feladatellátási hely,
35. térségi feladat ellátása: térségi feladatot lát el a köznevelési intézmény, ha öt év átlagában szolgáltatásait legalább
ötvenegy százalékban – az intézmény székhelyét leszámítva – kettõnél több megyében, vagy a fõváros határain kívül
élõk veszik igénybe.”
2. §

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

3. §

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

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

10. §

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

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

12. §

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

13. §

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

14. §

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

15. §

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

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

17. §

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

18. §

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

19. §

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

20. §

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

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

22. §

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

23. §

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

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

25. §

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

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

27. §

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

28. §

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

29. §

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

(1) Az Nkt. 95. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A 7. § (1) bekezdés i) pont, 18. §, a 45. § (2) és (4) bekezdés, az 50. § (7) bekezdés, a 67. § (2) bekezdés, a 74–76. §,
95. § (7) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.”
(2) Az Nkt. 95. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A 4. § 13. pont b) alpont, a 8. § (3) bekezdés, a 12–14. §, a 17. § (2) bekezdés második mondata, a 25. § (7) bekezdés,
a 27. § (1)–(10) bekezdés, 27. § (12)–(13) bekezdés, 28–29. §, a 35. §, a 46. § (1) bekezdés a) pont, a 46. § (5) bekezdés,
a 47. § (7) bekezdés, az 55. § (1) bekezdés, a 60. § (2) bekezdés, a 61. § (3) és (5) bekezdés, a 62. § (3) és (5)–(14) bekezdés,
a 64–65. §, a 69. § (5)–(6) bekezdés, a 88. § (4)–(5) bekezdés, a 89. § (1)–(2) bekezdés, 95. § (8) bekezdés, az 1. melléklet,
a 2. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép
hatályba.”

14260

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 99. szám

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

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

32. §

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

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

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

35. §

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

36. §

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

37. §

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

38. §

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

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

40. §

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

41. §

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

42. §

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

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

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

27.

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

28.

hangszerkarbantartó vagy jelmez- és viselettáros

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

24 órás ellátásra

1

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

0,5
1
2
0,5

51–500 tanuló között

1

500 tanuló felett

2

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

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

Szakközépiskola, szakiskola gyakorlati
képzés
Mûvészeti szakközépiskola szakmai
elmélet

6

12

10

6

29

10

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

Kizárólag sajátos nevelési igényû
gyermekeket nevelõ óvoda

15

17

19

20

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

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

2. §

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

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

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

4. §

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

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

6. §

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

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

Kövér László s. k.,
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