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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL . törvény hatálybalépésével összefüggő egyes
törvények módosításáról szóló .T/15886 . számú törvényjavaslathoz a következő
módosító javaslatot
terjesztem elő :
A törvényjavaslat 306 . §-át törölni javaslom :
[„306. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001 . évi
C. törvény (a továbbiakban : Etv.) 1 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :
„(4) E törvényt kell alkalmazni a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai
szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállítása során is ."
(2) Az Etv. 1 . §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :
„(5) E törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés eltérően nem
rendelkezik . Az elismerési és honosítási eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL . törvény (a továbbiakban : Ket.)
rendelkezéseit kell alkalmazni ."
1 . § (1) Az Etv. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai
bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági
bizonyítványok kiállításával kapcsolatos, e törvényben meghatározott feladatok ellátása,
ha e törvény másként nem rendelkezik, az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozik ."
(2) Az Etv . 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(4) A külföldi bizonyítványok által tanúsított szakképesítés e törvény IV. fejezete
szerinti elismerése, valamint a hazai szakképesítő bizonyítványokról szóló hatósági

bizonyítványok kiállítása a szakmai
és vizsgáztatási követelményrendszer
meghatározására jogosított miniszter által irányított minisztérium hatáskörébe
tartozik ."
2. § Az Etv. 6. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3) Személyi adatok igazolására szolgáló hatósági igazolvány a magyar állampolgár,
továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó
hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), az útlevél vagy a jogosítvány,
valamely más tagállam állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint
személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat, más személy
esetében a tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt
munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki .
(4) A kérelmezőnek a (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően nem kell igazolnia
magyarországi lakóhelyét, ha
a) az elismerést továbbtanulási céllal kéri,
b) a kérelem a Harmadik rész hatálya alá tartozik, vagy
c) résztanulmányok beszámítását kéri ."
3. § (1) Az Etv. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(6) A kérelmező az e törvényben, valamint a Ket .-ben meghatározott eljárási
cselekményeket elektronikus úton is gyakorolhatja, illetve az e törvény alapján
benyújtandó okiratokat, a 7 . § (1) a), b) és c) pontjában meghatározott okiratok
kivételével, elektronikus úton is benyújthatja . Az eljáró hatóság előírhatja, hogy az
elektronikus úton benyújtott okiratokat a kérelmező mutassa be ."
(2) Az Etv. 8. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki :
„(7) Az eljáró hatóság az e törvényben, valamint a Ket: ben meghatározott eljárási
cselekményeket - a határozat közlésének kivételével - elektronikus úton is gyakorolja .
(8) Az elismerési és honosítási eljárásban a külföldön kiállított bizonyítvány vagy oklevél
magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítése nélkül is bizonyító erővel rendelkezik . Az
eljáró hatóság azonban indokolt esetben előírhatja, hogy a bizonyítványt vagy az
oklevelet külföldi illetékes hatóság felülhitelesítse, illetve a kérelmező nyújtson be olyan,
külföldi illetékes hatóság által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a bizonyítvány
vagy az oklevél a kérelmezőt külföldön szabályozott szakma gyakorlására jogosítja fel .
(9) Az e törvény rendelkezései alapján benyújtandó okirat benyújtása helyett az ügyfél
az okirat által bizonyítani kívánt tényről kizárólag akkor tehet nyilatkozatot, ha e
törvény azt megengedi .
(10) Ha külföldi oktatási intézmény vagy hatóság hazai bizonyítvánnyal vagy oklevéllel
kapcsolatban hazai oktatási intézményt vagy hatóságot keres meg, a hazai oktatási
intézmény vagy hatóság a megkeresésnek közvetlenül tesz eleget ."
4. § Az Etv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„10. § A kérelmező az elismerési és honosítási eljárás eredményeként meghozott
határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig jogosult újrafelvételi kérelmet
benyújtani . A újrafelvételi eljárásban meghozott határozat mások jogát, jogos érdekét,
vagy jogi helyzetét nem érintheti ."
5. § Az Etv. IV. Fejezete címének helyébe a következő cím lép •
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6. § Az Etv. 17 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„17. § Az eljáró hatóság a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítványnak a
magyar általános iskolai, szakképesítő vagy középiskolai érettségi bizonyítvánnyal való
egyenértékűségéről, ha azt nemzetközi szerződés vagy jogszabály állapítja meg, hatósági
bizonyítványt állít ki."
7. § Az Etv. Negyedik része címének helyébe a következő cím lép, az Etv . a következő
XI. Fejezettel egészül ki, egyidejűleg az eredeti XI-XIV . Fejezet számozása X11-XV .
Fejezetre változik :
„A

HAZAI BIZONYÍTVÁNYOKRÓL, OKLEVELEKRŐL ÉS A HAZAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL

SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, A TÁJÉKOZTATÁS, A RÉSZTANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA,
AZ ELJÁRÁS DÍJA ÉS A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XI . Fejezet
A hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági
bizonyítvány
60/A. § (1) Az eljáró hatóság kérelemre a hazai bizonyítványról vagy oklevélről hatósági
bizonyítványt állít ki . A hatósági bizonyítvány azt igazolja, hogy a bizonyítványt vagy az
oklevelet hazai oktatási intézmény állította ki, továbbá igazolja a bizonyítvány vagy az
oklevél által tanúsított végzettségi szintet, szakképesítést vagy szakképzettséget. Ha a
bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulásra, továbbtanulásra történő jelentkezésre vagy
szabályozott szakma gyakorlására is feljogosít, akkor a hatósági bizonyítvány ezeket a
körülményeket is igazolja . Ha a szabályozott szakmához tartozó szakmai tevékenység
részben azonos vagy összetéveszthető egy másik szabályozott szakmához tartozó
szakmai tevékenységgel, az eljáró hatóság megállapíthatja, hogy az oklevél vagy a
bizonyítvány mely szabályozott szakma vagy mely szabályozott szakmai tevékenység
gyakorlására nem jogosít Magyarországon .
(2) A kérelmezőnek a bizonyítványa vagy az oklevele hatósági bizonyítvánnyal történő
igazolására irányuló kérelméhez mellékelnie kell a bizonyítványa vagy oklevele hiteles
másolatát, az eljáró hatóság azonban a bizonyítvány vagy oklevél nem hiteles másolatát
is elfogadhatja .

60/B . § (1) Az eljáró hatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a
kérelmező valamely szabályozott szakmát Magyarországon ténylegesen és jogszerűen
gyakorolt, illetve amennyiben ezt a szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként [30 . § (6)
bekezdés] vagy egyéni vállalkozóként gyakorolta, akkor erről a körülményről is .
(2) A kérelmezőnek a szabályozott szakma gyakorlásának hatósági bizonyítvánnyal
történő igazolására irányuló kérelméhez mellékelnie kell :
a) a kérelmező tényleges és jogszerű szakmagyakorlásáról szóló munkáltatói, jegyzői
vagy kamarai nyilatkozatot,
b) a kérelmező egyéni vállalkozói igazolványának másolatát vagy munkaszerződését .
(3) Amennyiben a kérelmező a szabályozott szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként
gyakorolta, kérelméhez a (2) bekezdésben meghatározott iratokon túlmenően
mellékelnie kell :
a) a kérelmező munkáltatójának szervezeti felépítését bemutató iratot,
b) a kérelmező által vezetett szervezet vagy szervezeti egység munkavállalóinak
munkaszerződését.
60/C. § (1) A 4. § (5) bekezdésében meghatározott eljáró hatóság kérelemre a hazai
bizonyítványról vagy oklevélről hatósági bizonyítványban igazolja, hogy a bizonyítvány
vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve képesítési követelményei
összhangban állnak az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményekkel.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvány kiállítása azért nem
lehetséges, mert a bizonyítvány vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve
képesítési követelményei nem állnak összhangban az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményekkel, akkor a 4 . § (5) bekezdésében
meghatározott eljáró hatóság a kérelmező hazai szakma gyakorlatáról kérelemre a 608 .
§ rendelkezései szerint hatósági bizonyítványt állít ki ."
8. § (1) Az Etv. 64. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A kérelmezőnek az e törvény L, IL, XI. és XII. Fejezete szerinti eljárásért a kérelem
benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér
egynegyedének megfelelő összeget (a továbbiakban : eljárási díj) kell befizetnie az eljáró
hatóság számlájára ."
9. §

(2) Az Etv . 64 . §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Ha a nem tagállami állampolgár kérelmező az eljárásban költségmentesség iránti
igényt terjeszt elő, az eljáró hatóság a kérelem megalapozottságának elbírálása céljából
- a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyaira
vonatkozó
adatok
továbbítását
igényelheti
a
központi
idegenrendészeti
nyilvántartásból." ]
Indokolás
A címe szerint is külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény
kiterjesztése a hazai bizonyítványokra és oklevelekre a jogalkotási törvénybe ütközik .

608 . § (1) Az eljáró hatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a
kérelmező valamely szabályozott szakmát Magyarországon ténylegesen és jogszerűen
gyakorolt, illetve amennyiben ezt a szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként [30. § (6)
bekezdés] vagy egyéni vállalkozóként gyakorolta, akkor erről a körülményről is .
(2) A kérelmezőnek a szabályozott szakma gyakorlásának hatósági bizonyítvánnyal
történő igazolására irányuló kérelméhez mellékelnie kell :
a) a kérelmező tényleges és jogszerű szakmagyakorlásáról szóló munkáltatói, jegyzői
vagy kamarai nyilatkozatot,
b) a kérelmező egyéni vállalkozói igazolványának másolatát vagy munkaszerződését .
(3) Amennyiben a kérelmező a szabályozott szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként
gyakorolta, kérelméhez a (2) bekezdésben meghatározott iratokon túlmenően
mellékelnie kell :
a) a kérelmező munkáltatójának szervezeti felépítését bemutató iratot,
b) a kérelmező által vezetett szervezet vagy szervezeti egység munkavállalóinak
munkaszerződését .
60/C. § (1) A 4 . § (5) bekezdésében meghatározott eljáró hatóság kérelemre a hazai
bizonyítványról vagy oklevélről hatósági bizonyítványban igazolja, hogy a bizonyítvány
vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve képesítési követelményei
összhangban állnak az európai közösségi jog által meghatározott minimális képzési
követelményekkel.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvány kiállítása azért nem
lehetséges, mert a bizonyítvány vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve
képesítési követelményei nem állnak összhangban az európai közösségi jog által
meghatározott minimális képzési követelményekkel, akkor a 4 . § (5) bekezdésében
meghatározott eljáró hatóság a kérelmező hazai szakma gyakorlatáról kérelemre a 60/B.
§ rendelkezései szerint hatósági bizonyítványt állít kí."
8. § (1) Az Etv . 64 . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A kérelmezőnek az e törvény L,11., XI. és XII. Fejezete szerinti eljárásért a kérelem
benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér
egynegyedének megfelelő összeget (a továbbiakban : eljárási díj) kell befizetnie az eljáró
hatóság számlájára ."
9. §

(2) Az Etv. 64. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Ha a nem tagállami állampolgár kérelmező az eljárásban költségmentesség iránti
igényt terjeszt elő, az eljáró hatóság a kérelem megalapozottságának elbírálása céljából
- a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett - kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyaira
vonatkozó
adatok
továbbítását
igényelheti
a
központi
idegenrendészeti
nyilvántartásból." 1

Indokolás
A címe szerint is külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény
kiterjesztése a hazai bizonyítványokra és oklevelekre a jogalkotási törvénybe ütközik .
Budapest, 2005 . május 26.
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