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2013. évi . . . törvény

egyes törvényeknek а gyermekek védelme érdekében történ ő módosításáról *

1 . А büntetésekés az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

1. §

(1) А büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 52616 1979 . évi 11 . törvényerejű rendelet (a
továbbiakban : Bv. tvr.) 5/A. § (5) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(5) А pártfogó felügyelő а pártfogó felügyel ő i vélemény, az összefoglaló pártfogó felügyelő i
vélemény, а környezettanulmány vagy а jelentés elkészítése érdekében, ha ez feladatának ellátásáho z
szükséges, а (2) bekezdés a)—b) és d)j) pontjában meghatározott adatokat átveheti és kezelheti а Be .
114/A. § (5) bekezdésében és 453 . § (3) bekezdésében foglaltak szerint . ”

(2) А Bv. tvr. IV. fejezet VI . címe а következő 47/А . §-sal egészül ki :

„47/А . § Аz elítélt egészségügyi ellátása visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési joga — а
saját és а közösség egészségének védelme érdekében —

a) veszélyeztető , illetve közvetlen veszélyeztet ő állapot fennállása esetén ,
b) sürgős szükség esetén ,
c) közegészségügyi járványügyi érdekb ő l

korlátozható ."

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XLIII. törvény módosítása

2. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XLIII . törvény 5 . § (1) bekezdése а következő p) pon ttal egészü l

(Teljes személyes illetékmentességben részesül:)

„p) а nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács .”

3. А közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3. §

А közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt .) 20. §-a а
következő (2с )—(2е) bekezdéssel egészül ki :

*А törvényt az Országgyűlés а 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el .
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„(2c) Ha а munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése ,
felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, а közalkalmazotti jogviszony létesítésének а
feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl а (2d) és (2e) bekezdésben meghatározott

követelményeknek való megfelelés .

(2d) Közalkalmazott i jogviszony nem létesíthető

a) а büntetőeljárás jogerős befejezéséig azzal, aki
аа) а 2013 . június 30-ig hatályban volt emberölés [a Büntet ő Törvénykönyvr ől szóló 1978. évi IV .
törvény (a továbbiakban:1978. évi IV . törvény) 166 . § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban val ó
közreműködés [1978 . évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978 . évi
IV. törvény 175 . § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978 . évi IV. törvény 175/B . § (2)
bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [1978 . évi IV. törvény 193 . § (2)
bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978 . évi IV. törvény 195 . § (1)–(3) bekezdés], erőszakos
közösülés [1978 . évi IV. törvény 197 . § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni er őszak
[1978. évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978 . évi IV. törvény
201–202/А . §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978 . évi IV. törvény 204 . §), üzletszerű kéjelgés
elősegítése [1978 . évi IV. törvény 205 . § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV.
törvény 282/B . § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 2828 . § (5) bekezdés és (7) bekezdés a)

pont] ,
(Ib) tilto tt toborzás [a Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) 146 .
§ (3) bekezdés], emberölés [Btk . 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [Btk .
162. § (2) bekezdés], emberi test tilto tt felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], kábítószer-
kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk . 179. § (1) bekezdés
a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk . 181 . §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés
[Btk. 185 . § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk . 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a)

pont], emberkereskedelem [Btk . 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk .
193 . § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk . 194. § (2) bekezdés a) pont és (3)
bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk . 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak
[Btk. 197 . § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk . 198 . §),
kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201 . § (1 )
bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk . 203 . §), gyermekpornográfi a
(Btk. 204. §), szeméremsértés [Btk. 205 . § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk . 208. §) ,
gyermekmunka (Btk . 209 . §), családi jogállás megsértése [Btk . 213 . § (2) bekezdés b) pont]
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt á11,
b) azzal, aki а Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy
c) azzal, aki az a) pontban meghatározo tt bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelé s
alatt áll .

(2e) Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthet ő azzal, akivel szemben а (2d) bekezdés a)
pontjában meghatározott

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki ,
аа) öt évet e1 nem érő szabadságvesztés esetén аmentesítés beálltától számított öt évig ,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén аmentesítés beálltától számíto tt nyolc évig ;
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, а mentesítés
beálltától számított két évig ;
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c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfiiggesztett szabadságvesztést szabtak ki, а
mentesítés beálltától számított három évig ."

4.§

А Kjt. 20. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(4) А közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnya l
igazolja, hogy büntetlen el őéletű, és – ha а (2c) bekezdésben meghatározo tt közalkalmazo tti
jogviszonyt kíván létesíteni – vele szemben nem állnak fenn а (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró
okok.”

5. §

А К . 20. § (6)–(8) bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek :

„(6) Indokolt esetben а munkáltató írásban felszólíthatja а közalkalmazottat, hogy а felhívástó l
számított tizenöt munkanapon belül – ha е határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak
megszűnését követően haladéktalanul –hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen el őéletű, és
nem álla munkakörének megfelelő vagy а munkakörének részét képez ő foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, illetve – а (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazo tti jogviszony esetén – nem állnak fen n
vele szemben а (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok .

(7) Ha а közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll а (6) bekezdésbe n
meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve – а (2c) bekezdésben meghatározott

közalkalmazotti jogviszony esetén – nem állnak fenn vele szemben а (2d) és (2e) bekezdésben foglalt
kizáró okok, akkora munkáltató а bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállíto tt hatósági bizonyítvány
kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat а közalkalmazott részére megtéríti .

(8)А munkáltató а (2) bekezdés a) pontjában, а (2d) és (2e) bekezdésben, valamint az (5) és (6)
bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellen őrzése céljából kezeli

a) а közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) а közalkalmazo tt

azon személyes adatait, amelyeket а bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítván y
tartalmaz . ”

6. §

А К . 24 . § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(2) А közalkalmazotti jogviszony tekintetében az Mt .-nek а munkaviszony alanyairól, а
munkaviszony létesítésérő l és а munkaszerz ődés módosításáról szóló rendelkezései (V ., VII., és IX .
fejezet) közül а 32–35. §, а 42–43 . §, а 44/А. §, а 45 . § (1) bekezdése, а 45. § (5) bekezdése, az 50 . § és
а 62. § nem alkalmazható.”
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7. §

А 25 . § (3) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép:

[A munkáltató köteles а közalkalmazotti jogviszonyt az Mt . 29. § (1) bekezdése alapján azonnal i

hatállyal megszüntetni, ha]

„ b) а 20. § (2) bekezdés a) pontjában, (2d) és (2e) bekezdésében vagy (6) bekezdésében meghatározo tt

feltételnek való megfelelést а munkavállaló а bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállíto tt hatósági
bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vagy а foglalkoztatást kizáró ok egyéb módon а munkáltató
tudomására jut.”

8. §

А а következő 91/13 . §-sal egészül ki :

„91/B. § Е törvénynek az egyes törvényeknek а gyermekek védelme érdekében történő
módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvénnyel (a továbbiakban : I . módosító törvény) megállapított

rendelkezéseit az I . módosító törvény hatálybalépésekor fennálló közalkalmazo tt i jogviszonyra akkor
kell alkalmazni, ha az I . módosító törvény hatálybalépése után indul büntet őeljárása 20 . § (2d)
bekezdés a) pontjában meghatározo tt bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja mia tt.”

4. А gyermekek védelméт б1 és а gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

9 . §

А gyermekek védelméről és а gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI . törvény (a
továbbiakban : Gyvt .) 5 . §-a а következő ty) ponttal egészül ki :

(E törvény alkalmazásában)

„ ty) megelőző pártfogó felügyelő: az а pártfogó felügyelő , akit а bűnmegelőzés érdekében а
szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése miatt indult gyámhatósági eljárás során а pártfogó
felügyelői szolgálat kijelölt а védelembe vett vagy nevelésbe ve tt gyermek részére . ”

10 . §

А Gyvt . 15 . § (4) bekezdése а következő i) ponttal egészül ki :

(A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések .)

„ i) а megelőző pártfogás elrendelése .”

11 . §

А Gyvt . а következő 68/D. §-sal és azt megelőzően а következő alcím címmel egészül ki :

„A megelőzőpártfogás elrendelése
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68/D. § (1) А gyámhatósága bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés
elkövetése miatt indult védelembe vétel iránti eljárásban, vagy а már fennálló védelembe vétel melle tt а
nyomozó hatóságnak а bűncselekmény vagy а szabálysértési hatóságnak а szabálysértés elkövetéséről
tájékoztató, а gyámhatóság felé tett jelzését követően megkeresi а pártfogó felügyelő i szolgálatot
környezettanulmány és а gyermek veszélyeztetettségének bűnmegelőzési szempontú
kockázatértékelése (a továbbiakban: kockázatértékelés) beszerzése céljából .

(2) А gyámhatósága megkereséssel egyidej ű leg megküldi а pártfogó felügyelői szolgálatnak а
már fennálló védelembe vétel elrendelésér ő l szóló határozatot és а gyermekjóléti szolgálat megelőző
pártfogás elrendelésére vonatkozó javaslatát .

(3) А pártfogó felügyelői szolgálat és а gyermekjóléti szolgálat együttműködik а
környezettanulmány és а kockázatértékelés elkészítésében, beszerzésében .

(4) А gyámhatóság а pártfogó felügyel ő i környezettanulmány és kockázatértékelés alapján а
védelembe vétellel egyidej űleg, vagy а már fennálló védelembe vétel mellett а bűnismétlés megelőzése
érdekében

a) а gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztete ttségének magas foka esetén
аа) elrendeli а gyermek megelőző pártfogását ,
((b) kötelezi а gyermeket és а szülőt vagy más törvényes képviselőt а megelőző pártfogó felügyel ővel
való együttműködésre, а megelőző pártfogó felügyelővel az általa meghatározott időközönként történő
személyes találkozásra, és
ас) а megállapított magatartási szabályok betartására, vag y
b) а gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének legalább közepes foka esetén а szülő
vagy más törvényes képvisel ő kérelmének, а gyermekjóléti szolgálat javaslatának és az eset összes
körülményének figyelembevételével dönt а megelőző pártfogás mellőzésérő l vagy az a) pontban foglalt
intézkedések alkalmazásáról .

(5) А megelőző pártfogás mellőzése esetén а gyámhatósága döntését fél év múlva hivatalbó l
felülvizsgálja Ha а felülvizsgálat során а gyámhatóság azt észleli, hogy а bűnismétlés kockázata
hátrányosan megváltozott, а gyámhatóság megkeresheti а pártfogó felügyelői szolgálatot ismételt
kockázatértékelés elkészítése érdekében . А gyámhatóság az ismételt kockázatértékelés eredménye
alapján а (4) bekezdésben foglaltak szerint jár e1.

(6) А (4) bekezdés a) pont ас) alpontja szerinti magatartási szabályok kiterjedhetnek különöse n
annak meghatározására, hogy а megelőző pártfogás alatt álló gyermek

a) kivel tarthat kapcsolatot,
b) hol és milyen tevékenységgel töltheti а szabadidejét,
c) életvezetése szempontjából milyen változtatások indokoltak és ezek megvalósulásához milyen
feladatokat kell kitűzni .

(7) А megelőző pártfogás keretében а gyámhatóság а pártfogó felügyelői szolgálatnál
kezdeményezheti а külön jogszabályban meghatározott viselkedéskorrekciós esetkezelési módszerek
alkalmazását.

(8) А megelőző pártfogás elrendeléséről а gyámhatóság а határozatát megküldi
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a) а pártfogó felügyelő i szolgálatnak а megelőző pártfogó felügyelő kijelölése végett ,
b) tájékoztatásul
ba) а bűncselekmény elkövetése miatta fiatalkorúval szemben indult büntetőeljárásban eljáró és jelzést
tevő nyomozó hatóságnak, vagy
bb) az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetésérő l jelzést tevő szabálysértési hatóságnak .

(9)А gyámhatóság – kérelemre és а megelőző pártfogó felügyelő vagy а gyermekjóléti szolgálat
javaslatára bármikor, hivatalból legalább évente – felülvizsgálja а megelőző pártfogás alatt álló
gyermek védelembe vétele és megel őző pártfogása fenntartásának indokoltságát . А megelőző pártfogó
felügyelő akkor javasolhatja а megelőző pártfogás megszüntetését, ha а gyermek legalább fél éve
fennálló megelőző pártfogása eredményesen eltelt, célja megvalósult és а gyermek magatartása
kedvező irányba változo tt. А megelőző pártfogás megszüntetésére а gyermek magatartásának kedvező
irányú változása esetén а gyermekjóléti szolgálat is tehet javaslatot .

(10)А gyámhatóság haladéktalanul megteszi а szükséges intézkedést, ha а megelőző pártfogással
а gyermek veszélyeztete ttségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhet ő , hogy segítségge l
sem biztosíthatóa gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése .

(11)А megelőző pártfogás nem érinti а szülő szülő i felügyeleti jogát . "

12. §

А Gyvt . а 69. §-t megelőzően а következő alcím címmel egészül ki :

„A védelembe vétel és а megelőzőpártfogás megszüntetése ”

13. §

А Gyvt. 69. §-a а következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki :

„(4) А gyámhatósága megel őző pártfogást

a) megszüntet i
аа) ha а fiatalkorúval szemben pártfogó felügyelet intézkedés alkalmazására került sor, vag y
ab) az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben;
b) megszüntetheti а megelőző pártfogó felügyelő vagy а gyermekjóléti szolgálat 68/D. § (9) bekezdés e
szerinti javaslatára .

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben а megelőző pártfogás indokolt esetben а gyermek
érdekében fenntartható, függetlenül а védelembe vétel megszüntetésétől .

(6)А megelőző pártfogás megszűnik а fiatalkorú nagykorúvá válásával . ”

14. §

А Gyvt . 86. § (1) bekezdése а következő j) ponttal egészül ki :

(A gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri és elősegíti а gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcs i
fejlődését, nevelését, valamint ellen őrzi а gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását. Ennek
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érdekében а gyermekvédelmi gyám)

„j) együttműködik а gyermek megelőző pártfogó felügyel őjével és а gyermek gondozási helyével а
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha а gyámhatóság fenntartotta а nevelésbe vett gyermek megelőző
pártfogását .”

15 . §

А Gyvt . 101 . § (2) bekezdése а következő d) ponttal egészül ki :

[A miniszter az (1) bekezdésben foglalt ágazati irányító jogkörében]

„d) а megelőző pártfogói tevékenységgel összefüggésben részt vesz annak szakmai módszertani
irányításában, amelynek keretében а központi államigazgatási szervekrő l, valamint а Kormány tag}ai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény (a továbbiakban : Ksztv.) 2. § (1) bekezdés
h) pontja szerinti éves beszámolót kapa megelőző pártfogói tevékenységrő l, valamint az igazságügyért
felelős miniszternél kezdeményezheti, hogy
da) kötelezze а pártfogó felügyelői szolgálatot а Kszty. 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti
jelentéstételre ,
db) а pénzügyi ellenőrzés kivételével folytassa 1e а Kszty. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
ellenőrzéseket ,
dc) tegye meg а Kszty. 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti intézkedést, é s
dd) együttesen módszertani ajánlást adjanak ki, vagy azt vizsgálják felül .”

16. §

(1) А Gyvt . 135 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) А 15 . § (1)–(4) bekezdésében meghatározott ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele ,
mindezek ellenőrzése, valamint biztosítása során az е törvényben meghatározo tt jogok
érvényesülésének elősegítése céljából а (2) bekezdésben meghatározo tt adatok kezelésére jogosult

a) а gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szerv vagy személy ,
b) а gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmén y
fenntartója, vezetője ,
c) а befogadó szülő ,
d) а gyermekjogi képviselő , továbbá а betegjogi képviselő és az ellátottjogi képviselő , ha а gyermek
panaszának orvoslása érdekében ez feltétlenül szükséges ,
e) az áldozatsegítés és а kárenyhítés feladatait ellátó szervezet ,
fi а gyermekvédelmi szakért ő i bizottság,
g) а pártfogó felügyelői szolgálat, а megelőző pártfogó felügyelő . ”

(2) А Gyvt. 135. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe а következő rendelkezés lép :

„Az (1) bekezdés szerinti szervek és személyek jogosultak”

(3) А Gyvt. 135 . § (4) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe а következő rendelkezés
lép :
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„A gyermekjóléti szolgálat, а gyámhatóság, а pártfogó felügyelő i szolgálat, а megelőző pártfogó
felügyelő а 15 . § (2)–(4) bekezdésében meghatározott ellátások nyújtása vagy intézkedése k
alkalmazása során а (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl

a) а gyermek által megvalósított, а fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre és szabálysértésre, ”

(vonatkozó adatokat kezelhet.)

17. §

А Gyvt . 136 . § (2) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(A gyermek személyazonosító adatai, továbbá az egészségi állapotára és vagyoni viszonyair a
vonatkozó adatok továbbíthatók)

„ b) а rendőrségnek, az ügyészségnek, а bíróságnak, az igazságügyi szakértőnek а bűnüldözés és
bűnmegelőzés, valamint bírósági eljárás lefolytatása, továbbá а pártfogó felügyelőnek а
büntetőeljárásról szóló törvény szerinti környezettanulmány, pártfogó felügyel ői vélemény és
összefoglaló pártfogó felügyelő i vélemény elkészítése, ”

(céljából.)

18. §

(1)А Gyvt . 162. § (1) bekezdése а következő sz) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap а Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„sz) а gyámhatósági eljárásnak а megelőző pártfogás elrendelésére, felülvizsgálatára, az azzя 1
kapcsolatos döntések meghozatalára és végrehajtására irányuló szabályait, ”

(2)А Gyvt. 162. §-a а következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felel ős miniszter, hogy а gyermekek és az ifjúság
védelméért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza а megelőző pártfogásnak а
pártfogó felügyelő i tevékenységre vonatkozó szabályait.”

19. §

А Gyvt . а következő 169 . §-sal egészül ki :

^69 . § А gyámhatósága megelőző pártfogást а 2014. december 31-ét követ ően а nyomozó
hatóságnak а bűncselekmény vagy а szabálysértési hatóságnak az elzárással is sújtható szabálysérté s
elkövetésérő l beérkezett jelzése alapján rendeli e1 ."
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5. А muzeális intézményekről, а nyilvános könyvtári ellátásról és а közművelődésről szóló 1997. évi

CXL. törvény módosítása

20. §

А muzeális intézményekről, а nyilvános könyvtári ellátásról és а közművelődésrő l szóló 1997 .

évi CXL . törvény 55 . §-a а következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1a) А nyilvános könyvtár az általa üzemeltete tt , kiskorúak által is használható, internet -

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát а kiskorúak védelmét lehetővé tevő , könnyen

telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja а kiskorúak lelki, testi és értelmi

fejlődésének védelme érdekében . ”

6. А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

21. §

А fogyasztóvédelemrő l szóló 1997 . évi CLV . törvény 1 6/A. § (4) bekezdése helyébe а következő
rendelkezés lép, valamint а § а következő (5)–(6) bekezdésekkel egészül ki :

„(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározo tt korlátozás érvényesítése érdekében а vállalkozás

vagy annak képviselője kétség esetén felhívja а fogyasztót életkorának hitelt érdeml ő igazolására. Az

életkor megfelelő igazolásának hiányában а termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni .

(5) А játékszoftver gyártója az olyan játékszoftver forgalmazása esetén, amely alkalmas а
kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejl ődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen

azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve а szeхualitás közvetlen, naturális ábrázolása,

köteles а „Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlo tt!” szöveget а játékszoftver csomagolásán jól

észlelhető módon feltüntetni . А kötelezettséget az internetes lehívásra közzététel útján forgalmazott

játékszoftver esetén а technikai sajátosságoknak megfelel ő eltéréssel, а játékszoftver lehívása előtt kel l

teljesíteni .

(6)А játékszoftver gyártója abban az esetben köteles az (5) bekezdésben foglalt köteleze ttségnek

eleget tenni, ha előző leg nem csatlakozott az Egységes Európai 3átékinformációs Rendszerhez (Pa n

European Game Information –PEGI) és nem alkalmazza а PEGI által megállapított, korhatár-

besorolásra vonatkozó el ő írásokat . Ha az (5) bekezdés szerinti köteleze ttséget – az е bekezdésben

foglalt kivétellel – а gyártó nem teljesíti, а játékszoftver forgalmazója а szoftvert az (5) bekezdésbe n

meghatározott szöveg feltüntetésével hozhatja forgalomba . ”

7. А büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX törvény módosítása

22. §

(1) А büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 29. § d) pontj a

helyébe а következő rendelkezés lép :

(Kizárólag az ügyészség végzi а nyomozást а következő bűncselekmények miatt .-)
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„d) а vezető beosztású hivatalos személy által elkövet ett hivatali vesztegetés elfogadása [Btk . 294. § (2)
és (3) bekezdés], а b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett hivatali vesztegetés [Btk . 293. §] ,
а vesztegetés feljelentésének elmulasztása (Btk. 297. §), а befolyás vásárlása [Btk. 298. § (1) és (2 )
bekezdés] és а befolyással üzérkedés [Btk. 299. § (1) és (2) bekezdés],”

(2) А Be. „Az idézéssel szembeni mulasztás következményei” alcíme а következő 69/C. §-sal
egészül ki :

„69/C . § А bíróság és а Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) közötti
elektronikus kapcsolattartás során а hivatalos iratok kézbesítése а 69/A. § (2) bekezdése szerinti
kézbesítési rendszer útján is végezhet ő . Ez esetben az Országos Bírósági Hivatala bíróság és a z
NMHH közötti elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából jogosulta hozzá érkeze tt adatok
kezelésére . ”

(3)А Be. 71/B . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) Bíróság, ügyészség, közjegyző , bírósági végrehajtó, pártfogó felügyel ő , megelőző pártfogó
felügyelő, jogi segítő , nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, kormányzati ellen őrzési szerv
megkeresésére – törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben és id ő tartamban
– а bíróság, az ügyész, illetve а nyomozó hatósága büntetőügy iratait vagy annak hiteles másolatá t
megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez .”

23. §

(1)А Be. 114/A. §-a а következő (4a) és (413) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) Az összefoglaló pártfogó felügyel ő i vélemény а (2) és (3) bekezdésben foglaltakon tú l
tartalmazza а fiatalkorúval szemben а gyámhatóság által elrendelt megelőző pártfogás végrehajtásának
eredményére vonatkozó összefoglaló megállapításokat . Az összefoglaló pártfogó felügyelői
véleményben а pártfogó felügyelő javaslatot tesz а terhelttel szemben egyedi magatartási szabály vagy
kötelezettség elrendelésére és – а bíróság vagy az ügyész rendelkezése hiányában is – ki kell térni e
arra, hogy а terhelt а kilátásba helyezett magatartási szabályok vagy kötelezettségek teljesítésé t
vállalja-e és képes-e teljesíteni, valamint arra, hogy а sértett hozzájárul-e а részére adandó jóvátételhez .

(41)) Az összefoglaló pártfogó felügyel ő i vélemény elkészítésébő l nincs kizárva az а pártfogó
felügyelő , aki а fiatalkorú megelőző pártfogását végzi vagy végezte . ”

(2)А Be. 114/A. §-a а következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7) Az összefoglaló pártfogó felügyelő i vélemény elkészítésére, ha е törvény eltérően nem
rendelkezik, а pártfogó felügyelő i véleményre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni . ”

24. §

А Be. 216 . § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) Ha az ügyész а közvetítő i eljárásra utalásról vagy а vádemelés elhalasztásáról való döntéshez
pártfogó felügyel ő i vélemény beszerzését rendeli e1, vagy azt е törvény kötelezővé teszi, а pártfogó
felügyelő i vélemény elkészítésének ideje az (1) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele .”
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25. §

А Be. 453 . §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„453 . § (1) А fiatalkorú életkorát közokirattal kell bizonyítani .

(2) А gyanúsított kihallgatását követően haladéktalanul be kell szerezni а környezettanulmányt,

amely tartalmazza а fiatalkorúról а nemzeti köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján а
köznevelési intézmény által nyilvántartott és kezelt adatokat, vagy а munkahely által adott tájékoztatást

is . А környeze ttanulmány részét képezi továbbá а fiatalkorú bűnmegelőzési szempontú

kockázatértékelése .

(3) А környezettanulmányt apártfogó felügyel ő készíti e1 . А pártfogó felügyelő köteles é s
jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek а környezettanulmány elkészítéséhe z

szükségesek, е célból az ügy iratait megismerheti, а terhelttő l, а sértettő l, а tanúktól és az eljárásb a

bevont más személyektől, továbbá а gyámhatóságtól, а gyermekjóléti szolgálattól és а megelőző
pártfogó felügyel ő től felvilágosítást kérhet . А környezettanulmány elkészítéséhez а pártfogó felügyelő
а rendőrség közreműködését igénybe veheti .

(4) Ha а gyámhatóság а nyomozó hatóságot arról értesíti, hogy а fiatalkorú védelembe vétel e

körében vele szemben megelőző pártfogás elrendelésére került sor, az adott ügyben eljáró nyomoz ó

hatóság errő l értesíti а fiatalkorúval szemben más büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészt vag y

nyomozó hatóságot .

(5) Ha а fiatalkorú védelembe vétele körében vele szemben megelőző pártfogás elrendelésér e

került sor, az ügyész összefoglaló pártfogó felügyel ő i vélemény beszerzését rendeli e1 . Összefoglaló

pártfogó felügyelő i vélemény beszerzését а vádirat benyújtása után а bíróság is elrendelheti .

(6) Ha az összefoglaló pártfogó felügyel ő i vélemény beszerzése óta hosszabb idő eltelt, vagy ez а
fiatalkorú személyisége és életviszonyait jellemző körülmények, illetve az ezekben bekövetkeze tt

változások felderítése érdekében szükséges, а bíróság, illetve az ügyész а megelőző pártfogó felügyelőt

tanúként kihallgathatja. Ha az összefoglaló pártfogó felügyel ő i véleményt а megelőző pártfogó készít i

e1, akkora 110 . § szerinti meghallgatására kerül sor.

(7)А fiatalkorú terhelt vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható .”

26. §

А Ве .

a) 70. § (1) bekezdés g) pontjában az „a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban :

NMHH)” szövegrész helyébe az „az NMHH” ,
b) 604. § (2) bekezdés s) pontjában а „kialakítására vonatkozó” szövegrész helyébe а „kialakítására és

ellenőrzésére vonatkozó”

szöveg lép .

27.§
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Hatályát veszti а Be. 603/A. §-a .

8. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseir ől szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

28. §

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg ő
szolgáltatások egyes kérdéseirő l szóló 2001 . évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) I . § (4)

bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4) Е törvény hatálya а 4/A. § kivételével – nem terjed ki az olyan közlésekre, amelyet
gazdasági vagy szakmai tevékenység, vagy közfeladat körén kívül eső célból eljáró személy tes z
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével, ideértve az ilyen módon tett

szerződési nyilatkozatokat is .”

29. §

(1) Az Eker . tv . 4 . §-a а következő h) ponttal egészül ki :

(A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhet ő módon

legalább а következő adatokat közzéteппi .)

„h) а szolgáltató részére а tárhelyet biztosító, а 2. § 1) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató
székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vev őkkel való
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha а szolgáltató
részére nyújto tt tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek . ”

(2) Az Eker . tv . а 4. §-t követően а következő alcímmel egészül ki :

„A kiskorúak védelme és а Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal

4/A. § (1) А szolgáltató által közzéte tt – а sajtószabadságról és а médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló 2010 . évi CIV . törvény szerinti médiatartalomnak nem minősülő –olyan információ,

amely súlyosan károsíthatja а kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen

azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve а szeхualitás közvetlen, naturális ábrázolása, csak
az információt tartalmazó aloldalon az információ megjelenítése elő tt közzétett, а kiskorúak lehetsége s

veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel, továbbá az aloldal

forráskódjában szereplő olyan azonosítókkal tehető közzé, amelyek utalnak а tartalom kategóriájára, és

amelyek az elektronikus hírközlésről szóló 2003 . évi C. törvény (a továbbiakban : Eht.) 149/А . § (1 )

bekezdése szerinti szűrőszoftverek (a továbbiakban : szűrőszoftver) által felismerhetők.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés általános érvényesülését а Gyermekvédelmi Internet -

kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) kíséri figyelemmel, emellett ösztönzi és támogatja а
médiatartalom-szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások terén а
kiskorúak védelmét szolgáló egyéb jogszabályi el őírások – а 2. § 1) pont la)–ld) alpontjában

meghatározott közvetítő szolgáltatók, valamint а tartalomszolgáltatók szakmai szervezete i

önszabályozó tevékenysége által támogatott – hatályosulását .
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(3) А Kerekasztalhoz bárki fordulhat az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés vélelmezet t
megsértése esetén. А Kerekasztal az ilyen bejelentéseket megvizsgálva, azok általános tapasztalatait а
(2) bekezdés szerinti tevékenysége során felhasználja .

(4)А Kerekasztal ellátja az Eht . 149/А . § (2) bekezdése szerinti feladatokat а szűrőszoftvere k
fejlesztésének, kiválasztásának és elterjedésének el ősegítése érdekében.

4/13 . § (1) А Kerekasztal а Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban : Hatóság )
Elnökének az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útjá n
hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében а kiskorúak egészséges fejlődését biztosító
jogszabályi előírások elfogadását és hatályosulását elősegítő javaslattevő , véleményez ő , tanácsadó
testülete .

(2) А Kerekasztal elnökbő l és húsz tagból áll .

(3) А Kerekasztal elnökét és két tagját а Hatóság Elnöke, két tagját az informatikáért felelős
miniszter jelöli .

(4) А Hatóság elnökének felhívására, az abban megjelölt határidőig а Kerekasztal nyolc tagjára а
kiskorúak védelmével foglalkozó, országos működési területű , legalább három ёуе működő szakmai és
civil szervezetek, további nyolc tagjára а médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók országos m űködési területű, legalább három ёуе
működő szakmai érdekképviseleti és önszabályozó szervezetei tehetnek javaslatot .

(5) А Kerekasztal elnökét, valamint а jelöltek közül а tagjait а Hatóság Elnöke nevezi ki három
évre, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

(6) А Kerekasztal elnökének és tagjának megbízatása megsz űnik:

a) а megbízatási idő lejártával ,
b) lemondásával ,
c) halálával .

(7) А Kerekasztal elnöke, tagja megbízatásának megszűnése esetén az (1)–(5) bekezdés szerint i
eljárás alapján kell az új elnököt vagy tagot kinevezni .

4/C. § (1) А Kerekasztal maga határozza meg ügyrendjét, amelyet а Hatóság Elnöke hagy jóvá .

(2) А Kerekasztal működéséhez szükséges forrásokat és kiadásokat а Hatóság költségvetésén
belül kell külön tervezni . А Kerekasztal működésével kapcsolatos feladatokat а Hatóság látja e1 .

4/D. § (1) А Kerekasztal kötelez ő erővel nem bíró, а médiatartalom-szolgáltatók, az elektroniku s
kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók jogkövető magatartását elősegítő
ajánlások, állásfoglalások kiadására jogosult . А Kerekasztal feladata továbbá а kiskorúak és szülei k
médiatudatosságát növelő intézkedések kezdeményezése .

(2) А Kerekasztal а hozzá beérkezett bejelentések alapján jogosult egyedi ügyeket i s
megvizsgálni és azok általánosított tapasztalatai alapján kötelező erővel nem rendelkező ajánlást vagy
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állásfoglalást kiadni .

(3) А Kerekasztal ajánlásait, állásfoglalásait, továbbá az el őző évi tevékenységéről aHatóság
Elnökének évente május 1 fiéig készíte tt írásos beszámolóját а honlapján nyilvánosságra hozza."

30. §

(1) Az Eker. tv. 13 . §-a а következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki :

„(13) Az а kiskorú, akinek személyiségi jogát а szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ –
ide nem értve а hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét – а megítélése szerint sérti (e §
alkalmazásában а továbbiakban: kiskorú jogosult), vagy а cselekvőképtelen kiskorú jogosult esetében а
törvényes képvisel ője (a továbbiakban: törvényes képviselő) teljes bizonyító erej ű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt értesítésével, vagy а kiskorú jogosult, illetve törvényes képvisel ője azonosítására
alkalmas más módon, így különösen ajánl o tt postai küldeményben (e § alkalmazásában а továbbiakban
együtt: értesítés) felhívhatja а 2. § 1) pont lb)–ld) alpontjában meghatározo tt szolgáltatót а kiskorú
jogosult személyiségi jogát sértő tartalmú információ eltávolítására . Korlátozottan cselekv őképes
kiskorú jogosult személyiségi jogát sért ő tartalmú információ esetén а kiskorú jogosult törvényes
képviselője is felhívhatja az értesítéssel а szolgáltatót а kiskorú jogosult személyiségi jogát sért ő
tartalmú információ eltávolítására. Az értesítésben meg kell jelölni annak indokait is, hogy а
sérelmezett tartalom miért sérti а kiskorú jogosult személyiségi jogait .

(14) А (13) bekezdés szerinti jogsértés esetén az eljárást а (2)–(12) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően kell lefolytatni az alábbi eltérésekkel :

a) а szolgáltatónak az érintett igénybe vev ő t а kiskorú jogosultnak, illetve törvényes képviselőjének
felhívásáról egy munkanapon belül kell értesítenie ,
b) а szolgáltató az információ eltávolításának hatályát köteles fenntartani akkor is, ha а
beazonosításához szükséges adatok hiányában az érintett igénybe vev ő értesítése nem lehetséges ,
c) а szolgáltató az információhoz való hozzáférést akkor is köteles а (9) bekezdés rendelkezéseine k
megfelelően meggátolni, illetve az információt ismételten eltávolítani, ha а kiskorú jogosult vag y
törvényes képvisel ője megküldi részére а nyomozóhatóság az értesítés szerinti jogsértéssel kapcsolatos
nyomozást elrendelő határozatát,
(1 а szolgáltató nem köteles feltüntetni, hogy az eltávolítás mely jogosult jogsértést állító értesítés e
alapján történt ,
e) а szolgáltató elutasíthatja а sérelmezett információ hozzáférhetetlenné tételét, ha а (13) bekezdé s
szerinti értesítésben megjelölt indokok alapján megalapozatlannak tartja а kiskorú személyiség i
jogainak sérelmét .

(15) Ha а szolgáltató nem tesz eleget а (14) bekezdés a)–c) pontjában foglalt köteleze ttségeinek,
vagy az e) pont alapján elutasítja а kérelmet, а kiskorú jogosult vagy а törvényes képviselője а kiskorú
személyiségi jogai vélelmezett megsértése mia tt а Kerekasztalhoz fordulhat . А Kerekasztal az ilyen
bejelentéseket megvizsgálva, azok általános tapasztalatait а 4/A. § (2) bekezdése szerinti tevékenysége
során felhasználja.”

(2) Az Eker. tv. 148. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében а „Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)” szövegrész helyébe а „Hatóság” szöveg lép .

(3) Az Eker . tv . а következő 16/G. §-sal egészül ki :
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„16/G. § А Kerekasztalt 2014. március 1-ig meg kell alakítani .”

9. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

31. §

Az elektronikus hírközlésr ől szóló 2003 . évi C. törvény (a továbbiakban : Eht.) 94. §-a а
következő (5) bekezdéssel egészül ki :

,,(5) А települési önkormányzatot а tulajdonában álló közterületen található elektroniku s
hírközlési építményen – а 90. § megfelel ő alkalmazásával – ingyenes használati jog illeti meg az olya n
közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célt szolgáló eszköz, illetve az eszköz elektroniku s
hírközlő hálózati ellátását biztosító nem nyilvános elektronikus hírközl ő hálózat elemeinek
elhelyezésével összefüggésben, amelyek gazdasági célt közvetve sem szolgálnak . Az ingyenes
használat joga а fővárosi közterületeken található elektronikus hírközlési építményekke l
összefüggésben mind а fővárosi, mind а kerületi önkormányzatot megilleti, fiiggetlenül attól, hog y
melyik önkormányzata közterület tulajdonosa . А használattal összefügg ő műszaki feltételeket az
elektronikus hírközlési építmény tulajdonosa, használója és а települési önkormányzat között i
megállapodásban kell meghatározni . А megállapodásra az е törvény felhatalmazása alapján kiadott , az
elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló elnöki rendelet rendelkezéseit alkalmazni
kell . 77

32.§

Az Eht . 131 . § (1) bekezdés 1) pontja helyébe а következő rendelkezés lép, továbbá а bekezdés а
következő m) ponttal egészül ki :

(Az általános szerződési feltételek - az adott szolgáltatásra értelmezhetően - az alábbi fejezetcímek és
sorrend szerint legalább а következőket tartalmazzák.)

„l) а kiskorúak védelmét lehetővé tevő , könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokka l
egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhet őségére és használatára vonatkozó tájékoztatás ;
m) az Elnök által rendeletben meghatározo tt további fejezetek . ”

33.§

Az Eht. 144. §-a а következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Az internethozzáférés-szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles а kiskorúak védelmét
lehetővé tevő , könnyen telepíthető és használható szoftverek vagy azokkal egyez ő célra szolgáló más
szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó közérdek ű tájékoztatót összeállítani, а
tájékoztatót internetes honlapján közzétenni, а közzétételrő l és annak elérhetőségéről negyedévente –
figyelemmel а (3)–(5) bekezdésre és а 149/А . §-ra is – az előfizetőt értesíteni .”

34. §

Az Eht . а 149. §-t követően а következő alcímmel egészül ki :
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„A kiskorúak védelme

149/А . § (1) Az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató köteles valamely, а kiskorúak

védelmét lehetővé tevő , magyar nyelvű , könnyen telepíthető és használható szoftver (a továbbiakban :

szűrőszoftver) internetes honlapjáról való ingyenes letölthetőségét és ezt követően annak ingyene s
használhatóságát biztosítani .

(2) А Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban : Kerekasztal) az internethozzáférés-
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára kidolgozott és közzétett ajánlásokkal segíti el ő az (1)
bekezdés szerinti követelményeknek megfelel ő szűrőszoftverek fejlesztését vagy kiválasztását . А
Kerekasztal ösztönzi а szolgáltatókat az összehangolt szűrőszoftver-politika kialakítására és el ősegíti е
tevékenységük körében az önszabályozó jelleg ű együttműködésüket .

(3) А Hatóság pályázati úton anyagi támogatást nyújthat az internet-hozzáférés szolgáltatás t
nyújtó szolgáltatónak az (1} bekezdésben meghatározo tt köteleze ttség teljesítéséhez, ha

a) а szűrő szoftver megfelel а Kerekasztal ajánlásaiban foglalt követelményeknek,
b) а szűrőszoftver а lakossági felhasználók, egyéni el őfizetők általi használat mellett alkalmas azon
nyilvános könyvtárak és köznevelési intézmények általi használatra is, amelyeknek törvényben el őírt
kötelezettsége az általuk nyújto tt közszolgáltatásokat igénybe vevő kiskorú gyermekek internet-

használatához sz ű rőszoftvert biztosítani, é s
c) az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató vállalja, hogy а b) pontban megjelöl t
intézmények részére közvetlenül vagy más szolgáltató közrem űködésével а szűrőszoftverhez való
hozzáférést ingyenesen biztosítja.

(4) А (3) bekezdés szerinti pályázati eljárás lefolytatása az Elnök hatósági hatáskörébe tartozik .

Az eljárásra az е §-ban nem szabályozott kérdésekben е törvény és а Ket. szabályait kell megfelel ően

alkalmazni . А pályázati eljárás részletes szabályait az Elnök rendeletben határozza meg .

(5) А (3) bekezdés szerinti támogatás tartalmáról, részletes feltételeirő l а (4) bekezdésben említett

NMHH rendeletben, továbbá а kiírási dokumentációban meghatározott módon és eljárásrendben

hatósági szerződés is köthető .

(6) Ha а kiírási dokumentáció szerint az Elnök а pályázati eljárás nyertesével hatósági szerz ődést

köt, az Elnök а pályázati eljárást érdemben lezáró határozatában а pályázat nyertesérő l dönt, és minden,

а pályázati eljárás tárgyával, tartalmával, а támogatás feltételeivel, valamint а támogatással összefügg ő
jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos egyéb döntés, rendelkezés, feltétel а hatósági szerződés

részét képezi . А hatósági szerződés kötelező tartalmi elemeit а (4) bekezdésben említett NMHH

rendelet és а kiírási dokumentáció tartalmazza .

(7) А pályázati eljárást érdemben lezáró, а pályázati eljárás nyertesét megállapító határozatnak а
nyertessel történő közlését követ ő öt napon belül az Elnök – а nyertessel való hatósági szerz ődéskötés

érdekében – hivatalból hatósági eljárást indít . Е hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap ,

amely nem hosszabbítható meg .

(8) Ha а (7) bekezdés szerinti hatósági eljárásban а nyertes nem vesz részt vagy а hatósági

szerződés megkötését akadályozza – ideértve azt is, ha а nyertes а pályázatát visszavonja –, а (7)

bekezdésben meghatározott ügyintézési határid őn túl а hatósági szerződés nem köthető meg, ez esetben
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а Hatóság az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást megszünteti . Az
eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye .

(9) А hatósági szerződés а pályázati eljárást érdemben lezáró, а pályázati eljárás nyertesét
megállapító határozat jogerőre emelkedéséig nem köthet ő meg. А határozat jogerőre emelkedésének
idő tartama а hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági eljárás (7) és (8) bekezdésbe n
meghatározott ügyintézési határidejébe nem számít bele .

(10)А hatósági szerződésben meg kell határoznia szerz ődésszegés jogkövetkezményeit .

(11) Ha а pályázati eljárást érdemben lezáró, а pályázati eljárás nyertesét megállapító határozat
bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték, а hatósági szerződés а bíróság jogerős döntéséig nem köthető
meg. А bírósági felülvizsgálati eljárás idő tartama а hatósági szerződés megkötésére irányuló hatósági
eljárás határidejébe nem számít bele ."

35. §

Az Eht . а következő 163/G. §-sal egészül ki :

„163/G. § А Kerekasztal а 149/А. § (2) bekezdésében említett ajánlást els ő ízben 2014. május
elsejéig fogadja e1 és teszi közzé .”

36. §

Az Eht. 182 . § (3) bekezdése а következő 34. ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg .)

„34. а 149/А . § (3) bekezdése szerinti pályázat eljárási szabályait és а pályázati kiírás részletes
tartalmát.”

10. А bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint а bűnügyi és rendészeti

biometrikus adatok nyilvántartásáról 82616 2009. évi XLVII. törvény módosítása

37. §

А bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magya r
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint а bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009 . évi XLVII . törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 18 . § (2)
bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

,,(2) А hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen el őéletű személyek nyilvántartásába
felvett adatokat szándékos bűncselekmény miatt kiszabo tt

a) elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, kiutasítás,1efokozás vagy szolgálati viszony megszüntetés e
büntetés esetén а mentesítés beálltától ,
b) foglalkozástól eltiltás, járművezetéstő l eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás
esetén а végrehajtás befejezésétő l vagy а végrehajthatóság megszűnésétő l
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számított öt évig kell nyilvántartani ."

38. §

А Bnyty. 19. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) А hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásáb a

felvett adatokat gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott

a) elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, kiutasítás, lefokozás vagy szolgálati viszony megszüntetés e

büntetés esetén а mentesítés beálltától ,
b) foglalkozástól eltiltás, járm űvezetéstő l eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltá s

esetén а végrehajtás befejezésétől vagy а végrehajthatóság megszűnésétő l

számíto tt három évig kell nyilvántartani .”

39. §

А Bnyty . 71 . §-a а következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) Ha а kérelmező foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll, akkora (3 )
bekezdés b) pontjában meghatározo tt tény igazolására irányuló kérelem esetén а hatósági erkölcs i
bizonyítványban kötelező feltüntetni –erre irányuló kérelem hiányában is а (3) bekezdés e) pontjában
meghatározott tényt . ”

11 . А nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi СХС. törvény módosítása

40. §

А nemzeti köznevelésrő l szóló 2011 . évi СХС . törvény (a továbbiakban : Nkt .) 9 . §-a а következő
(11) bekezdéssel egészül ki :

„(11) А köznevelési intézmény – ideértve а 7. § (4) bekezdése szerint alapított intézményt is –

köteles а gyermekek, tanulók számára hozzáférhet ő , internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépeket

а gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő , könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű
szoftverrel ellátnia gyermekek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelmének

érdekében .”

41. §

Az Nkt . 27 . § (11) bekezdése а következő d) ponttal egészül ki :

(Az iskola а nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismeret i

oktatás is folyik, azokon а tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is

folyik, megszervezi а mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyb ől

legfeljebb heti két óra)
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„d) egyesületben legalább heti két óra spor ttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján –

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – а félévre érvényes, az egyesület által

kiállított igazolással”

(váltható ki .)

42. §

Az Nkt. 31 . § (2) bekezdése а következőЛ ponttal egészül ki :

(Ha а nevelési-oktatási intézményt а 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személy tartjafenn.)

,]) nem kell alkalmazni a 73 . § (4) bekezdését ."

43. §

(1) Az Nkt . 44. § (7) bekezdése а következő n) p) ponttal egészül ki :

[A (3) bekezdés c)–f) szerinti nyilvántartás (a továbbiakban : alkalmazotti nyilvántartás)

tartalmazza az alkalmazott)

„п) lakcímét,
o) elektronikus levelezési címét ,
p) előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési köteleze ttségének

teljesítésével kapcsolatos adatok közü l
ра) а szakmai gyakorlat idejét ,
pb) esetleges akadémiai tagságát ,
рс) munkaidő-kedvezményének tényét ,
pd) minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerz ődésben rögzíte tt határidejét,

ре) minősítő vizsgájának, min ősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, а minősítő vizsga és а
minősítési eljárás időpontját és eredményét ,
p]) az alkalmazo ttat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját, megállapításait .”

(2) Az Nkt . 44. § (9) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(9) Az alkalmazo tti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül –csak az egyes, а
foglalkoztatáshoz kapcsolódó ju ttatások jogszerű igénybevételének megállapítása céljából továbbítható ,

а szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellen őrzésére hivatott részére, továbbá az
adatok pontosságának, teljességének, időszerűségének biztosítása, valamint а pedagógusigazolvány
igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás céljából а személyiadat- és lakcímnyilvántart ó

szerv részére, valamint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve а pedagógusok minősítő
vizsgájának, minősítő eljárásának lefolytatása céljából а kormányhivatal részére . ”

(3) Az Nkt . 44. §-a а következő (13) bekezdéssel egészül ki :

,,(13) Az е törvény alapján létrehozott intézményi tanácsról а 73. § (5) bekezdés a) pontja alapján

vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak min ősül. Az intézményi tanácsról vezetett

nyilvántartás tartalmazza :
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a) az intézményi tanács nevét ,
b) az intézményi tanács székhelyét ,
c) az érintett iskola nevét, ОМ azonosítóját ,
d) az elnök nevét ,
e) az elnök elérhetőségeit (telefonszámát, telefax, elektronikus levelezési cím) ,
fi nyilvántartásba vételi számát ."

44. §

Az Nkt . 46. § (6) bekezdés c) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(A tanuló joga különösen, hogy)

„c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium
létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és értelmi fejl ődését elősegítő
védelemben részesüljön а köznevelési intézmény által biztosított számítógépeken való internet -
hozzáférés során,”

45. §

(1) Az Nkt. 47. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4) А sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához а következő feltételek
szükségesek :

a) а gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához а sajátos nevelési igény típusáriak és
súlyosságának megfelel ő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor ,
konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus )
foglalkoztatása, а neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet ,
b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejleszt ő
neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti
foglalkozáshoz а sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus ,
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus ,
konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), а foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv ,
valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök ,
c) а fejlesztési területek szakértői bizottság által történ ő meghatározása . ”

(2) Az Nkt . 47. § (9) bekezdés a) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben)

„a) а sajátos nevelési igény típusának megfelel ő szakirányon szerzett gyógypedagógusi ,
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus ,
konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképze ttség kell, ha
аа) az óvodai foglalkozás vagy а tanórai foglalkozás els ődleges célja а sajátos nevelési igénybő l eredő
hátrány csökkentése ,
(Ib) az óvodai foglalkozás vagy а tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és pedagógia i
célú habilitáció, rehabilitáció, valamint
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ас) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása а külön е célra létrehozott

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik, "

46. §

Az Nkt . 63/C. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) А Kar legfőbb képviseleti szerve az Országos Küldöttgy ű lés, amelyet а területi szervek
küldö ttei alkotnak . А területi szervek ezer pedagógusonként egy fő , de maximum tizenöt fő küldöttet
delegálhatnak .”

47. §

Az Nkt. 64 . § (6) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(6) А pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását а kormányhivatal szervezi . А
minősítő vizsgára és а minősítési eljárásra а pedagógus а kormányhivatalnál jelentkezik. А minősítő
vizsga és а minősítési eljárás során а kapcsolattartás elektronikus úton történik . ”

48. §

(1) Az Nkt . 65. §-a а következő (8a) bekezdéssel egészül ki :

„(8a) А 64-65 . § hatálya alá tartozó foglalkoztatottak tekintetében az М . 148–149 . §-át, valamint
151 . § (1)–(4) bekezdését és 152 . §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy а távolléti díj
megállapításakor az е törvény, valamint végrehajtási rendelete szerinti illetménypótlékot, továbbá a z
intézményvezetői kereset-kiegészítést is figyelembe kell venni . А távolléti díj megállapításakor az
illetménypótlékok közül azokat, amelyek а foglalkoztatottat а munkavégzés esetén

a) folyamatosan megilletik, az М . 149. §-ának megfelelően az alapbérre ,
b) folyamatosan nem illetik meg, az М . 151 . § (4) bekezdésének megfelelően а bérpótlékra

vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni .”

(2) Az Nkt . 65 . §-a а következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Az egyházi köznevelési intézmény és а magán köznevelési intézmény munkaviszony
keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára а
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni . А pedagógiai asszisztens, szabadidő -
szervező , gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő , gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógu s
pótszabadságának meghatározására apedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakr a
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni .”

49 . §

(1) Az Nkt. 66. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) А köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazo tt, а megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott
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a) rendelkezzen az elő írt iskolai végze ttséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel ,
b) ne álljon а tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű
legyen és
c) cselekvőképes legyen . "

(2) Az Nkt. 37. alcíme а következő 66/A. §-sal egészül ki :

„66/A. § (1) А 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétellel összefüggésben az alkalmazássa l
vagy megbízási jogviszonnyal érinte tt személyre – ha а jogviszonyával összefüggésben törvény
eltérően nem rendelkezik – а (2) és (3) bekezdést kell alkalmazni .

(2) Azt а tényt, hogy az alkalmazással vagy megbízási jogviszonnyal érintett személy megfele l

а 66. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározo tt feltételeknek, az alkalmazással vagy megbízás i
jogviszonnyal érintett személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja .

(3) А munkáltató vagy а megbízási jogviszonyt megbízóként létesíteni kívánó személy а 66 . §
(1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel ellenőrzése céljából kezeli az alkalmazással vagy megbízás i
jogviszonnyal érintett személy azon személyes adatait, amelyeket а bűnügyi nyilvántartó szerv álta l
kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz . А megismert személyes adatokat а munkáltató vagy а
megbízási jogviszonyt megbízóként létesíteni kívánó személy az alkalmazás vagy а megbízás
létesítésével összefüggésben meghozott döntés időpontjáig vagy а köznevelésben alkalmazás vag y
megbízási jogviszony esetén –annak megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli .”

50. §

Az Nkt . 73 . § (5) bekezdése а következő g) ponttal egészül ki :

(Аz intézményi tanács)

„ g) képviseletét az elnök látja el .”

51. §

Az Nkt . 80. §-a helyébe а következő rendelkezés lé р :

„80. § (1) Az oktatásért felel ős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik а
nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékelésérő l. Az
alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie а köznevelés hatodik,

nyolcadik és tizedik évfolyamán а nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló

esetében а szövegértési és а matematikai eszköztudás fejl ődésének vizsgálatára . Az iskola vezetője, а
tanuló és а pedagógus – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz az országos mérés ,

értékelés feladatainak végrehajtásában .

(2) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az oktatásért

felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni, és а mérés, értékelés sorá n

szerzett intézményi szintű adatokat а további feldolgozhatóság céljából hozzáférhetővé kell tenni .
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(3) Az országos méréshez, értékeléshez központilag elkészíte tt , mérési azonosítóval ellátott
dokumentum alkalmazható, amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelyb ő l а kitöltő tanuló
azonosítható . А tanulói teljesítmény mérése, értékelése céljából az országos mérés, értékelés sorá n
keletkezett, а tanulók teljesítményének értékelésével kapcsolatos adatok feldolgozhatók, és е célból а
mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók а hivatal részére .

(4) Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon а hivatalban kapcsolni
lehet az önkéntes adatszolgáltatás útján gy űjtött , а tanuló szociális helyzetére, а tanulási és életviteli
szokásaira, а szülők iskolázottságára, foglalkozására vonatkozó adatokat . А keletkezett adatokat az
intézmény nem ismerheti meg .

(5) А mérési rendszerben használt mérési azonosítóval а hivatal egyéni szinten, d e
személyazonosításra alkalmatlan módon, а köznevelési és felsőoktatási intézmények hatékonyságána k
elemzése céljából közvetlenül összekapcsolhatja а tanuló mérési, illetve egyéb iskolai, érettségi ,
középfokú és felsőoktatási felvételi teljesítményére, eredményére, valamint egyéb, а köznevelési és
felsőoktatási továbbhaladására vonatkozó, általa nyilvántarto tt adatokat .

(6) Az (1) bekezdés alapján lefolytatott országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál
minden esetben azt а mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa első alkalommal kitöltött

dokumentumon alkalmaztak .

(7) А személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, а
tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, а fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedése k
kidolgozása és megvalósítása céljából . А személyazonosításra alkalmas módon tárolt, а tanuló
fejlődésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok а szülő egyetértésével átadhatók а pedagógiai
szakszolgálat részére а tanuló fejlődésének megállapításával kapcsolatos eljárásban történő felhasználás
célj ára.

(8) А hivatal az országos mérésnek, értékelésnek а tanulóra vonatkozó feldolgozott adatait а
honlapján az érintett tanuló és szül ője részére hozzáférhetővé teszi .

(9) Az oktatásért felelős miniszternek а tanév rendjérő l szóló rendeletében meghatározo tt mérési
időszakban tanévenként, az iskola az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével, valamennyi évfolyamon
megszervezi а nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint tanulók bevonásával а tanulók
fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát . Az érintett tanuló fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi ."

52. §

Az Nkt . 82. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

,,(4) А hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakért őkről Országos szakértő i
névjegyzéket vezet . А nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól . А névjegyzékbő l adat kizárólag а
szakértő i tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából, továbbá az országos pedagógiai -
szakmai ellenőrzés, valamint а minősítő vizsga és а minősítési eljárás szervezése céljából а
kormányhivatal részére szolgáltatható . Az Országos szakért ői névjegyzék, valamint а KIR alkalmazotti
nyilvántartásának adatállománya az Nkt. 44 . § (7) bekezdés d)–g) és 0–1) pontjában foglalt adato k
tekintetében az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint а minősítő vizsga és а minősítési
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eljárás során szakértő i feladatok ellátására történő kirendelés céljából összekapcsolható . Az Országos
szakértő i névjegyzék tartalmazza а köznevelési szakértői tevékenység folytatására jogosult szakértő

a) természetes személyazonosító és lakcímadatát ,
b) munkahelyét,
c)jogszabályban meghatározott szakterületét, szakirányát,
d) nyilvántartásba-vételi számát ,
e) szakértő i igazolásának számát,
fj oktatási azonosító számát ."

53. §

Az Nkt. 83 . § (2) bekezdés a)—b) pontja helyébe а következő rendelkezések lépnek :

(A fenntartó)

„a) е törvényben foglalt keretek között — az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény kivételével — dönt а köznevelési intézmény létesítéséről, nevének
megállapításáról, gazdálkodási jogkörérő l, átszervezésérő l, megszüntetéséről, tevékenységi köréne k
módosításáról, fenntartói jogának átadásáról ,
b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi id őpontról, az óvoda heti

és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,”

54. §

Az Nkt . 91 . § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) А külföldi tanulmányok alatta tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve ,
ha tanulmányait magántanulóként Magyarországon folytatja . ”

55. §

Az Nkt. 96 . § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(3) А működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban а
kere ttanterv jóváhagyásával összefüggő eljárásokban, а pedagógus-továbbképzési programokkal

összefüggő eljárásokban, а költségvetési támogatásokkal kapcsolatos els ő- és másodfokú eljárásokban,

valamint а törvényességi és hatósági ellenőrzések során az ügyintézési határid ő két hónap, а
tankönyvvé nyilvánítási eljárásoknál négy hónap . А nevelési-oktatási programok akkreditálásáva l

összefüggő eljárások esetében az ügyintézési határidő hat hónap .”

56. §

(1) Az Nkt . 97. §-а а következő (20b) bekezdéssel egészül ki :

,,(20b) Е törvény 64 . § (5) bekezdésének és 97 . § (20) bekezdésének alkalmazásakor а
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történ ő
végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet várakozási idő csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit i s

figyelembe kell venni. Ha а 2013 . szeptember 1-jei hatályú besoroláskora munkáltató а várakozási idő
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csökkentésre vonatkozó rendelkezésre tekintet nélkül állapíto tta meg а fizetési kategóriát, а besorolás t
2014. január 31-ig ennek figyelembevételével módosítani kell, az ebb ő l eredő illetménykülönbözetet а
2014. januári illetménnyel egyidej űleg kell а pedagógus számára kifizetni . "

(2) Aг Nkt . 97. §-a а következő (28) bekezdéssel egészül ki :

„(28) Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztő szakiskola а 13 . § (6) bekezdése
szerinti előkészítő szakiskolai kilencedik évfolyamot utoljára а 2013/2014. tanévben, tizedik
évfolyamot utoljára а 2014/2015 . tanévben indíthat . ”

(3) Az Nkt . 97. §-a а következő (29) bekezdéssel egészül ki :

„(29) Е törvénynek az egyes törvényeknek а gyermekek védelme érdekében történő
módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvénnyel megállapított 96 . § (3) bekezdésében meghatározott
ügyintézési határid őt aг egyes törvényeknek а gyermekek védelme érdekében történ ő módosításáró l
szóló 2013 . évi . . . törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell . ”

57. §

Az Nkt . 98 . §-a а következő (17)—(18) bekezdéssel egészül ki :

„(17) Az általános iskola 5—8 . évfolyamán és az alapfokú művészeti iskolában а drámapedagógia
tantárgyat tanítói és drámapedagógus szakirányú szakképzettséggel rendelkez ő pedagógus is taníthatja.

(18) Ha az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati eljárás azért nem vezete tt

eredményre, mert egyetlen pályázó sem rendelkezett pedagógus-szakvizsga keretében szerzett

intézményvezetői szakképzettséggel, akkor legfeljebb egyszeri alkalommal két évre szóló
intézményvezetői megbízás adható olyan személynek is, aki az intézményvezet ői megbízás több i
feltételének megfelel, rendelkezik pedagógus-szakvizsgával és megbízásával egyidej űleg vállalja az
intézményvezetői szakképze ttség megszerzését . Az е bekezdés szerinti megbízás pályázat nélkü l
további három évvel meghosszabbítható, amennyiben az érinte tt az intézményvezető i megbízását
követően az intézményvezető i szakképzettséget megszerezte.”

58. §

Az Nkt .

а) 20. § (9) bekezdésében az „ а szakértői bizottsági feladatokon kívül” szövegrész helyébe az „az
országos és megyei szakértői bizottsági feladatokon kívül” szöveg, а „középiskolai” szövegrész

helyébe а „középfokú iskolai” szöveg ,
b) 21 . § (12) bekezdésében а „nevelési-oktatási” szövegrész helyébe а „köznevelési” szöveg ,
c) 44. § (2) bekezdésében az „intézményfenntartók és intézmények” szövegrész helyébe az
„intézményfenntartók, aг intézmények és az intézményi tanácsok” szöveg ,
d) 45. § (6) bekezdésében а „Halmozottan hátrányos helyzet ű” szövegrész helyébe а „Hátrányos
helyzetű” szöveg,
e) 46. § (13) bekezdésében а „hatósági döntéseket” szövegrész helyébe а „döntéseket” szöveg,

fi 50 . § (6) bekezdésében, 51 . § (1) bekezdésében а „halmozottan hátrányos helyzetű” szövegrész

helyébe а „hátrányos helyzetű” szöveg,
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g) 63 . § (3) bekezdésében а „gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, а szabadidő-szervező és а pedagógia i
felügyelő” szövegrész helyébe а „szabadidő-szervező”, а „pedagógus-munkakörből” szövegrész
helyébe az „az els ő mondatban meghatározott munkakörbő l” szöveg ,
h) 67. § (4) bekezdésében а „gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktortanítói vag y
terapeuta” szövegrész helyébe а „gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor ,
konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) ”
szöveg ,
i) 73 . § (4) bekezdésében а „delegáltjaiból” szövegrész helyébe az „azonos számú delegáltjából ”
szöveg ,
j) 98. § (8) bekezdés c) pontjában а „konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói” szövegrés z
helyébe а „konduktori, konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói, valamint а konduktor (tanító )
és а konduktor (óvodapedagógus)” szöveg ,
k) 98. § (16) bekezdésében az „aki fels őfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedző i
szakképzettséggel” szövegrész helyébe az „aki testnevel ő-edzői szakképzettséggel vagy felsőfokú
végzettséggel és sportoktatói vagy sportedz ő i szakképesítéssel” szöveg ,
1) 8 . mellékletének címében а „nevelési-oktatási” szövegrész helyébe а „köznevelési” szöve g

lép .

59. §

(1) Hatályát veszti az Nkt . 13 . § (6) bekezdése .

(2) Hatályát veszti az Nkt. 73. § (8) bekezdése .

60. §

Az Nkt . 3 . melléklete az I . melléklet szerint módosul .

12. А közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény módosítása

61 . §

А közszolgálati tisztvisel őkrő l szóló 2011 . évi CXCIX. törvény (a továbbiakban : Kttv.) 39 . §-a а
következő (1 а}-(1 с) bekezdéssel egészül ki :

„(1 a) Ha az államigazgatási szerv feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltö tt személy
nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, а kormányzati szolgálati jogviszony
létesítésének és fenntartásának а feltétele az (1) bekezdésben meghatározo ttakon túl az (l b) és (1 c )
bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés .

(1b) Kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető

a) а büntetőeljárás jogerős befejezéséig azzal, aki
аа) а 2013 . június 30-ig hatályban volt emberölés [a Büntet ő Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV .
törvény (a továbbiakb аn:1978. évi IV. törvény) 166. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban val ó
közreműködés [1978. évi IV. törvény 168 . § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978 . évi
IV . törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978 . évi IV. törvény 175/B . § (2)
bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [1978 . évi IV. törvény 193 . § (2)
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bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978 . évi IV. törvény 195. § (1)–(3) bekezdés], erőszakos
közösülés [1978 . évi IV. törvény 197 . § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak
[1978 . évi IV . törvény 198 . § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978 . évi IV. törvény
201–202/А . §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978 . évi IV. törvény 204 . §), üzletszer ű kéjelgés
elősegítése [1978 . évi IV. törvény 205 . § (3) bekezdés a) pont), visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV .
törvény 282/B . § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a)
pont] ,
ab) tilto tt toborzás [a Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) 146.
§ (3) bekezdés], emberölés [Btk . 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [Btk .
162 . § (2) bekezdés], emberi test tilto tt felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], kábítószer-
kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk . 179. § (1) bekezdé s
a) pont és (2) bekezdés), kóros szenvedélykeltés (Btk . 181 . §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés
[Btk. 185 . § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a)
pont], emberkereskedelem [Btk . 192 . § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk .
193. § (2) bekezdés c) pont), személyi szabadság megsértése [Btk . 194. § (2) bekezdés a) pont és (3 )
bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk . 196 . § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak
[Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk . 198 . §) ,
kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció el ősegítése [Btk . 201 . § (1 )
bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk . 203 . §), gyermekpornográfi a
(Btk. 204 . §), szeméremsértés [Btk . 205 . § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk . 208 . §),
gyermekmunka (Btk . 209. §), családi jogállás megsértése [Btk . 213 . § (2) bekezdés b) pont]
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntet őeljárás hatálya alatt áll ,
b) azzal, aki а Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya ala tt áll, és
c) azzal, aki az a) pontban meghatározott b űncselekmények elkövetése mia tt kényszergyógykezelés
alatt áll .

(l c) Kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szemben az (1b) bekezdé s
a) pontjában meghatározott

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki ,
аа) öt évet e1 nem érő szabadságvesztés esetén а mentesítés beálltától számíto tt öt évig ,
((b) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén а mentesítés beálltától számíto tt nyolc évig ;
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, а mentesítés
beálltától számított két évig ;
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, а
mentesítés beálltától számított három évig ."

62. §

А Ktty. 42 . §-a а következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1 a) Az, aki а 39. § (1 a) bekezdése szerinti államigazgatási szervnél kíván kormányzat i
szolgálati jogviszonyt létesíteni, az (1) bekezdésben foglaltakon túl azt is igazolja, hogy а 39. § (1b) és
(l c) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben .”

63. §

А Kttv. 42. § (4) bekezdése а következő d) ponttal egészül ki :
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(Indokolt esetben а munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja а kormánytisztviselőt, hogy а
felhívástól számított tizenöt munkanapon belül - ha е határidőn belül menthető ok miatt пет lehetséges,

annak megszűnését követően haladéktalanul - hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy)

„d) az a) pontban foglaltakon túlmenően, а 39. § (la) bekezdése szerinti államigazgatási szervvel
fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén nem áll fenn vele szemben а 39. § (lb) és (1c)
bekezdésében foglalt kizáró feltétel .”

64. §

А Ktty . 42. §-a а következő (5a) bekezdéssel egészül ki :

„(5a) Ha а 39. § (la) bekezdése szerinti államigazgatási szervnél foglalkoztatott kormányzat i
szolgálati jogviszonyban álló személy igazolja, hog y

a) büntetlen el őéletű,
b) nem álla (4) bekezdés b) pontjában meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt , és
c) а 39. § (1 b) és (1 c) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben ,

az államigazgatási szerva bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállíto tt hatósági bizonyítvány kiadás a
iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat а kormánytisztviselő részére megtéríti .”

65. §

А Ktty . 42. § (8) bekezdés b) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[Az államigazgatási szerva kormányzati szolgálati jogviszonyt а 25. § (1) bekezdése alapján azonnal i

hatállyal megszünteti, és az érvénytelепхёg jogkövetkezményeit alkalmazza, ]

„b) ha а foglalkoztatást kizáró és az (1)—(3) bekezdés alapján vizsgálandó követelményeknek val ó
megfelelést а kormánytisztvisel ő а bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnya l
nem tudja igazolni, vagy а foglalkoztatást kizáró ok egyéb módon а munkáltatói jogkör gyakorlójának
а tudomására jut.”

66. §

А Ktty . 207. §-a а következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Kormányzati szolgálati jogviszony kormányzati ügykezel ő i munkakörre tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végz ő
államigazgatási szervhez az (1) bekezdésben és а 39 . § (11)) és (1 c) bekezdésében meghatározo tt

feltételek teljesítése esetén létesíthet ő és tartható fenn . ”

67. §

А Ktty. 241 . §-a а következő (1a) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Közszolgálati jogviszony közszolgálati ügykezel ő i munkakörre tizennyolcadik életévét be

nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végz ő közigazgatási szervnél
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az (1) bekezdésben és а 39. § (1b) és (1 с) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése esetén

létesíthető és tartható fenn."

68. §

А Ktty . 261 . § i) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfelelést szolgálja .)

„i) az Európai Parlament és а Tanács 2011/95/EU irányelve (2011 . december 13 .) а harmadik
országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére ,

az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint а nyújto tt védelem

tartalmára vonatkozó szabályokról,”

69. §

А Kttv .

а) 40. § (1) bekezdésében az „ а 39. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „ а 39 . §-ban” szöveg ,

b) 42. § (6) bekezdésében а „fennállásának megállapítása” szövegrész helyébe az „ellen őrzése” szöveg ,

az „általa kizáró ok fennállásának megállapítása céljából kiállított” szövegrész helyébe az „álta l

kiállított” szöveg ,
c) 42. § (7) bekezdésében az „(1)—(5)” szövegrész helyébe az „(1)—(5а)” szöveg

lép .

13. А nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 . évi CCIV. törvény módosítása

70. §

(1) А nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 . évi CCIV. törvény (а továbbiakban : Nftv.) 24 . § (5)

bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(5) А felsőoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen el őéletű legyen, ne

álljon а tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és rendelkezzen az el őírt

végzettséggel és szakképzettséggel .”

(2) Az Nftv . а következő 24/А . §-sal egészül ki :

„24/А . § (1) А 24 . § (5) bekezdésében meghatározo tt , а büntetlen előéletre és а foglalkozástó l

eltiltás hiányára vonatkozó feltétellel összefüggésben а felsőoktatásban alkalmazo ttra — ha а
jogviszonyával összefüggésben törvény eltér ően nem rendelkezik — а (2) és (3) bekezdést kel l

alkalmazni .

(2) Azt а tényt, hogy а felsőoktatásban alkalmazni kívánt személy vagy а felsőoktatásban

alkalmazott az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek megfelel, а felsőoktatásban alkalmazni kívánt

személy vagy а felsőoktatásban alkalmazott hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
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(3) А felsőoktatási intézmény az (1) bekezdés szerinti feltétel ellen őrzése céljából kezeli а
felsőoktatásban а (2) bekezdés szerinti személy azon személyes adatait, amelyeket а bűnügy i
nyilvántartó szerv által kiállíto tt hatósági bizonyítvány tartalmaz . А megismert személyes adatokat а
felsőoktatási intézmény az alkalmazás létesítésével összefüggésben meghozott döntés időpontjáig vagy
– alkalmazás esetén –annak megszűnését vagy megszüntetését követő hatodik hónap végéig kezeli ."

(3) Az Nftv . 25. §-a а következő (5a) bekezdéssel egészül ki :

„(5a) Nem kell alkalmazni az (5) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezést, ha а megbízási
jogviszonyt megbízo ttként létesíteni kívánó személy az (5) bekezdés szerinti kizáró ok hiányát а
felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintette l
már igazolta és а korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el .”

(4) Az Nftv. 23 . Felvétel, beiratkozás alcíme а következő 41/А–41/Н . §-sal egészül ki :

„41/A. § (1) А felsőoktatási információs rendszer működéséért felel ős szerv által lebonyolított
központi felsőoktatási felvételi eljárásra más jogszabálynak az ügyintézés módjára vonatkozó
rendelkezése alkalmazásának csak е törvény rendelkezése esetén van helye . А központi felsőoktatás i
felvételi eljárás során а nyelvhasználat tekintetében а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kel l
alkalmazni .

(2) А felvételi eljárása jelentkező felsőoktatási intézmény által meghirdetett képzésre val ó
jelentkezési kérelmére indul meg .

(3) Jelentkező az, aki а jelentkezési lapon megjelölt képzésen részt kíván venni . Ellenkező
bizonyításiga jelentkezési kérelem benyújtójának a jelentkezőt kell tekinteni .

(4) Az eljárást hivatalból is meg kell indítani, ha erre а felügyeleti szerv utasítást ad vagy bírósá g
kötelez .

41/3. § (1) Az elsőfokú döntés jogerőssé válik, ha

a) az arra jogosult ellene nem fellebbezett, és а fellebbezési határid ő letelt ,
b) az arra jogosulta fellebbezésrő l lemondott vagy а fellebbezést visszavonta ,
c) а fellebbezésnek nincs helye, vagy
d) а felügyeleti szerva felsőoktatási információs rendszer m űködéséért felel ős szerv döntését
helybenhagyta.

(2)А fellebbezésrő l lemondás vagy а fellebbezés visszavonása esetén az elsőfokú döntés jogerőre
emelkedik а döntés közlésekor, ha а jelentkező а jelentkezési kérelem teljesítése esetére már а döntés
közlése előtt lemondotta fellebbezésrő l .

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az els őfokú döntés, valamint а másodfokú döntés а
közléssel válik jogerőssé .

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az elsőfokú döntés а másodfokú döntés közléséve l
válik jogerőssé .
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41/C. § (1) А postai úton továbbított irat а Ket. 79. § (1) és (2) bekezdése szerint minősül
kézbesítettnek. Az elektronikus úton továbbított irat kézbesítettnek minősül az elektronikus rendsze r
szerint igazolt átvétel napján, de legkés őbb az irat megküldését követő ötödik napon .

(2)А kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet а címzett а kézbesítési vélelem beálltáról
történő tudomásszerzéstő l számított öt napon belül, de legkésőbb а kézbesítési vélelem beálltától
számíto tt harminc napos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő az eljáró szervnél .

(3) А kérelemben elő kell adni azokat а tényeket, illetve körülményeket, amelyek а kézbesíté s
szabálytalanságát vagy az önhiba hiányát igazolják. Ha а kérelemnek az eljáró szerv helyt ad, döntésé t
módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel .

41/D. § (1) А felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv а besorolási döntésrő l
határozatot hoz, egyéb döntés esetében végzést bocsát ki . А döntéseket kormányrendeletbe n
meghatározott módon kell közölni .

(2)А besorolási döntés tartalmazza az eljáró szerv megnevezését, az ügyirat számát, а jelentkező
nevét, elérhetőségét, személyes azonosítására szolgáló adatokat, az érdemi döntést, а döntés alapjául
szolgáló jogszabályokról való tájékoztatást, а döntés helyét, idejét, kiadmányozója aláírását . А
besorolási döntés indokolásának tartalmaznia kell а jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozóan
а felvételi teljesítmény értékelését, valamint tájékoztatni kell а jelentkező t а jogorvoslati
lehetőségekrő l .

(3) А végzés tartalmazza az eljáró szerv megnevezését, az ügyirat számát, а jelentkező nevét ,
elérhetőségét, személyes azonosítására szolgáló adatokat, а döntést, а döntés helyét, idejét, valamint а
jogorvoslatról szóló tájékoztatást.

(4) Önálló fellebbezésnek van helye а kérelmet érdemi vizsgálat nélküli elutasító és az eljárást
megszüntető végzés ellen. Egyéb végzés csak а besorolási döntés, ennek hiányában az eljárás t
megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg .

41/E. § (1) Ha а döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, а hibát ki kel l
javítani, ha az nem hat ki а döntés érdemére.

(2) А kijavítás kijavító döntés meghozatalával történik . А kijavítás ellen jogorvoslatnak ninc s
helye . А kijavítást közölni kell azzal, akivel а kijavítandó döntést közölték .

(3) Ha а döntésből valamely, а 41/D. §-ban meghatározott kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy
érdemi döntés nem született, а döntést ki kell egészíteni. Nincs helye а döntés kiegészítésének, ha а
döntés jogerőre emelkedését ől számított egy hónap már eltelt, vagy az jóhiszeműen szerzett és
gyakorolt jogot sértene .

(4)А kiegészítés önálló kiegészít ő döntés meghozatalával történik . А kiegészítés ellen а 41/G. §
szerint jogorvoslattal lehet élni . А kiegészítést közölni kell azzal, akivel а kiegészítendő döntést
közölték.

(5)А felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerva besorolási döntés közlését
követő tizenötödik napig а besorolási döntését módosítja, ha észlelése vagy а felsőoktatási intézmény
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jelzése alapján eljárási vagy olyan számítási hiba jut tudomására, amely kihat а döntés érdemére. Az
így hozott döntés ellen а 41/G. § szerinti jogorvoslattal lehet élni .

(6) Amennyiben а felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervet jogerős
döntéssel új eljárás lefolytatására utasítják, а megismételt eljárást azon — а jelentkezési kérelembe n
megjelölt típusú (általános, pót vagy keresztféléves) — központi fels őoktatási felvételi eljárás során kell
lefolytatni, amelyik az új eljárásra utasítást tartalmazó döntés kézhezvételét követően indul . Ebben az
esetben а jelentkező alapeljárásban benyújto tt jelentkezési kérelmét hivatalból figyelembe kell venni ,
és úgy kell tekinteni, mintha а jelentkező а megismételt eljárásban kezdeményezte volna а felvételét .

41/F. § (1) А felsőoktatási felvételi eljárást meg kell szüntetni, h a

a) а jelentkezési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának le tt volna helye, az elutasítási ok
azonban az eljárás megindítását követően jutotta felsőoktatási információs rendszer működéséért
felelős szerv tudomására ,
b) a elentkező a jelentkezési kérelmét visszavonta,
c) a elentkező meghalt,
d) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem á11 fenn ,
e) а elentkező а díjfizetési kötelezettségének részben vagy egészben az erre irányuló felhívás ellenér e
az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget ,

fi a j elentkez ő а hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget .

(2) А jelentkezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül e1 kell utasítani, h a

a) annak elbírálására а felsőoktatási információs rendszer működéséért felel ős szervnek nincs
hatásköre ,
b) idő előtt i vagy elkésett ,
c) nyilvánvalóan nem az el őterjesztésére jogosulttól származik .

41/G. § (1) А besorolási döntéssel szemben a jelentkező а közléstő l számított tizenöt napon belül
fellebbezéssel élhet. А jogorvoslati kérelem elbírálására а felügyeleti szerv jogosult . А jogorvoslati
kérelmet а felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek elektronikus úton kel l
benyújtani .

(2)А kérelmet harminc napon belül meg kell vizsgálni, szükség esetén meg kell kérni az érintett

felsőoktatási intézmény állásfoglalását az abban foglaltakról .

(3) Amennyiben а jogorvoslati kérelem alapján а felsőoktatási információs rendszer működéséért
felelős szerva besorolási döntését módosítja, kijavítja vagy kiegészíti, arról értesíti а jelentkezőt és az
érintett felsőoktatási intézményt is . А módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, min t
amilyen а módosított döntés ellen volt .

(4) Ha а felsőoktatási információs rendszer működéséért felel ős szerva jogorvoslati kérelemben
foglaltakat megalapozatlannak tartja, а kérelmet és az állásfoglalását а szükséges dokumentumokkal
együtt legkésőbb — а harminc napos vizsgálati határidőt követő — öt napon belül felterjeszti а
felügyeleti szervnek .

41/H. § (1) А jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat során — а (2)—(4) bekezdésben foglaltak
kivételével — а Ket. VII . fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni .
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(2) А másodfokú eljárásban az ügyintézési határidő negyven nap, amely egy alkalommal ,
legfeljebb negyven nappal meghosszabbítható . А határidő-hosszabbítás indokait az erről szóló
döntésben meg kell jelölni .

(3)А fellebbezési eljárásban az igazolási kérelem, valamint а kézbesítési vélelem megdöntésének
objektív határideje harminc nap .

(4) А fellebbezési eljárásban а Ket. 102. § (2) bekezdése és 112 . §-a nem alkalmazható .

(5) А felügyeleti szerv döntése ellen kezdeményezett bírósági eljárásra а Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságnak van hatásköre és illetékessége . А bíróság eljárásában а Polgári
perrendtartásról szóló törvény XX . fejezetét kell alkalmazni ."

(5) Аг Nftv.

a) 48/K. §-ában, 48/Р . § (2) bekezdésében, 57 . § (6) bekezdésében, 68 . § (4) bekezdésében az „ a
közigazgatási hatósági е járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész helyébe
az „ а Ket. " szöveg ,
b) 65. § (5) bekezdésében az „ a közigazgatási hatósági еjárás és szolgáltatás általános szabályairó l
szóló törvényt” szövegrész helyébe az „a Ket.-еt” szöveg

1éр .

14 . А munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

71 . §

(1) А munka törvénykönyvéről szóló 2012 . évi I . törvény (a továbbiakban : Mt.) а 44. §-t
követően а következő 24/А . alcímmel egészül ki :

„24/A. А munkaviszony létesítésének különös feltétele i

44/А . § (1) А tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét,
gondozását, gyógykezelését végző munkáltató nem létesíthet munkaviszonyt olyan személlyel, aki

a) а bűntettesek nyilvántartásában
аа) а 2013 . június 30-ig hatályban volt emberölés [a Büntet ő Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 166 . § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban val ó
közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi szabadság megsértése [1978 . évi
IV . törvény 175. § (3) bekezdés e) pont], emberkereskedelem [1978 . évi IV. törvény 175/13. § (2)
bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatása [1978 . évi IV. törvény 193 . § (2)
bekezdés b) pont], kiskorú veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195 . § (1)–(3) bekezdés], erőszakos
közösülés [1978. évi IV. törvény 197 . § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni er őszak
[1978 . évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978 . évi IV. törvény
201–202/А . §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978 . évi IV. törvény 204 . §), üzletszerű kéjelgés
elősegítése [1978 . évi IV. törvény 205 . § (3) bekezdés a) pont], visszaélés kábítószerrel [1978 . évi IV .
törvény 282/13 . § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/13. § (5) bekezdés és (7) bekezdés a)

pont],
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ab) tiltott toborzás [a Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) 146 .
§ (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160 . § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [Btk .
162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175 . § (3) bekezdés a) pont], kábítószer -
kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179 . § (1) bekezdés
a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 181 . §), teljesítményfokozó szerrel visszaélé s
[Btk. 185 . § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190 . § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a)

pont], emberkereskedelem [Btk . 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk .
193 . § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk . 194. § (2) bekezdés a) pont és (3 )
bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk . 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak
[Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk . 198. §) ,
kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk . 201 . § (1 )
bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció kihasználása (Btk . 203. §), gyermekpornográfia
(Btk. 204 . §), szeméremsértés [Btk . 205 . § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk . 208 . §) ,
gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállas megsértése [Btk . 213 . § (2) bekezdés b) pont]
bűncselekmény elkövetése miatt szerepel ,
b) az a) pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt

büntetőeljárás hatálya alatt áll, а büntetőeljárás jogerős befejezéséig,
c) а Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, vagy
d) az a) pontban meghatározott b űncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll .

(2) Nem foglalkoztatható, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározo tt

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki ,
аа) öt évet e1 nem érő szabadságvesztés esetén а mentesítés beálltától számíto tt öt évig ,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén а mentesítés beálltától számíto tt nyolc évig ;
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, а mentesítés
beálltától számított két évig ;
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggeszte tt szabadságvesztést szabtak ki, а
mentesítés beálltától számított három évig .

(3) Azt а tényt, hogy аmunkaviszonyt létesíteni kívánó személy megfelel az (1)—(2) bekezdésbe n
meghatározott feltételeknek, az érintett

a) а munkaviszony létrejötte előtt , vagy
b) а munkaviszony fennállása alatta munkáltató írásbeli felhívására, а felhívástól számított tizenöt
munkanapon belül, ha е határidőn belül а munkavállalón kívül álló ok miatt nem lehetséges, az o k
megszűnését követően haladéktalanul

hatósági bizonyítvánnyal igazolja .

(4) Ha а munkavállaló igazolja, hogy megfelel az (1)—(2) bekezdésben meghatározott

feltételeknek, а munkáltató а bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadás a
iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat а munkavállaló részére megtéríti .

(5) Ha az (1)—(2) bekezdésben meghatározo tt

a) feltételeknek való megfelelést а munkavállaló а bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vag y
b) kizáró ok egyéb módon а munkáltató tudomására jut,
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а 29. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni .

(6)А munkáltató az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése

céljából kezel i

а) а munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy ,
b) а munkavállaló

azon személyes adatait, amelyeket а bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállíto tt hatósági bizonyítván y

tartalmaz .

(7) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat а munkáltató а
munkaviszony létesítésér ő l meghozott döntés id őpontjáig vagy – munkaviszony létesítése esetén

annak megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli . "

(2) Az М . 50. § (1) és (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1)А felek megállapodás a

а) а 42–44 . §-ban ,

b) а 44/А . §-ban ,
с) а 45 . § (1) bekezdésében

foglaltaktól nem térhet el .

(2) Kollektív szerződés

а) а 42–44 . §-ban ,
b) а 44/А . §-ban ,
с) а 45. § (1)–(4) bekezdésében

foglaltaktól nem térhet e1 . ”

15. А szabálysértésekről, а szabálysértési eljárásról és а szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény módosítása

72. §

(1) А szabálysértésekrő l, а szabálysértési eljárásról és а szabálysértési nyilvántartási rendszerrő l

szóló 2012. évi II . törvény (а továbbiakban: Szabs. tv.) 27 . § (2) bekezdése helyébe а következő
rendelkezés lép :

„(2) Fiatalkorú esetén

а) а szabálysértési elzárás leghosszabb tartama harminc nap, halmazati büntetés esetén negyvenöt nap ,

b) а pénzbírság legmagasabb összege ötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethet ő
szabálysértések esetén százezer forint,
с) а helyszíni bírság legmagasabb összege huszonötezer forint .”
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(2) А Szabs. tv. 27 . §-a а következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Kormányrendeletben meghatározott kötelez ő mértékű pénzbírsággal vagy helyszíni
bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén, ha

a) а kormányrendeletben meghatározo tt kötelező mérték nem haladja meg а (2) bekezdés b), illetve c)
pontjában meghatározott legmagasabb összeget, akkora kormányrendeletben meghatározott mérték ű ;
b) а kormányrendeletben meghatározott kötelező mérték meghaladja а (2) bekezdés b), illetve c)
pontjában meghatározott legmagasabb összeget, akkora (2) bekezdés b), illetve c) pontjában
meghatározott összeghatáron belül i

pénzbírságot vagy helyszíni bírságot kell kiszabni . ”

(3) А Szabs. tv . 99/А . § (3) bekezdés a) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására – az Alkotmánybíróság határozata alapján indítot t
eljárás kivételével – а helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy csak egy ízben, а döntés közlésétől
számított hat hónapon belül jogosult, ha döntése ]

„a) а 2. § (4), (5), (7) és (8) bekezdésébe, а 27. § (2) bekezdés c) pontjába vagy második fordulatába, а
27. § (3) bekezdésébe, а 39. § (2) bekezdésébe, а 83 . § (1) bekezdés a), c) és e) pontjába, valamint а 99 .
§ (2) és (7)–(9) bekezdésébe ütközik,”

(4) А Szabs. tv . 134 . §-a az alábbi (ба) bekezdéssel egészül ki :

„(6a) Elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése mia tt eljárás alá vont fiatalkorú, vagy
elzárással is sújtható szabálysértési tényállást megvalósított gyermekkorú esetében а szabálysértési
hatóság а fiatalkorú, illetve gyermekkorú védelembe vételét kezdeményezi az erre hatáskörre l
rendelkező szervnél.”

(5) А Szabs. tv. 250. § (3a) bekezdésében az „illetékességét” szövegrész helyébe az
„illetékességét, valamint а járási hivatal eltérő illetékességgel történ ő eljárásának végrehajtás i
feltételeit” szöveg lép .

(6) А Szabs . tv. 252. §-a а következő (5a) bekezdéssel egészül ki :

„(5a) Е törvény szerint – а 2. § (5) bekezdése figyelmen kívül hagyásával – szabálysértésként kel l
elbírálni azokat а 2013 . július 1 je el őtt elkövetett cselekményeket, amelyek а Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján 2013 . július 1-jét követ ően már nem
bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősülnek, az ezek miatt folytato tt büntetőeljárás
megszüntetésével egyidej űleg az ügyet а szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az előkészítő
eljárást lefolytató szervhez vagy а szabálysértési hatósághoz áttették, és а szabálysértési eljárás
megszüntetésére 2014. január 1-je előtt nem került sor.”
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16 А közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012 . évi V. törvény

módosítása

73. §

А közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012 . évi V. törvény I .
alcíme а következő 19/D. §-sal egészül ki :

„19/D. § А Kttv .-nek az egyes törvényeknek а gyermekek védelme érdekében történ ő
módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvénnyel (а továbbiakban : I . módosító törvény) megállapított

rendelkezéseit az I . módosító törvény hatálybalépésekor fennálló kormányzati szolgálati, illetv e
közszolgálati jogviszonyra akkor kell alkalmazni, ha az I . módosító törvény hatálybalépése után indu l
büntetőeljárása közszolgálati tisztviselővel szemben а Kttv. 39 . § (1b) bekezdés а) pontjában
meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt . ”

17. А munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012 . évi I ,К XVI. törvény módosítása

74. §

А munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekr ől és törvénymódosításokról szóló 2012 . évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE а
következő 19/A. §-sal egészül ki :

„19/A. § Az Mt.-nek az egyes törvényeknek а gyermekek védelme érdekében történ ő
módosításáról szóló 2013 . évi . . . törvénnyel (а továbbiakban : I . módosító törvény) megállapított

rendelkezéseit az I . módosító törvény hatálybalépésekor fennálló munkaviszonyra akkor kel l
alkalmazni, ha az I . módosító törvény hatálybalépése után indul büntet őeljárás а foglalkoztatottal
szemben az М . 44/А . § (1) bekezdés а) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetéséne k
megalapozott gyanúja miatt . ”

18 . А Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

75. §

(1) А Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (а továbbiakban: Btk.) 28. §-а а
következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Ha az erős felindulásban elkövetett emberölés, а háromévi szabadságvesztésné l
súlyosabban büntetend ő szándékos súlyos testi sértés, az emberrablás, az emberkereskedelem, а
személyi szabadság megsértése, illetve а nemi élet szabadsága és а nemi erkölcs elleni bűncselekmény
sértettje а bűncselekmény elkövetésekor а tizennyolcadik életévét még nem töltö tte be, az elévülé s
határidejébe nem számít be az а tartam, amíg а tizennyolcadik életévét be nem tölti, vagy be nem
töltö tte volna.”

(2)А Btk. 250. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés а) pontjában” szövegrész helyébe az „(1 )
bekezdésben” szöveglép.
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(3) А Btk. 398 . § (3) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe а következő rendelkezés lép :

[А (2) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjábó l

az alapanyag jelentős mennyiségű, haJ

„аf) szárított dohány, fermentált dohány vagy vág ott dohány esetén az 5 kilogrammot, ”

(meghaladja.)

7б . §

Hatályát veszti а Btk. 26. § (2) bekezdése .

19. А Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmenet i

rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi CCXXIII. törvény módosítása

77.§

А Büntető Törvénykönyvrő l szóló 2012 . évi C . törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmenet i

rendelkezésekrő l és egyes törvények módosításáról szóló 2012 . évi CCXXIII . törvény 34. §-a helyébe а
következő rendelkezés lép :

„34. § А Be . 554/B. §-a alkalmazásában kiemelt jelent őségű ügy az 1978 . évi IV. törvény szerinti

hivatali visszaélés (1978 . évi IV. törvény 225 . §); közélet tisztasága elleni bűncselekmények [1978 . évi

IV. törvény 250 . § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés, 255/B . § és 256 . §], ha annak elkövetésével а
helyi önkormányzat képvisel ő-testületének tagja, polgármestere, alpolgármestere, képviselő-testülete

hivatalának vezető beosztású dolgozója, országgyűlési képviselő, állami vezető , а központi

költségvetési szerv, а központi államigazgatási szerv, illetve ezek területi szerveinek vezető beosztású

dolgozója gyanúsítható megalapozo ttan, illetve elkövetőként kizárólag az ebben а pontban felsorolt

személyek valamelyike jöhet szóba, vagy а bűncselekményt е személyek vonatkozásában követik e1 ,

továbbá а nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett b űncselekmények (1978 . évi IV . törvény )(V .

Fejezet VIII . Cím) ; а bűnszervezetben részvétel (1978. évi IV. törvény 263/C . §) ; а bűnszervezetben

(1978. évi IV. törvény 137. § 8 . pont) elkövete tt bármely bűncselekmény; és azoka bűncselekmények

is, amelyek büntethetősége az 1978 . évi IV. törvény 33 . § (2) bekezdése alapján nem évül el .”

20. Záró rendelkezések

78. §

(1) Ez а törvény — а (2)—(7) bekezdésben foglalt kivétellel — 2013 . december 31-én lép hatályba .

(2)Az I . § (2) bekezdése, а 2. §, а 21 . §, а 22. § (1)—(2) bekezdése, а 27—31 . §, а 34. §-sal

megállapított Eht . 149/А . § (2)—(11) bekezdése, а 35—38. §, а 41-43 . §, а 45—58 . §, az 59. § (2)

bekezdése, а 60. §, а 70. §, а 72. § (5)—(6) bekezdése, а 75 . § (2)—(3) bekezdése, а 77. § és az I .

melléklet 2014 . január 1 jén lép hatályba .

(3)А 26 . § 2014. január 2-án lép hatályba.
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(4)А 3–8. §, а 32–33 . §, а 34. §-sal megállapított Eht . 149/А. §-át megelőző alcíme és 149/А . §
(1) bekezdése, а 39. §, а 61-69. §, а 71 . §, а 72. § (1)–(3) bekezdése, а 73–74 . §, а 75 . § (1) bekezdése ,
valamint а 76. § 2014 . július 1 jén lép hatályba .

(5) A 20 . §, а 40. § és а 44 . § 2014 . szeptember 1 jén lép hatályba .

(6) Az I . § (1) bekezdése, а 9–19. §, а 22. § (3) bekezdése, а 23–25 . §, valamint а 72. § (4)
bekezdése 2015 . január 1^ёп lép hatályba.

(7) Az 59 . § (1) bekezdése 2015 . augusztus 31-én lép hatályba .

Áden János

	

Kövér László
köztársasági elnök

	

az Országgyű lés elnöke
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1 . melléklet а 2013 . évi . . . . törvényhez

1.Az Nkt . 3. melléklet 15–1 6 . sora helyébe а következő rendelkezés lép:

„15 óvodapszichológus /
iskolapszichológus

pszichológus és óvodapedagógus vagy gyógypedagógus vag y
tanító vagy tanár ,

pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon ,

pedagógiai szakpszichológu s

óvoda- és iskola szakpszichológus

tanácsadó szakpszichológus
16 fejlesztő pedagógus bármely pedagógus (óvodapedagógus, tanító, tanár ,

szociálpedagógus) és а beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos é s
egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben
szerze tt szakképzettség ,

oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár ,

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy
logopédia vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
vagy terapeuta ,

gyógypedagógus, tanulásban akadályozo ttak pedagógiája vag y
logopédia vagy pszichopedagógia szakirányon”

2. Az Nkt . 3 . melléklet 18–20 . sora helyébe а következő rendelkezés lép :

,,18 konduktor konduktor,
konduktor-tanító ,
konduktor-óvodapedagógus ,
konduktor(tanító) ,
konduktor(óvodapedagógus) ,
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus és konduktor
vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus

19 logopédus logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta ,

gyógypedagógus logopédia szakirányon,

speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy
okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár é s
gyógypedagógus, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vag y
terapeuta vagy gyógypedagógus logopédia szakirányo n

20 gyógypedagógus а sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelel ő
szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus ,
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gyógypedagógiai tanár ,
gyógypedagógiai terapeuta ,

speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy
okleveles gyógypedagógus vagy
gyógypedagógia-tanár és а sajátos nevelési igény típusának é s
súlyosságának megfelel ő szakon, szakirányon végzett
gyógypedagógus ,

gyógypedagógiai tanár,
gyógypedagógiai terapeuta"
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