MAGYAR REKTORI KONFERENCIA
Közhasznúsági jelentés
2009.
Általános rész
A 2006. március 1-jén hatályba lépett felsőoktatási törvény megteremtette a Magyar Rektori
Konferencia (továbbiakban: MRK) köztestületként történő létrehozásának jogi alapját. Az
MRK-t törvény hozta létre és a bíróság köztestületként bejegyezte.
A teljes magyar felsőoktatási intézményrendszer képviseletét egy, az intézményvezetőkből
álló testület, a Magyar Rektori Konferencia látja el. A konferencia működésének feltételeit a
felsőoktatási intézmények biztosítják.
A Magyar Rektori Konferencia a törvény erejénél fogva közhasznúsági bejegyzés nélkül
kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül.
A Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek
védelmére jogosult testület, amely a felsőoktatás rendszerének működésével kapcsolatos
bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés
előkészítője részére.
A Magyar Rektori Konferencia - alapszabályában - meghatározta működésének rendjét,
megválasztotta tisztségviselőit és a képviseletére jogosultakat. Az MRK alapszabály
négyszintű szervezeti rendet hozott létre:
- Plénum (tagja a 69 rektor)
- Tagozat (egyetemi és főiskolai)
- Bizottság (jelenleg 16 bizottság, valamint eseti feladatok végrehajtására, továbbá a 2009. évi
felsőoktatási törvénymódosításból adódó feladatok végrehajtására létrejött ad hoc bizottságok
működnek)
- Elnökség (11 tagú)
Az MRK munkáját – a Főtitkár vezetésével - az MRK Titkársága segíti.
A Magyar Rektori Konferencia kiemelt célkitűzése a felsőoktatási intézmények képviselete és
érdekvédelme.
Annak érdekében, hogy ezen célkitűzésének eleget tudjon tenni, a felsőoktatási intézmények
vezetői kapcsolattartásának érdekében rendszeres fórumot biztosít, ahol lehetőség nyílik a
vélemények kicserélésére, és a jogszabályok által meghatározott körben döntések, határozatok
meghozatalára.
Az MRK a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §-a c) pontjának 3-5. alpontja szerinti
következő közhasznú tevékenységeket végzi:
a. tudományos tevékenység, kutatás,
b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c. kulturális tevékenység.
Az MRK közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
A Köztestület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási, befektetési tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a Köztestület fő
tevékenysége. A Köztestület vállalkozási, befektetési tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt a céljai szerinti tevékenységekre használja fel.
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A Köztestület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a köztestületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §. (1) bekezdése szerint a
közhasznú szervezet az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a szervezet legfőbb
döntéshozó plénuma kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés az alábbi elemeket tartalmazza:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Számviteli beszámoló (mellékletben);
Költségvetési támogatás felhasználása;
Vagyon felhasználásának bemutatása;
A cél szerinti juttatások és azok felhasználása;
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól,
kisebbségi
települési
önkormányzattól,
települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének
bemutatása;
A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló.
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I.
Az MRK 2009. évi számviteli beszámolója
Az MRK egyszerűsített éves beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az MRK a
számviteli törvény (Sztv.), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.
19.) Korm. rendelet előírásai szerint kialakította a számviteli politikáját, melyet az MRK
elnöksége 2007. február 28-án egyhangúan elfogadott.
Az MRK vagyonának kezelésével kapcsolatos technika feladatokat, a számlavezetés, leltári
nyilvántartás vezetése, könyvvitel, a kifizetések és átutalások stb. lebonyolítását, az
egyszerűsített éves beszámoló és adóbevallások elkészítését az MRK Titkársága látja el.
II.
A költségvetési támogatás felhasználása
Az MRK 2009. évben költségvetési támogatást nem kapott.
III.
Vagyon felhasználásának bemutatása
2009. január 1. óta a szervezet vagyongazdálkodása az alábbi táblázat szerint alakult:

Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

2009. január 1.-december 31.
(eFt)
2.727
84.359
222
87.308

Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Saját tőke
Források összesen

2.760
84.548
87.308

IV.
A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
Az MRK feladatai nem tartalmaznak olyan jellegű tevékenységeket, melyek alapján
bármilyen kedvezményezett számára cél szerinti juttatást ítélne meg, vagy adna ki.
V.
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének bemutatása
Az MRK a 2009. évben ilyen jellegű támogatást nem kapott.
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VI.
A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§. m) pontja szerint „vezető
tisztségviselő: „a közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a létesítő okirat szerint
egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy”. Az MRK esetében az egyszemélyi
felelős vezető a szervezettel egyéb jogviszonyban álló MRK elnök, tanácskozási joggal
rendelkező tisztségviselő az MRK tiszteletbeli elnöke. Az MRK elnöke (Dr. Szabó Gábor) és
tiszteletbeli elnöke (Dr. Rudas Imre) számára 2009. január 1.-december 31. között a testület
nem nyújtott anyagi juttatást.
VII.
Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
Az MRK a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) szerint az állami
hatáskörök ellátásában közreműködő testület (109.§ előtti cím). Közhasznú
tevékenysége során olyan közfeladatokat is ellát, amelyről törvény, vagy törvény
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek
kell gondoskodnia:
A Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatás rendszerének működésével kapcsolatos
bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve a döntés
előkészítője részére. (Ftv. 114.§ (1) bekezdés)
E körben különösen a következő tevékenységeket végzi:
- a különböző felsőoktatási intézmények és csoportok közötti együttműködés
elősegítése
- a felsőoktatási intézmények és az érdekképviseletek közötti együttműködés
elősegítése
- a felsőoktatási intézmények és a kormány, illetve annak szervei közötti
együttműködés elősegítése
- minden olyan feladat ellátása, amelyet törvény, jogszabály vagy a tagok
elhatározása a Magyar Rektori Konferencia hatáskörébe utal
- a fentiek érdekében kutatások végzése, dokumentáció összeállítása, állásfoglalások
kidolgozása, javaslatok előterjesztése,
- a fentiek támogatása céljából nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása
- a fentiek megvalósítása érdekében alapítványok és más pénzügyi alapok létesítése
és azok kezelése
A Köztestület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
Az MRK szervezetét és működését az MRK Alapszabálya szabályozza.
Az MRK belső működési rendjét (ügyrendjét), struktúráját, gazdálkodását, alkalmazottjainak
munkaköri leírásait, munkahelyi szabályzatait az MRK belső szabályzatai tartalmazzák.
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Az MRK közhasznú tevékenysége keretében az alábbi főbb témák kerültek napirendre:
Állásfoglalások az alábbi fontosabb témákban születtek:
1. 1 A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása a felsőoktatási PPP-k
helyzetével kapcsolatban. (2009. február)
2. A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása a béren kívüli juttatások
szabályozási környezetének esetleges módosításáról. (2009. február)
3. A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.
(III. 26.) Korm. rendeletmódosítására. (2009. április)
4. A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása „Az ODF alapú
EuroOffice és innovatív többletszolgáltatásai” ügyében. (2009. április)
5. A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása az emelt szintű érettségi,
mint felsőoktatási felvételi követelmény intézményenkénti megállapítása
lehetőségének megteremtéséről. (2009. április)
6. A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének Nyilatkozata a 2009. évi egészségügyi
finanszírozás drámai alakulásáról és a 2010. évi költségvetés tervezett egészségügyi
fejezetéről. (2009. szeptember)
7. Az Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása a felsőoktatást érintő
költségvetési zárolásról és maradványképzésről. (2009. október)
8. A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása a parlamenti pártok
ifjúsági szervezeteinek a felsőoktatási intézményeken belül való politizálás
bevezetésére vonatkozó javaslatáról. (2009. november)
9. A Magyar Rektori Konferencia Plénumának állásfoglalása az alapképzési szakok
felülvizsgálatáról. (2009. február)
10. A Magyar Rektori Konferencia Plénumának állásfoglalása „a nemzetközi jellegű
felsőoktatási intézményekről” című törvényjavaslatról. (2009. április)
11. A Magyar Rektori Konferencia Plénumának állásfoglalása a felsőoktatást érintő
jogalkotási eljárásról. (2009. április)
12. A Magyar Rektori Konferencia Plénumának állásfoglalása az Európai Egyetemi
Szövetség Prágai Nyilatkozata kapcsán. (2009. május)
13. A Magyar Rektori Konferencia Plénumának állásfoglalása a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló törvénynek az állami befizetés mértékének minimumát
meghatározó szakasza hatályon kívül helyezéséről. (2009. június)
14. A Magyar Rektori Konferencia Plénuma határozata ösztöndíj alapításáról tehetséges,
hátrányos helyzetű diákok támogatására. (2009. szeptember)
15. A Magyar Rektori Konferencia Plénumának állásfoglalása a minőségi felsőoktatásról
és a nemzetközi versenyképességről. (2009. szeptember)
16. Az MRK állásfoglalása a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló OKM előterjesztésről. (2009. december)
17. A Magyar Rektori Konferencia (MRK) delegálásai a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottságba (MAB), a MAB Felülvizsgálati Bizottságába (FvB) és a
Felsőoktatási és Tudományos Tanácsba. (2009. december)
18. A Magyar Rektori Konferencia határozata a pécsi tragédia áldozatainak történő
felajánlásról. (2009. december)
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Az MRK az alábbi előterjesztéseket véleményezte: (a szabályozási javaslatoknál az
előterjesztő általában figyelembe vette javaslatainkat):
1. A „Fejlesztési program a természettudományos közoktatás korszerűsítéséhez” tárgyú
OKM előterjesztés.
2. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai
pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló OKM rendelet tervezet.
3. A tanárképzés utolsó, gyakorlati félévével kapcsolatos szakmai és gyakorlati
kérdésekről szóló OKM előterjesztés.
4. Az SZMM „pályakövetési rendszer működtetéséről szóló .../2009. (... ...) Korm.
rendelet” tervezete.
5. A felvételi eljárás során 2011-től alkalmazásra kerülő érettségi vizsgatárgyak és
többletpontok rendszeréről írott OKM levél.
6. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról szóló OKM rendelet módosításáról”
szóló előterjesztés.
7. Az NKTH „hazai K+F+I programok közfinanszírozású támogatásáról szóló
kormányrendelet tervezetről” szóló előterjesztése.
8. Az OKM „nemzetközi jellegű felsőoktatási intézményekről” című törvényjavaslata.
9. Az NFGM „Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások
szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) kormányrendelet módosításáról” szóló
előterjesztése.
10. Az OKM „Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.
(XII. 22.) OM rendelet” tervezet.
11. Az EüM „egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat”
tervezete.
12. Az OKM „Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001.
(XII. 22.) OM rendelet” tervezete.
13. Az EüM „egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet”
tervezete.
14. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek
módosításáról szóló kormány előterjesztés.
15. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői
tevékenységről szóló kormányrendelet módosításáról szóló kormány előterjesztés.
16. Az NFGM „kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású
támogatásáról” szóló tervezete.
17. A felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló kormány előterjesztés.
18. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet tervezet.

Az MRK 2009. január 1. és december 31. közötti ülései:
Plenáris ülés: 5 alkalommal
Elnökségi ülés: 10 alkalommal
Egyetemi tagozati ülés: 1 alkalommal
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Főiskolai tagozati ülés: 2 alkalommal
A plenáris ülések nyilvánosak voltak, melyekről információt az MRK (www.mrk.hu)
honlapjáról, valamint a kiküldött meghívókból szerezhetett tudomást az érdeklődő. Szintén az
MRK honlapján olvashatók a szervezettel kapcsolatos közérdekű információk (tagok névsora,
határozatok, jogszabályok, cégadatok, stb.).
Az MRK nemzetközi kapcsolatai:
Együttműködés, tagság:
-

EUA- European University Association (Belgium, Brüsszel): az európai
egyetemek és a nemzeti rektori konferenciák ernyőszervezete
IAU- International Association of Universities (Franciaország, Párizs): az
UNESCO-családba tartozó, a világ felsőoktatási intézményeit tömörítő szervezet.

Együttműködés:
-

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
CEIHE II. - NEITHER
EAIR (European Higher Education Society)
EAIE (European Association for International Education)
CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies)

Az MRK hatásköre:
1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
79. § (5) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok
Országos Szövetsége üléseire tanácskozási joggal meg kell hívnia Magyar Rektori
Konferencia képviselőjét.
98. § (3) A felsőoktatás ágazati jelentőségű munkaügyi, szociális, élet- és
munkakörülményekkel, valamint a személyi juttatásokkal kapcsolatos kérdéseinek
egyeztetésére Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács működik. A Felsőoktatási Érdekegyeztető
Tanács munkájában az ágazat reprezentatív szakszervezeteinek képviselői, a Magyar Rektori
Konferencia képviselője, a miniszter és a képzésben érdekelt miniszterek képviselői vesznek
részt.
111. § (1) Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak tizenkilenc tagja van. Tizenegy
tagot (közülük egy fő nemzetközi szakértőt) delegál a Magyar Rektori Konferencia, három
tagot a Magyar Tudományos Akadémia és a kutatóintézetek, kettő tagot a felsőoktatás
működésében érdekelt kamarák, országos szakmai szervezetek, egy tagot a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája, egy tagot az Országos Köznevelési Tanács, egy
tagot az Országos Kisebbségi Bizottság. Nem lehet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs
Bizottság tagja, aki a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, rektor, gazdasági tanács
tagja vagy köztisztviselő. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai közül
megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza működésének rendjét.
(8) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottságot hoz létre, a
106. § (8) bekezdésében meghatározott, megismételt szakértői vélemény elkészítésével
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kapcsolatos feladatok ellátására. A Felülvizsgálati Bizottság három tagból áll. Két tagját a
Magyar Rektori Konferencia, egy tagját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
testülete jelöli hároméves időtartamra. A Felülvizsgálati Bizottság tagja olyan személy lehet,
aki legalább három évig a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak vagy valamely
szakbizottságának nem volt tagja. A Felülvizsgálati Bizottság tagjaira az (1) bekezdésben
megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályokat is alkalmazni kell.
113. § (1) A Felsőoktatási Tudományos Tanácsnak tizenkilenc tagja van. Négy tagot
delegálnak a kamarák, egy-egy tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács munkáltatói, illetve
munkavállalói oldala, hármat a Magyar Rektori Konferencia, kettőt a Magyar Tudományos
Akadémia, kettőt a miniszter, egyet-egyet a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezete, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős
miniszter, valamint a gazdaságpolitikáért felelős miniszter. Nem lehet a Felsőoktatási és
Tudományos Tanács tagja, aki a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, rektor,
gazdasági tanács tagja vagy köztisztviselő. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjai
közül megválasztja elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza működési rendjét.
114. § (1) A Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatási intézmény képviseletére,
érdekeinek védelmére jogosult testület, amely a felsőoktatás rendszerének működésével
kapcsolatos bármilyen kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a döntéshozó, illetve
a döntés előkészítője részére. A Magyar Rektori Konferencia jogi személy, székhelye
Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Magyar Rektori Konferencia felett az
ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. A Magyar Rektori Konferenciát a
regisztrációs központ veszi nyilvántartásba. A Magyar Rektori Konferencia beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. A Magyar Rektori Konferencia - közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedően közhasznú szervezet.
(2) A Magyar Rektori Konferencia tagjai a felsőoktatási intézmények rektorai. A Magyar
Rektori Konferencia ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának, a Doktoranduszok Országos Szövetségének, valamint a
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének egy-egy képviselője.
(3) A Magyar Rektori Konferencia - alapszabályában - meghatározza működésének rendjét,
megválasztja tisztségviselőit és a képviseletére jogosultakat. A Magyar Rektori Konferencia
jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára.
(4) A Magyar Rektori Konferencia az e törvény felhatalmazása alapján, az e törvényben
megjelölt tárgykörben alkotott jogszabályhoz társuló egyetértési jogát [153. § (3) bekezdés a)
pont, 153. § (4) bekezdés] a jogi szabályozással érintett tudományos és ehhez kapcsolódó
oktatási, kutatási kérdések tekintetében gyakorolja. Ha a Magyar Rektori Konferencia a
jogszabály tervezetével kapcsolatosan a beérkezéstől számított harminc napon belül nem
nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell.
(5) A Magyar Rektori Konferencia működésének gazdasági, igazgatási feltételeit a
felsőoktatási intézmények biztosítják; az egyes felsőoktatási intézmények - a működési rendet
meghatározó szabályzatban foglaltak szerint - járulnak hozzá a költségek viseléséhez.
153. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza
2. a képzés szerkezetét [11. § (2) bekezdés]
5. a többciklusú képzés rendjét, a képesítési keretet, a képzés indításának eljárását, a doktori
képzés szabályait [32. § (11) bekezdés a) és c) pont, 145. § (7) bekezdés],
14. a kreditrendszerű képzés általános szabályait [57. § (5) bekezdés]
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15. a kitüntetéses doktorrá avatás szabályait [65. § (1) bekezdés]
(2) A miniszter rendeletben szabályozza
a) az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait és működésének szabályait,
b) az alapképzés és a mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit,
c) a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeit.
d) az oktatásügyi közvetítői szolgálatot, a közvetítői névjegyzék elkészítését, kiadását és az
ehhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjat, valamint annak mértékét, az államilag
elismert nyelvvizsgáztatáshoz, a diákigazolvány kibocsátásához, a felsőoktatási információs
rendszer működtetéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat és azok mértékét,
valamint a felsőoktatási hatósági eljárási díjakat és azok mértékét.
(3) A Kormány
a) az (1) bekezdés 2., 14-15., valamint az 5. pont szerinti - a többciklusú képzés rendjének, a
képesítési keretnek, a képzés indítási eljárásának meghatározására vonatkozó - szabályozási
jogköreit a Magyar Rektori Konferencia,
b) az (1) bekezdés 1., valamint 5. pont szerinti a doktori képzés szabályainak meghatározására
vonatkozó
jogkörét
a
Magyar
Felsőoktatási
Akkreditációs
Bizottság
egyetértésével gyakorolja
(4) A miniszter a (2) bekezdés b)-c) pontjában kapott szabályozási jogkörét a Magyar
Rektori Konferencia, a (2) bekezdés d) pontjában kapott szabályozási jogkörét az
adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével gyakorolja.
2) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény
12. § (1) A képzési alaprész felhasználásával kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) látja el.
(2) A Tanács a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felnőttképzéssel és
szakképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítő, szakmai döntés-előkészítő,
véleményező és javaslattevő, - a (3) bekezdés e) pontja tekintetében - döntéshozó országos
testületeként működik.
(4) A Tanács tagjainak megbízatása hároméves időtartamra szól.
A Tanács
a) a szakképesítésért felelős minisztériumok egy-egy képviselőjéből,
b) a civil szervezetek által javasolt személyből,
c) a szakképzés, a felnőttképzés és a felsőoktatás területén elismert egy-egy szakértőből,
d) a szakképzés területén működő szakmai társadalmi szervezet képviselőjéből,
e) a felnőttképzést folytató intézmények érdek-képviseleti szervezeteinek képviselőjéből,
f) az Országos Érdekegyeztető Tanácsban (a továbbiakban: OÉT) képviselettel rendelkező
országos munkaadói szövetségek kilenc, illetve az országos munkavállalói szövetségek hat
képviselőjéből,
g) az országos gazdasági kamarák egy-egy képviselőjéből,
h) az iskolafenntartók (egy fő az önkormányzati, egy fő az alapítványi és egy fő az
iskolafenntartó egyházak részéről jelölt) képviselőiből áll.
(5) A Tanács elnökét - a tagok közül - és tagjait a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter kéri fel. A tagok névsorát a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni.
(8) A (4) bekezdés c) pontja szerinti felsőoktatás területén elismert szakértő személyére a
Magyar Rektori Konferencia tesz javaslatot.
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3) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
2. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett
h) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tudományos Tanács, a
Magyar Rektori Konferencia.
4) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI.
törvény
2. § (1) Az OTKA vezető testülete az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Bizottsága (a továbbiakban: OTKA Bizottság), amely elnökből, két alelnökből és 15 tagból
áll. Az egyik alelnök személyére a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói
Konferencia, valamint a Művészeti Egyetemek Rektori Széke együttesen, a másikra az
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa tesz javaslatot.
(3) Az OTKA Bizottság tagjai:
a) az oktatásért felelős miniszter által - az agrárpolitikáért felelős miniszter, a
gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, a
területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter és az egészségügyért felelős
miniszter egyetértésével - javasolt öt szakértő;
b) az Akadémia elnöke által javasolt két szakértő;
c) a közgyűjtemények igazgatói által javasolt egy szakértő;
d) a felsőoktatási konferenciák által javasolt három szakértő;
e) az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ügyvezető elnöke által javasolt egy szakértő;
f) a három Tudományterületi Kollégium elnöke.
5) a Felsőoktatási Minőségi Díjról szóló 221/2006. (XI.15.) Korm. rendelet
4. § (1) A Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottság (a továbbiakban:
Bizottság) évente - az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban, az
európai díjértékelési módszerek alkalmazására kiképzett szakértők és a korábbi díjazottak
tapasztalatai, valamint a nemzetközi elvárások alapján - kidolgozza a Díj
követelményrendszerét, a pályázók körét és az értékelés módszerét, amit előterjeszt a
miniszter
számára
jóváhagyás
céljából.

7. § (1) A Bizottság kilenc tagból áll. A Bizottság tagjait a miniszter bízza meg a felsőoktatás
és a minőségügy elismert elméleti és gyakorlati szakemberei közül. A Bizottságba a
Felsőoktatási és Tudományos Tanács két főt, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
két főt, a Magyar Rektori Konferencia két főt, a gazdasági kamarák egy-egy főt, a
minőségügy területén nemzetközileg elismert személyt delegálnak. A Bizottság elnökét az
európai díjértékelési módszerek alkalmazására kiképzett és a felsőoktatás elismert elméleti és
gyakorlati
szakemberei
közül
a
miniszter
bízza
meg.
(2) A tagok megbízatása két évre szól. A megbízás egy alkalommal - két évvel meghosszabbítható. A tagok tisztségükről indokolás nélkül lemondhatnak, a megüresedett
helyet 45 napon belül be kell tölteni. A tagok számára a tisztség ellátásáért tiszteletdíj nem jár.
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6) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5) Korm. rendelet
A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
felsőoktatási törvény) 153. § (1) bekezdés 1., 3., 7., 8., 10., 11., 14., 15. és 20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 129. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakat - az
1/A-1/D. §-ok tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a 23-27. §-ok
tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével - a következőket rendeli el:
1/B. § (1) A minősítési eljárás lefolytatására, a minősítés részletes követelményrendszerének
kidolgozására az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Kutatóegyetemmé
Minősítő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság öt tagból áll. A
Bizottság tagjai a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, és a
Nemzeti Bologna Bizottság elnökei vagy az általuk kijelölt személyek.
30. § (1) Az Országos Kredittanácsot a miniszter működteti. Az Országos Kredittanács
legfeljebb tizenöt tagból áll, tagjai felsőoktatási szakemberek és kutatók. A hallgatók
képviseletében a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának egy delegáltja
tanácskozási joggal részt vehet az Országos Kredittanács munkájában.
(9) Az Országos Kredittanács Irodájának vezetőjét - a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Magyar Rektori Konferencia elnökei
állásfoglalásának meghallgatása után - a miniszter bízza meg. Az Országos Kredittanács
Irodájának vezetője és munkatársai közalkalmazottak.
7) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III.28.) Korm.
rendelet
4. § (1) A MAB Testületének a Felsőoktatási Törvény 111. §-a alapján tizenkilenc tagja van.
(2) A Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatási intézmények oktatói közül delegál
tizenegy tagot, oly módon, hogy egy fő nemzetközi szakértőn kívül a delegáltak közül egyegy fő az egyházi fenntartású, a magán (nem állami, nem egyházi fenntartású) és a művészeti
felsőoktatási intézmények, valamint két fő a főiskolák képviselője.
(6) Nem delegálható a MAB Testületébe a Felsőoktatási Törvény 111. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okokon túl az, aki
a) ellen büntetőeljárás van folyamatban, vagy aki büntetett előélet hatálya alól még nem
mentesült,
b) a MAB Titkárságának, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács Titkárságának, az Országos
Kredittanács Irodája, valamint a Magyar Rektori Konferencia alkalmazottja.
19. § (1) A MAB Felügyelő Bizottsága három tagból áll, akiket a miniszter nevez ki ötéves
időtartamra. A megbízás meghosszabbítható. A tagok közül egy személyre a Magyar Rektori
Konferencia, egy személyre a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz javaslatot. A
MAB Testületének tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a MAB Felügyelő
Bizottságának tagjaira is vonatkoznak.
8) a Felsőoktatási és Tudományos Tanácsról szóló 68/2006 (III.28.) Korm. rendelet
4. § (4) Nem delegálható az FTT Testületébe a Felsőoktatási Törvény 113. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okokon túl az, aki
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a) ellen büntetőeljárás van folyamatban, vagy aki a büntetett előélet hatálya alól még nem
mentesült,
b) az FTT Titkársága, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Titkársága, az
Országos Kredittanács Irodája, valamint a Magyar Rektori Konferencia alkalmazottja.
15. § (1) Az FTT Felügyelő Bizottsága három tagból áll, akiket a miniszter nevez ki öt évre.
A megbízás meghosszabbítható. A tagok közül egy személyre a Magyar Rektori
Konferencia, egy személyre a kamarák tesznek javaslatot. Az FTT Testületének tagjaira
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok az FTT Felügyelő Bizottságának tagjaira is
vonatkoznak.
9) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről
szóló 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet
A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. §a (1) bekezdésének 2. és 5. pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - a Magyar Rektori
Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia és a Művészeti Egyetemek Rektori Széke
(a továbbiakban: a felsőoktatási intézmények vezetőinek konferenciája) egyetértésével - a
következőket rendeli el:
5. § (2) Új alapképzési szak 1. számú mellékletbe való felvételére a felsőoktatási
intézmények vezetőinek konferenciája által létrehozott szakmai bizottságnak - a
szakszerkezetre vonatkozó felülvizsgálatot követő - javaslata alapján, a szakmai szervezetek
és munkaadók, valamint a képzésben érdekelt ágazati minisztériumok véleményének előzetes
megkérésével
kerülhet
sor.

10.
§
(2)
A
szak
képzési
és
kimeneti
követelményeire
a) alapképzésben - az 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint - a felsőoktatási
intézményvezetők konferenciája által létrehozott szakterületi szakmai bizottságok,…
10) a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII.24.) Korm.
rendelet
4. § (1) A Tanács tagjai közül a Tanács elnökét a miniszterelnök a miniszter javaslata alapján
bízza meg.
(2) A miniszter a Tanácsban a kormányzati tagok közül egy személyre saját feladatkörében,
további egy-egy személyre az oktatásért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős
miniszter, az energiapolitikáért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter, a
környezetvédelemért felelős miniszter, valamint az egészségügyért felelős miniszter jelölése
alapján tesz javaslatot.
(3) A miniszter a Tanács elnökének és a nem kormányzati tagoknak a megbízására vonatkozó
javaslatát
a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
b) a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
c) a Magyar Rektori Konferencia elnöke, valamint
d) a kutatás-fejlesztés, az innováció és a gazdaság más szakmai szervezeteinek vezetői
által jelölt szakemberek közül választva alakítja ki.
(4) A Tanács üléseinek állandó meghívottja tanácskozási joggal a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke.
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5. § (1) A Tanács elnöke és tagja csak büntetlen előéletű, cselekvőképességgel rendelkező
magyar állampolgár lehet.
(2) A Tanács elnöke nem lehet
d) a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia elnöke;…
11) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Korm. rendelet
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1. § A rendelet meghatározza azokat a sajátos szabályokat, amelyek - egyéb jogszabályi
előírásból következően - eltérnek a vállalkozókra előírt szabályoktól, de nem ellentétesek a
Tv. alapelveivel.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb
szervezetek közül:
k) a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezetre,
(2) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek
minősülő egyéb szervezet különösen: a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, a
közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény, a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori
Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az európai területi
együttműködési csoportosulás.
12) a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj bizottságról szóló
147/2002. (VI.29.) Korm. rendelet
4. § (1) A MÖB 9 tagból áll, elnökét a tagok választják maguk közül.
(2) A MÖB-be két tagot delegál az oktatási miniszter, egy-egy tagot pedig a külügyminiszter,
a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói
Konferencia, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Akkreditációs Bizottság és a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.
13) a Magyar UNESCO Bizottságról szóló 70/1993. (V.6.) Korm. rendelet
3. § (1) A Bizottság Titkársága az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezeti egységeként
működik.
(2) A Bizottság 40-60 tagból áll. A Bizottság tagjait - köztük az albizottságok választása
alapján az albizottságok elnökeit - az UNESCO programjainak figyelembevételével az
oktatási és kulturális miniszter kéri fel négyéves időtartamra a magyar tudományos és
kulturális élet, valamint a nevelésügy kiváló képviselői közül a tudományos és kulturális
intézmények javaslatainak kikérésével, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori
Konferencia és az érdekelt minisztériumok véleményének figyelembevételével.
14) a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagjainak megbízásáról szóló 23/1998. (V.15.)
MKM rendelet
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2. § (1) A művelődési és közoktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) a pályázatok
elbírálására legalább 10 fős kuratóriumot hoz létre az idegennyelv-oktatás területén az
elbírálás időpontjában működő legfontosabb szakmai és felhasználói szervezetek és testületek
képviselőiből.
(2) A kuratóriumba a Testület tagjainak első megbízásakor a pályázatokat elbíráló egy-egy
tagot delegál az Állami Nyelvvizsga Bizottság, az Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok
Egyesülete, a Nyelviskolák Szakmai Szövetsége, a Nyelvtanárok Országos Egyesülete, a
Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, a Magyar
Akkreditációs Bizottság, a Munkaügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, az Ipari,
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium.
15) A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.)
OM rendelet
10. § (1) Az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója kezdeményezheti az általa
fenntartott alapfokú művészetoktatási intézményben folyó nevelő és oktató tevékenység
szakmai minősítését (a továbbiakban: minősítési eljárás).
(4) Az e rendelet mellékletében felsorolt szakmai szervezetek (a továbbiakban: szakmai
szervezetek) Szakmai Minősítő Testületet (a továbbiakban: minősítő testület) hozhatnak létre.
(5) A minősítési eljárást a minősítő testület szervezi és bonyolítja le.
11. § (1) A minősítő testület húsz főből áll, amelybe - művészeti áganként - egy-egy főt
delegálnak a szakmai szervezetek. A minősítő testület elnökének és tagjainak megbízása - ha
e rendelet másképp nem rendelkezik - három évre szól, a megbízás meghosszabbítható.
(2) A minősítő testület tagja az lehet, aki a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári
vagy művész végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá tíz év művészetoktatási pedagógiai
gyakorlattal vagy az alapfokú művészetoktatás szakterületen közoktatási szakértői
igazolvánnyal rendelkezik.
Melléklet a 3/2002. (II. 15.) OM rendelethez
Szakmai szervezetek jegyzéke
1. Magyar Rektori Konferencia
2. Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége
3. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
4. A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet
5. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
16) a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM
rendelet módosításáról szóló 12/2006. (III.28.) OM rendelet
(2) Szakmai minősítési eljárás megindítását a minősítés szakmai szempontrendszer
közzétételétől számított hatvanadik nap elteltét követően lehet kezdeményezni.
(3) A minősítő testület létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására a szakmai szervezetek e
rendelet hatálybalépésétől számított kilencven napon belül előkészítő bizottságot hoznak létre.
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Az előkészítő bizottságba minden szakmai szervezet egy-egy főt delegál. Az előkészítő
bizottság meghatározza működésének rendjét. Az előkészítő bizottság dönt a minősítő testület
tagjairól.
(4) Az első alkalommal megbízott minősítő testületi tagság kettő, kettő és fél, három, illetve
három és fél évre szól, és a delegáló szervezet határozza meg, hogy az általa delegált tagok
közül melyik tagnak mennyi időre szól a megbízása.
17) a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány létrehozásáról és a szakkollégiumi hálózat
támogatásáról szóló 2062/2006. (III.27.) Korm. határozat
A Kormány
9. felkéri az oktatási minisztert, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 128.
§-ának (1) bekezdés k) pontjában meghatározott támogatások esetében a pályázat kiírását
megelőzően kérje ki a Magyar Rektori Konferencia véleményét.
18) a Kutatási és Tudománypolitikai Tanácsról szóló 1162/2009. (IX. 22.) Korm.
határozat
1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott testületként
Kutatási és Tudománypolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács) működik.
3. A Tanács elnöke a miniszterelnök, alelnöke a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
elnöke. A Tanács további tagjai a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, az oktatási és
kulturális miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Rektori
Konferencia által kijelölt személy, valamint a miniszterelnök által a kutatás-fejlesztés
területén kiemelkedő tevékenységet végző vállalkozások vezetői, továbbá a tudományos
kutatással és a technológiai fejlesztéssel összefüggésben kiemelkedő szakmai tudással
rendelkező személyek közül felkért négy személy.

Budapest, 2010. március 17.

…………………………….. .
Dr. Szabó Gábor
MRK elnök

…………………………….
Dr. Dubéczi Zoltán
MRK főtitkár
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