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1. 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
I. Felsőoktatási intézménytörzs
A felsőoktatási intézménytörzs az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
3. a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a
Magyar Rektori Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a
Doktoranduszok Országos Szövetsége, az Országos Doktori Tanács, az Országos Tudományos
Diákköri Tanács esetében
3.1. a szervezet neve, székhelye,
3.2. a vezetőjének, felügyelő bizottsága tagjainak családi és utóneve és értesítési címe;

2. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKEGYEZTETÉS
22. A Felsőoktatási, valamint az Intézményi Érdekegyeztető Tanács
38. § (1) A felsőoktatás ágazati jelentőségű munkaügyi, szociális, élet- és
munkakörülményekkel, valamint a személyi juttatásokkal kapcsolatos kérdéseinek
egyeztetésére Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács keretében kerül sor. 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.
38. A doktorandusz önkormányzat, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, az
Országos Tudományos Diákköri Tanács
63. § (3) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok
Országos Szövetsége üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Magyar Rektori
Konferencia képviselőjét.
40. A felsőoktatási intézmények működéséhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok és
eljárások
67. § (1) Az oktatási hivatal
c) nyilvántartásba veszi a Felsőoktatási Tervezési Testületet, a Magyar Rektori Konferenciát, a
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot (a továbbiakban: MAB), és a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciáját, a Doktoranduszok Országos Szövetségét, az
Országos Tudományos Diákköri Tanácsot, az Országos Doktori Tanácsot, továbbá
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41. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
70. § (1) A MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti
alkotótevékenység minőségének és a felsőoktatási intézmény belső minőségbiztosítási
rendszere működésének külső értékelésére létrehozott, független országos szakértői testület,
amely e törvényben szabályozott módon szakértőként közreműködik a felsőoktatási
intézményekkel kapcsolatos eljárásokban.
71. § (1) A MAB-nak húsz tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettő tagot a Magyar
Tudományos Akadémia, egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia, három tagot a Magyar
Rektori Konferencia, kettő tagot a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházi jogi személyek,
egy tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A tagoknak – a
Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
által delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük. A delegálók a
delegálás során egyeztetni kötelesek a nagyobb tudományterületek arányos képviselete
érdekében. Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsőoktatási Tervezési Testület tagja, rektor,
kancellár, közszolgálati tisztviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy a Nemzeti Adóés Vámhivatal foglalkoztatottja.
(4) A delegált tagokat – a miniszter előterjesztésére – a miniszterelnök bízza meg. A megbízás
egy alkalommal meghosszabbítható. A tagok megbízatása – a Doktoranduszok Országos
Szövetsége és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált tag
kivételével – legfeljebb hat évre szól. A Doktoranduszok Országos Szövetsége és a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája által delegált tagokat a miniszterelnök legfeljebb
kettő évre bízza meg.
42. A felsőoktatási intézmények szakmai testületei
72. § (1) A Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatási intézmények képviseletére,
érdekeinek védelmére jogosult konzultatív testület, amely jogi személy, székhelye Budapest,
képviseletére az elnök jogosult. A Magyar Rektori Konferencia felett az ügyészség gyakorol
törvényességi ellenőrzést. A Magyar Rektori Konferenciát az oktatási hivatal veszi
nyilvántartásba. A Magyar Rektori Konferencia beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségére a számvitelről szóló törvényben az egyéb szervezetekre meghatározott
szabályokat kell alkalmazni. A Magyar Rektori Konferencia – közhasznúsági nyilvántartásba
vétel nélkül – közhasznú szervezet.
(2) A Magyar Rektori Konferencia tagjai a felsőoktatási intézmények rektorai.
(3) A Magyar Rektori Konferencia – alapszabályában – meghatározza működésének
rendjét, megválasztja tisztségviselőit és a képviseletére jogosultakat. A Magyar Rektori
Konferencia jogosult Magyarország címerének használatára.
(4) A Magyar Rektori Konferencia működésének gazdasági, igazgatási feltételeit a
felsőoktatási intézmények biztosítják.
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3. 2011. évi XCIII. törvény a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról
4. A Tanács tagjai
4. § (1) A Tanács tagjai az e bekezdésben meghatározott szervezetek, amelyek képviselőik és
delegáltjaik (a továbbiakban együtt: képviselők) útján vesznek részt a Tanács munkájában. A
Tanács tagjai oldalakat alkotnak. A Tanács a következő oldalakból tevődik össze:
4. a tudomány képviselői
d) a Magyar Rektori Konferencia elnöke, illetve a Magyar Rektori Konferencia által
delegált egy képviselő,
(2) A képviselők megbízatása négy évre szól, amelynek kezdő időpontja az újonnan alakuló
Tanács első plenáris ülése. A képviselők megbízatása megújítható. Ha a képviselő megbízatása
a megbízatás időtartamának lejárata előtt megszűnik, az újonnan megbízott képviselő
megbízatása az eredeti képviselő megbízatásából hátralevő időtartamra szól.
(3) A tagok a Tanácsban végzett munkájukért díjazásban nem részesülnek.

4. 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról
A Közszolgálati Testület
97. § (1) A Közszolgálati Testület tizenöt tagú, elnökét soraiból tagjai választják, döntéseit,
ha e törvény másként nem rendelkezik, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
(2) A Közszolgálati Testület tagjait az e törvény 1. számú mellékletében meghatározott jelölő
szervezetek delegálják három évre, a mellékletben meghatározott módon. A tagok többször is
delegálhatók. Nem akadálya a Közszolgálati Testület működésének, ha valamelyik szervezet
nem él delegálási jogával.
(3) A Közszolgálati Testület tagjait legalább harminc nappal a korábbi tagok mandátumának
lejártát megelőzően delegálni kell.
(4) A Közszolgálati Testület titkársági feladatait a Közalapítvány irodája látja el, költségei –
beleértve az elnök és a tagok tiszteletdíját – a Közalapítványt terhelik.
(5) A Közszolgálati Testület elnökét a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti
közigazgatási államtitkári illetmény felső határa huszonkét százalékának, tagját a kormányzati
igazgatásról szóló törvény szerinti közigazgatási államtitkári illetmény felső határa tizennégy
százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg. Az elnök és a tagok ezenfelül – a
Testülethez kötődő feladataik ellátásához szükséges – utazási költségeik megtérítésére
tarthatnak igényt. Az elnökre és a tagokra a 118. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályok
– a 118. § (1) bekezdés e) pontjának kivételével – irányadók.
(6) A Közszolgálati Testület a társadalmi felügyeletet biztosítja a közszolgálati
médiaszolgáltató felett.
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(7) A Közszolgálati Testület a közszolgálatiság érvényesülését folyamatosan figyelemmel
kíséri, és a (8)-(13) bekezdés szerint ellenőrzést gyakorol a közszolgálati médiaszolgáltató felett
e törvényben foglaltak végrehajtása vonatkozásában.
(8) A közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója évente egyszer, a mindenkori naptári
évet követően, a következő év február 28-ig beszámolót készítenek arról, hogy – saját
értékelésük szerint – a médiaszolgáltató eleget tett-e e törvényben megfogalmazott, a
közszolgálati médiaszolgáltatás céljaira és alapvető elveire vonatkozó elvárásoknak.
(9) A Közszolgálati Testület megvitatja a beszámolót, és annak elfogadásáról egyszerű
többséggel dönt.
(10) Ha a Közszolgálati Testület – a vezérigazgató a Testület előtti személyes meghallgatása
után – nem fogadja el a beszámolót, akkor mérlegelheti a vezérigazgató munkaviszonyának
megszüntetéséről szóló javaslat előterjesztését a Kuratóriumnak. E javaslat elfogadásához a
Közszolgálati Testület tagjainak kétharmados többsége szükséges.
(11) A Kuratórium köteles nyolc napon belül napirendjére tűzni és megvitatni a vezérigazgató
munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó javaslatot. A Kuratórium ülésére meg kell hívni
a vezérigazgatót és a Közszolgálati Testület elnökét.
(12) A Kuratórium a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó javaslatról a jelenlevő tagok
egyszerű többségével határoz. A határozatot indokolni kell.
(13) Ha a javaslat ellenére a Kuratórium nem szünteti meg a vezérigazgató munkaviszonyát,
akkor ezt követően a vezérigazgató újbóli meghallgatását a Közszolgálati Testület három hónap
múlva köteles napirendjére tűzni.
(14) Ha a vezérigazgató munkaviszonya azért szűnt meg, mert a közszolgálati célok és elvek
érvényesülését nem biztosította, akkor tíz évig nem jelölhető újra a közszolgálati
médiaszolgáltató vezérigazgatói megbízatására.
1. számú melléklet a 2010. évi CLXXXV. törvényhez
A Közszolgálati Testületbe az alábbi Jelölő Szervezetek delegálhatnak tagot az alábbiakban
meghatározottak szerint:
1. Jelölő Szervezetek:
a) Magyar Tudományos Akadémia
b) Magyar Katolikus Egyház
c) Magyarországi Református Egyház
d) Magyarországi Evangélikus Egyház
e) Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
f) Magyar Olimpiai Bizottság
g) Magyar Rektori Konferencia
h) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
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i) Magyarország települési önkormányzatainak szövetségei, illetve szervezetei
j) a magyarországi nemzetiségek országos önkormányzatai
k) Magyarországgal szomszédos államokban bejegyzett, száz főnél nagyobb taglétszámú
magyar kulturális szervezetek
l) a családok érdekeit védő és képviselő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény
hatálya alá tartozó érdekvédelmi szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör
országos jellege megállapítható
m) a fogyatékkal élő személyek Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya
alá tartozó érdekvédelmi szervezetei, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege
megállapítható
n) az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet
területén működő, Magyarországon bejegyzett, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó
szakmai szervezetek, amelyek alapszabályából a működési kör országos jellege megállapítható,
és amelyek tagsága elsősorban a felsorolt területeken tevékenységet folytató személyekből
vagy szervezetekből áll
o) Magyar Művészeti Akadémia.
2. Az a)-h) és o) pontban meghatározott szervezetek egy-egy főt delegálhatnak.

5. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Oktatási, tudományos és együttműködési feladatok
57/A. § (5) Az e törvényben megállapított szakmagyakorlási tevékenységeket érintő
feladatok ellátása során az építésgazdaságért felelős miniszter az építésügyi szabályozásért és
építéshatósági ügyekért felelős miniszter bevonásával együttműködik a felsőoktatásban folyó
képzési és fejlesztési kérdésekben az állami hatáskörök ellátásában közreműködő testületekkel
– különösen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, a Felsőoktatási Tervezési
Testülettel, a Magyar Rektori Konferenciával –, az egyéb civil vagy érdekképviseleti
szervezetekkel és a műszaki tudományos egyesületekkel.

6. 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról
1. § (1) Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült
Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmánya VII. cikkében
foglalt célok megvalósításával összefüggő tanácsadói feladatokat az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) látja el.
(2) A Bizottság működtetéséért a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
felel.
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2. § (1) A Bizottság
a) tájékoztatást nyújt az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális
Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) célkitűzéseiről és tevékenységeiről;
b) figyelemmel kíséri az UNESCO egyezményeinek és ajánlásainak hazai végrehajtását, részt
vesz a programok, nemzetközi évek, évtizedek megvalósításában;
c) kapcsolatot kezdeményez és tart fenn az UNESCO tevékenységében érdekelt magyar
központi államigazgatási szervekkel, intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel,
illetve más országoknak az UNESCO-val való együttműködésre kijelölt nemzeti testületeivel;
d) közreműködik az UNESCO tevékenységében és programjaiban, ápolja és fejleszti a
nemzetek közötti együttműködést, elősegíti az UNESCO tevékenységi körét érintő magyar
eredmények hazai és külföldi népszerűsítését;
e) az UNESCO tevékenységével kapcsolatos kérdésekben, valamint az UNESCO részéről
érkezett megkeresésekkel kapcsolatban szakmai javaslatot tesz a Kormánynak, képviselőjének,
érintett tagjának, illetve az érintett szaktárcákkal, szakmailag illetékes szervezetekkel folytatott
egyeztetést követően az UNESCO-nak;
f) elősegíti és támogatja Magyarország képviselőinek részvételét az UNESCO és testületei,
valamint a Bizottsággal együttműködő szervezetek hazai és nemzetközi rendezvényein.
(2) A Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott feladatait éves munkaterv alapján látja el.
8. § (1) A Bizottság állandó szakbizottságai:
a) a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: SZKÖ MNB),
(2) Az állandó szakbizottság
a) az UNESCO érintett tevékenységi területein jelentkező nemzetközi és hazai
aktualitásokról folyamatos tájékoztatást nyújt a kormányzati, szakmai és civil szervezetek felé;
b) elfogadja az ügyrendjét;
c) a tevékenységéről éves beszámolót készít az Elnök részére.
(3) Az állandó szakbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.
9. § (1) Az SZKÖ MNB a 2006. évi XXXVIII. törvénnyel kihirdetett, a szellemi kulturális
örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO
Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) nemzeti hatáskörbe utalt feladatok kapcsán
javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testület.
(2) Az SZKÖ MNB elnökét a miniszter – az Elnökkel egyetértésben − kéri fel négyéves
időtartamra.
(3) Az SZKÖ MNB a 8. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően
a) javaslatokat tesz és ajánlásokat fogalmaz meg a miniszter részére
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aa) az Egyezmény 11. cikkének megfelelően a helyi közösségek által felterjesztett szellemi
kulturális örökségi elemek felvételére a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe, a
Bizottság által jóváhagyott kritériumrendszernek megfelelő jelölések alapján,
ab) arra vonatkozóan, hogy a miniszter a nemzeti jegyzék mely elemeit jelölje az emberiség
szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára,
ac) arra vonatkozóan, hogy a miniszter mely elemet jelölje a sürgős védelmet igénylő
szellemi kulturális örökség listájára,
ad) arra vonatkozóan, hogy a miniszter mely, az Egyezmény elveit és céljait legjobban
tükröző, a szellemi kulturális örökség megőrzését célzó programokat, projekteket és
tevékenységeket jelölje kiválasztásra és terjesztésre a szellemi kulturális örökség megőrzésével
foglalkozó kormányközi bizottság részére,
ae) a nemzeti jegyzéken és a nemzetközi listákon nyilvántartott magyar szellemi kulturális
örökség elemek fenntartható megőrzéséről, méltó hasznosításáról és társadalmi tudatosításáról,
af) annak érdekében, hogy Magyarországon az emberiség szellemi kulturális örökségének
megőrzése - az épített és a természeti örökséghez hasonlóan - széles körben elfogadott és
elismert eszmévé váljék, nemzeti és regionális stratégiai és cselekvési programokat
kezdeményez,
ag) az Egyezményt megvalósító programok és oktatási projektek kidolgozása érdekében,
ah) a határon túli magyar közösségek szellemi kulturális örökségével kapcsolatos
együttműködést elősegítő stratégiáról és programokról;
b) rendszeresen felülvizsgálja és frissíti a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékét;
c) véleményezi a jelentés készítője részére a szellemi kulturális örökség megőrzésével
foglalkozó kormányközi bizottság számára az Egyezmény hazai végrehajtásáról készített
időszaki jelentést.
(4) Az SZKÖ MNB tagjai:
1. az Elnök,
2. a főtitkár,
3. a miniszter által delegált két fő,
4. a kulturális örökség védelméért felelős miniszter által delegált egy fő,
5. a köznevelésért és a felsőoktatásért felelős miniszter által közösen delegált egy fő,
6. a külpolitikáért felelős miniszter által delegált egy fő,
7. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által delegált egy fő,
8. az MTA elnöke által delegált egy fő,
9. az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont által delegált két
fő,
10. az MMA elnöke által delegált két fő,
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11. az Országgyűlés kultúráért felelős bizottságának elnöke által delegált egy fő,
12. a Hagyományok Háza képviseletében egy fő,
13. az országos és a területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezet feladatait
ellátó szervezet képviseletében egy fő,
14. a Néprajzi Múzeum képviseletében egy fő,
15. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum képviseletében egy fő,
16. a Magyarországi Tájházak Szövetsége képviseletében egy fő,
17. a Magyar Népművészeti Tanács képviseletében egy fő,
18. a Magyar Rektori Konferencia képviseletében két fő,
19. a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége képviseletében egy fő.
(5) Az SZKÖ MNB-be tanácskozási joggal rendelkező egy-egy fő meghívottat delegálhat
a) a természetvédelemért felelős miniszter,
b) a turizmusért felelős miniszter,
c) az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter,
d) a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter.
(6) Az SZKÖ MNB titkársági feladatainak ellátását a miniszter biztosítja.

7. 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
XXXIX. fejezet
A szakképzés együttműködési rendszere
104. Az Szkt. 98. §-ához
308. § (1) A Szakképzési Innovációs Tanács
1. a Kormány által delegált összesen kilenc képviselőből,
2. a szakképző intézmények, a felsőoktatási intézmények és ezek fenntartói összesen nyolc
képviselőjéből,
3. a Magyar Rektori Konferencia egy képviselőjéből,
4. az országos gazdasági kamarák, illetve szakmai szervezetek összesen hét képviselőjéből,
5. a szakképzés területén működő szakszervezetek és érdekképviseleti szervezetek összesen
négy képviselőjéből,
6. a nagyvállalatok összesen hat képviselőjéből,
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7. az együttműködési megállapodással rendelkező bevett egyházak összesen négy
képviselőjéből,
8. a Magyar Tudományos Akadémia egy képviselőjéből,
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek egy képviselőjéből,
10. az oktatók egy képviselőjéből,
11. a nemzetiségek összesen egy képviselőjéből
áll.
(2) A Szakképzési Innovációs Tanács elnökét – a tagok közül – és tagjait a szakképzésért
felelős miniszter kéri fel. Az elnök és a tagok névsorát a szakképzésért felelős miniszter a
szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé.
(3) A Szakképzési Innovációs Tanács tagjainak megbízatása hároméves időtartamra szól.
309. § (1) A Szakképzési Innovációs Tanács tagjainak megbízatása megszűnik a tag
a) lemondásával a lemondásban meghatározott napon,
b) megbízatásának lejártának napján vagy
c) halála napján.
(2) A tag megbízatásának megszűnése esetén az új tagot a megbízatás megszűnését követő
hatvan napon belül kell kijelölni és felkérni.
310. § (1) A Szakképzési Innovációs Tanács ügyrendjét egyszerű szótöbbséggel maga
határozza meg. Az ügyrend hatálybalépéséhez a szakképzésért felelős miniszter jóváhagyása
szükséges.
(2) A Szakképzési Innovációs Tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról a
szakképzésért felelős miniszter gondoskodik.

8. 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Michalicza-ösztöndíjról
1. § (1) A Michalicza-ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított,
pályázat útján elnyerhető képzési ösztöndíj, amelynek célja a felsőfokú végzettséggel
rendelkező ápolók támogatása a mesterfokozat és okleveles ápoló, továbbá okleveles
kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettség megszerzésében.
(2) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az egészségügyért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) felel.
2. § (1) A miniszter az ösztöndíjprogram működtetéséhez 8 tagú Ösztöndíj Bizottságot (a
továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság elnökét a Bizottság tagjai közül a miniszter
bízza meg három évre.
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(2) A Bizottságba
a) a Magyar Rektori Konferencia 1 főt,
delegál.
(3) A Bizottság tagjait a miniszter kéri fel három évre.
(4) A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.
3. § (1) A Bizottság
a) kidolgozza és a miniszter jóváhagyását követően az Országos Kórházi Főigazgatóság (a
továbbiakban: OKFŐ) honlapján közzéteszi az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
valamint a pályázati felhívást,
b) javaslatot tesz az országos kórház-főigazgató részére a benyújtott pályázatok elbírálására,
c) kidolgozza az ösztöndíjak meghatározásának értékelési szempontrendszerét,
d) az ösztöndíjprogram működési szabályzatával összhangban javaslatot tesz az országos
kórház-főigazgató részére az ösztöndíjak mértékére vonatkozóan,
e) meghatározza a képzési időszak 2. félévére vonatkozó kreditindexhez kapcsolódó
ösztöndíjak összegét és a 3., valamint 4. félévre vonatkozó, ösztöndíjra jogosító kreditindex
minimumszintjét,
f) évente beszámolót készít a miniszter részére az ösztöndíjprogram végrehajtásáról,
g) tájékoztatja a képző felsőoktatási intézményt az elnyert ösztöndíjjal összefüggő, a
felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3.
melléklet I/B. fejezet 1. pont h) alpontja szerinti, az ösztöndíjhoz kapcsolódó adatszolgáltatási
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatokról, valamint
h) koordinációs, kapcsolattartási és információs feladatokat lát el.

9. 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
1. § E rendelet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapelveivel
összhangban a 2. § (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó sajátos, a vállalkozók
tekintetében meghatározott szabályoktól – egyéb jogszabályi előírásból következően – eltérő
beszámoló készítési és könyvvezetési szabályokat határozza meg.
2. § (1) E rendelet hatálya a Tv. 3. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egyéb
szervezetek közül:
l) a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezetre,
terjed ki.
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(2) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek
minősülő egyéb szervezet, különösen:
a) a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény
b) az Országos Tudományos Diákköri Tanács,
c) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság,
d) a Felsőoktatási Tervezési Testület,
e) a Magyar Rektori Konferencia,
f) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
g) az európai területi együttműködési csoportosulás,
h) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium, valamint
i) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.
3. § (4) A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézménynek, a Magyar
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak, a Felsőoktatási Tervezési Testületnek, az Országos
Tudományos Diákköri Tanácsnak, a Magyar Rektori Konferenciának, valamint a közhasznú
szervezetként működő európai területi együttműködési csoportosulásnak a beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. előírásait az Ectv. vonatkozó előírásai
figyelembevételével kell alkalmaznia.

10. 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
6. A felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv eljárásai
11. § (1) A Hivatal a felsőoktatási intézménytörzsben nyilvántartja az alapító okiratban, az
oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Onytv.) 3.
melléklet I. alcímében, valamint a 6. melléklet 2. pontjában, továbbá az egyéb jogszabályban
előírt adatokat.
(2) A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás átvezetését, a működési engedély
módosítását – ideértve a felsőoktatási intézményeknek az Nftv. 20-21/A. §-a szerinti
átalakulását is – a döntéstől számított harminc napon belül kell a Hivatalnál kérelmezni, amely
kérelemre a Hivatal az adat nyilvántartásba vételével, változásával, törlésével kapcsolatos
eljárást lefolytatja.
(3) Az adatokat, valamint a bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat
e) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a
Magyar Rektori Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az
Országos Doktori Tanács, a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban együtt:
felsőoktatási szervezetek) esetében az adott felsőoktatási szervezet vezetője,
jelenti be.
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(4) A kérelemhez mellékelni kell az adat vagy az adatváltozás tényét igazoló
dokumentumokat. Nyilvántartásba vett szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti
követelményeinek módosítása esetén mellékelni kell a módosított képzési és kimeneti
követelményeket, továbbá a képzést folytató többi felsőoktatási intézmény támogató
véleményét a módosításról. A módosítás nem irányulhat a képzés nevének, szakképzettségének,
képzési területének, képzési idejének vagy kreditszámának a változására. A módosítási kérelem
benyújtására a 22. § (1) bekezdésében meghatározott határidők az irányadóak. A szakirányú
továbbképzés képzési és kimeneti követelményeinek módosítása esetén a 22. § (3)
bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

11. 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
1. A tankönyvellátásban közreműködők kijelölése
1. § A Kormány a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvényben (a továbbiakban: Ntt.) foglalt feladatok ellátására
a) állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szervként az Oktatási Hivatalt (a
továbbiakban: hivatal),
b) könyvtárellátóként a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban: Könyvtárellátó),
c) az Ntt. 1. § (4) bekezdésében meghatározott testületként a Nemzeti Tankönyvtanácsot (a
továbbiakban: Tanács)
jelöli ki.
2. A Tanács
2. § (1) A Tanács a nemzeti köznevelés tankönyvfejlesztése és tankönyvellátása minőségének
értékelésére létrehozott független, országos testület.
(2) A Tanácsnak tizenhárom tagja van. A Tanácsba
a) négy tagot az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),
b) két tagot a szakképzésért felelős miniszter,
c) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,
d) egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia,
e) egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia,
f) egy tagot a Magyar Rektori Konferencia,
g) egy tagot a Nemzeti Pedagógus Kar,
h) egy tagot a bevett egyházak és
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i) egy tagot az Országos Nemzetiségi Tanács
delegál.
3. § (1) A Tanács
a) figyelemmel kíséri a nemzeti köznevelés tartalmi tantervi fejlesztési folyamatait,
b) rendszeresen elemzi az iskolák új és használt tankönyvekkel történő ellátásának helyzetét,
c) nyomon követi a tankönyvjegyzék alapján az iskolák számára rendelkezésre álló
tankönyvkínálatot,
d) az a)-c) pont alapján szerzett tapasztalatok figyelembevételével éves tankönyvfejlesztési
tervet készít, valamint
e) jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a tankönyvvé nyilvánítási
eljárásban.
(2) A Tanács felhívására a hivatal és a köznevelés tankönyvellátásában érintett
tankönyvkiadó a tárgyévet követő évben kezdődő tanévre vonatkozó – tankönyvfejlesztési,
pedagóguskézikönyv-fejlesztési – javaslatát január 15-ig küldhetik meg a Tanács részére.
(3) A Tanács a (2) bekezdés szerinti javaslatok figyelembevételével elkészíti az éves
tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv-fejlesztési tervet, amelyet március 1-jéig
jóváhagyásra megküld a miniszter részére.
4. § A Tanácsnak nem lehet tagja az,
a) aki a Könyvtárellátóval vagy a hivatallal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
b) aki a tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes és jogi személy, valamint
ezek jogi személyiség nélküli társaságának vezetője, munkavállalója, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,
c) aki a b) pontban meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni joggal
rendelkezik, vagy részt vesz a szervezet ügyvezetésében, felügyelő bizottságában, vagy
d) akinek a jogaira vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, illetve az, akitől az ügy
tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

12. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
10/G. § (2) A Kutatótanár pályázatot háromfős bizottság bírálja el, melynek egy tagját a
Magyar Rektori Konferencia, egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia, további egy
tagját a Nemzeti Pedagógus Kar delegálja. A miniszter delegáltja tanácskozási joggal vesz
részt a bíráló bizottság ülésén.
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(3) A bíráló bizottság
a) értékeli a Kutatótanár fokozat megszerzésére jelentkező pedagógus publikációs
tevékenységének színvonalát, valamint
b) szakmai szempontból elbírálja az OH által formai szempontból megfelelőnek minősített
Kutatóprogramban foglaltakat.
(4) A bíráló bizottság tagjaira alkalmazni kell a minősítő bizottság tagjainak
összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat.

13. 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról
1. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított
ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal
rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása.
2. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért a felsőoktatásért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) felel.
(2) A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik a Klebelsberg
Központ (a továbbiakban: Központ) és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a
továbbiakban: KÖB).
5. § (1) A KÖB a miniszter által megbízott köznevelési és felsőoktatási vezetőkből és
szakértőkből, a Központ által delegált szakértőkből, továbbá a Magyar Rektori Konferencia
által a tanárképzés három fő területéről delegált szakértőkből álló legfeljebb tizenegy tagú
testület. A KÖB állandó, a miniszter által megbízott tagja, a Központ elnöke. A KÖB elnökét a
testület tagjai közül a miniszter bízza meg. Nem lehet a KÖB elnöke, aki a Központ elnöke.
(2) A KÖB
a) az ösztöndíj program működési szabályzatával összhangban javaslatot tesz a miniszternek
az ösztöndíjak odaítélésére és mértékére vonatkozóan, melynek során figyelembe veszi a
területi és szakos, szakpáros prioritásokat, továbbá felvételi és tanulmányi eredményeket,
b) gyakorolja az ösztöndíjas szerződés módosításával, megszüntetésével kapcsolatos
javaslattételi jogköreit.

14. 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a
felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről
15. § (1) A felsőoktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely együttműködési megállapodást
köthet a felsőoktatási intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlata biztosítására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési megállapodást - a pedagógusképzés
köznevelési intézményben végzett egyéni összefüggő gyakorlatát kivéve - meg kell kötni, ha a
szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb
szakmai gyakorlatot határoznak meg.
15

(3) Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni. Az együttműködési
megállapodásra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 16. §-ban
foglalt elemek a megállapodás lényeges tartalmának minősülnek.
(4) A felsőoktatási intézmény (2) bekezdés szerinti és legalább egy évre megkötött
együttműködési megállapodásaiban foglalt, a 16. § c) pont cb) alpontja szerint meghatározott,
valamint a belső gyakorlóhelyei által biztosított hallgatói létszámkapacitás nem lehet kevesebb,
mint a felsőoktatási intézmény adott
a) felsőoktatási szakképzésén, mesterképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók
létszámának 50%-a,
b) alapképzési szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 30%-a,
c) osztatlan szakján tanulmányokat folytató hallgatók létszámának 20%-a.
(5)
(6) Az Oktatási Hivatal helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a felsőoktatási intézmény
duális képzési szakmaigyakorlat-szervezési tevékenységét, a nyilvántartásában lévő duális
képzési megállapodás, valamint a duális képzés szakmai gyakorlati részének megvalósítását
szolgáló belső gyakorlóhely nyilvántartási adatainak valódiságát, teljességét, megfelelőségét és
jogszerűségét. Az Oktatási Hivatal az ellenőrzésben való közreműködésre felkérheti a
szakmailag illetékes kamarát, illetve a Magyar Rektori Konferenciát. Az ellenőrzés
eredményéről tájékoztatni kell a felsőoktatási intézmény fenntartóját.

15. 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés
egyes kérdéseiről
4. A Felsőoktatási Tervezési Testület
15. § Az FTT tizenegy tagú testület. Egy-egy tagot delegál a miniszter, a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter, a közigazgatásfejlesztésért felelős miniszter, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter, a
nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért
felelős miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia,
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, kettő tagot a gazdasági kamarák és egy
tagot az egészségügyi kamarák.
16. § (1) Az FTT tagjait, elnökét a miniszterelnök három évre bízza meg. A megbízás egy
alkalommal meghosszabbítható. A tagokat a miniszter terjeszti fel, az elnök személyére a
miniszter tesz javaslatot.
17. § (1) Az FTT tagság megszűnik
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag írásos lemondásával,
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d) a tag visszahívásának kezdeményezése esetén, ha a miniszterelnök – a miniszter javaslatára
– a megbízást visszavonja.
(2) Visszahívásra a delegáló jogosult.
(3) A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület,
szervezet az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál.
18. § (2) Az FTT
a) szakértői tevékenysége keretében felméri a felsőoktatással, a felsőoktatási képzéssel
kapcsolatos társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci igényeket és szükségleteket,
b) előrejelzést készít és annak alapján javaslatot tesz szakpolitikai és felsőoktatás-fejlesztési
kérdésekben,
c) a miniszter felkérésére
ca) egyedi szakértői véleményt ad,
cb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez.
4/A. A Duális Képzési Tanács
18/A. § A DKT tizenkilenc tagú testület. A DKT-ba
a) két tagot a miniszter,
b) két tagot a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter,
c) egy tagot az adópolitikáért felelős miniszter,
d) egy tagot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
e) egy tagot az agrárpolitikáért felelős miniszter,
f) egy tagot az egészségügyért felelős miniszter,
g) egy tagot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
h) három tagot a Magyar Rektori Konferencia,
i) két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
j) egy tagot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
k) egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara,
l) egy tagot a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
m) egy tagot a MAB és
n) egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége
delegál.
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18/B. § (1) A DKT tagjait és elnökét a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter –
a miniszterrel egyetértésben – három évre bízza meg, a megbízás meghosszabbítható. A
tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet
az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál.
(2) A DKT működését az általa elfogadott és a tudománypolitika koordinációjáért felelős
miniszter által – a miniszterrel egyetértésben – jóváhagyott ügyrend alapján folytatja.
(3) A DKT működésének feltételeit a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter
által kijelölt szervezet biztosítja.
(4) A DKT elnökének nevét, tagjainak névsorát Magyarország, valamint a tudománypolitika
koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a
tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a
minisztérium honlapján közzé kell tenni.
18/C. § (1) A DKT tagság megszűnik
a) a megbízás lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag írásos lemondásával,
d) a tag visszahívásának kezdeményezése esetén, ha a miniszter a megbízást visszavonja..
(2) Visszahívás kezdeményezésére a delegáló jogosult.
18/D. § (1) A DKT
a) kidolgozza az alap- és mesterképzési szak tantervének azon a képzési és kimeneti
követelményekhez illeszkedő általános, képzési területre jellemző szakmai és minősítési,
értékelési követelményeit, továbbá a gyakorlati képzésben részt vevő szervezettel, valamint a
szervezet részéről a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberrel szemben támasztott szakmai
és minősítési követelményeket, amelyek teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény az Nftv.ben meghatározott képzési terület adott alapképzési szakán, illetve mesterképzési szakán
folytatott képzését az Oktatási Hivatal által nyilvántartott duális képzési formában is indíthatja,
b) a miniszter vagy a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter felkérésére
ba) egyedi szakértői véleményt ad, és
bb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez,
c) minősíti a duális képzés szakmai gyakorlóhelyét.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai, illetve minősítési
követelményrendszert a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium, valamint a minisztérium honlapján közzé kell tenni. Új vagy
módosított követelményrendszer bevezetésére felmenő rendszerben kerülhet sor.
18/E. § Az azonos tárgy vagy személy tekintetében, egy eljárás keretében a 18/D. § c)
pontjában meghatározottak szerint szükséges újabb minősítés elkészítésével kapcsolatos
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feladatok pártatlan, tárgyilagos szempontokon alapuló ellátása céljából a DKT szervezetének
részeként három tagból álló Felülvizsgálati Bizottságot kell működtetni. A Felülvizsgálati
Bizottság kettő tagját a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter, egy tagját a
miniszter delegálja, megbízásukra, összeférhetetlenségükre a DKT tagjaira vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy nem lehet a Felülvizsgálati Bizottság tagja az a
személy, aki a megbízását megelőző három éven belül a DKT tagja volt.
9. A MAB Felügyelő Bizottsága
29. § (1) A MAB Felügyelő Bizottsága három tagból áll, akiket a miniszter nevez ki hatéves
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.
(2) A MAB Felügyelő Bizottsága ügyrendjét maga állapítja meg, munkáját a MAB Titkársága
segíti. A MAB Felügyelő Bizottsága vezetőjét maga választja.
(3) A MAB Felügyelő Bizottsága ellenőrzi a MAB működését és gazdálkodását. Ennek során
a MAB elnökétől jelentést, a MAB Titkársága munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a MAB könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

16. 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések
jegyzékéről és az új képzések létesítéséről
4. § (1) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási
szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség
felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az
oktatási hivatalhoz nyújtja be a létesítési dokumentumot.
(2) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési
dokumentum teljes körű-e, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő
tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel.
(3) Ha a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Felsőoktatási Tervezési Testület
a képzés létesítését támogatta, továbbá alapképzési szak létesítése esetében a Magyar Rektori
Konferencia az alapképzési szak létesítését támogatta, és a létesítési dokumentum hiánytalan,
az oktatási hivatal a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a
hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével – a benyújtott, kiegészített létesítési
dokumentum megküldésével – a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és
szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési
jegyzékbe történő felvételét, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeinek
közzétételét.
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(4) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell
a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;
b) az alapképzési vagy mesterképzési szak – MKKR szerinti besorolási szintleírással
összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit;
c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;
d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen
da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerőpiaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség
iránti országos és regionális munkaerőpiaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid
távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,
db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúrés oktatáspolitikai szempontokat,
dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat
bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel
való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,
dd) a szakképzettség MKKR szintbe sorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a
különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység
gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,
de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban
érdekelt miniszter véleményét;
e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület
szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;
f) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét;
g) a Felsőoktatási Tervezési Testület 5. § (3) bekezdése szerinti véleményét;
h) az alapképzési, mesterképzési szak vagy felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti
követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és
h) pont hf) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés
kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

17. 57/2008. (V. 22.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, valamint
működési kereteiről
Az Országgyűlés a 100/2007. (XI. 14.) OGY határozat alapján létrehozott Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács (a továbbiakban: Tanács) közjogi jogállásáról, jogköréről,
összetételéről és feladatairól, valamint működési kereteiről a következők szerint határoz:
1. A Tanács jogállása: a Tanács a fenntartható fejlődés kérdéskörében az Országgyűlés által
létrehozott egyeztető, véleményező, javaslattevő testület.
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2. A Tanács jogköre: a Tanács az Országgyűlés, továbbá saját kezdeményezésére napirendre
tűzött kérdéseket vitatja meg, s azokra vonatkozóan kialakítja véleményét, s azt javaslat, ajánlás
vagy állásfoglalás formájában közzéteszi.
3. A Tanács összetétele:
3.3. A Tanács tagjainak delegálására az Országgyűlés felkéri a következő szervezeteket: a
parlamenti pártok képviselőcsoportjait (1 fő képviselőcsoportonként), a Magyar Tudományos
Akadémiát (3 fő), a gazdasági kamarákat (2 fő), az egyházakat (2 fő), a szakszervezeteket (2
fő), a munkaadói szervezeteket (2 fő), az önkormányzati szövetségeket (2 fő), a Műszaki és
Természettudományi Egyesületek Szövetségét (1 fő), a Magyar Rektori Konferenciát (1 fő),
a szociális ügyekkel, illetve egészségüggyel foglalkozó civil szervezeteket (2 fő), a nemzeti és
etnikai kisebbségi szervezeteket (2 fő), a környezet- és természetvédő civil szervezeteket (2 fő),
a réteg- és korosztályi civil szervezeteket (2 fő) és az oktatási és kulturális civil szervezeteket
(2 fő). Az Országgyűlés felkéri a Tanács elnökét, hogy szükség szerint folytasson egyeztetést
az e pontban érintett szervezetek képviselőivel a delegálásról.
4. A Tanács általános feladatköre, feladatai: a hazai fenntartható fejlődési alapelvek,
célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, az ezzel összefüggő nemzetközi
együttműködés figyelembevétele, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégia rendszeres
megújításának és végrehajtásának elősegítése, a vonatkozó tervezési és egyeztetési feladatok
koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel erősítése.

18. 1882/2017. (XI. 30.) Korm. határozat a Roma Szakkollégiumi Tanács
létrehozásáról és működéséről
A Kormány a roma szakkollégiumi hálózat megerősítése, a roma értelmiségi réteg
fejlődésének elősegítése céljából a következő határozatot hozza:
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti
javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületként létrehozza a Roma Szakkollégiumi Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács).
2. A Tanács feladatai:
a) véleményezi a roma szakkollégiumokat érintő jogszabályok tervezetét, javaslatokat
fogalmaz meg a roma szakkollégiumokat érintő jogszabályok megalkotására,
b) ajánlásokat tesz a roma szakkollégiumokkal kapcsolatos szakmai anyagok, módszertani
útmutatók, kiadványok, szakmai segédanyagok kidolgozására,
c) a roma szakkollégiummá minősítés előtt áttekinti és véleményezi a már működő
szakkollégiumok által benyújtott roma szakkollégiummá minősítési kérelmeket,
d) közreműködik a roma szakkollégiumi hálózat kialakításában, fejlesztésében,
e) részt vesz a már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljáráshoz
kapcsolódó útmutatók és segédletek elkészítésében,
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f) részt vesz a már működő szakkollégiumok roma szakkollégiummá minősítő eljárásához
kapcsolódó kérelmek értékelési szempontjainak, minősítési követelményeinek a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium ajánlásai
alapján történő kidolgozásában,
g) áttekinti a roma szakkollégiumok működését és javaslatokat fogalmaz meg azokat
érintően,
h) véleményezi a roma szakkollégiumok részére nyújtandó támogatások elosztására
vonatkozó koncepciót,
i) a miniszter által vezetett minisztérium kérésére véleményezi a roma szakkollégiumokat
érintő megkereséseket.
3. A Tanács tagjai
a) a miniszter által vezetett minisztérium
aa) társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,
ab) társadalmi felzárkózásért felelős területéről a miniszter által delegált 1 fő,
b) a kultúráért és az innovációért felelős miniszter által delegált, az általa vezetett
minisztérium családpolitikáért, valamint felsőoktatásért felelős területéről 1-1 fő,
c) a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos,
d) a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 2/2022. (VI. 7.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki
biztos,
e) a Magyar Rektori Konferencia által delegált 1 fő,
f) az Országos Roma Önkormányzat által delegált 1 fő,
g) a Roma Szakkollégiumok Egyesület által delegált 4 fő.
4. A Tanács tagjai megbízatása határozatlan időre szól. A delegált tagokat a miniszter bízza
meg.
5. A Tanács elnöke a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. Az elnököt
akadályoztatása esetén az ügyrendben meghatározott személy helyettesíti.
6. A delegált tagok megbízatása megszűnik
a) a tag
aa) írásban történő lemondását követően, illetve
ab) felmentésének a delegáló általi kezdeményezése esetén,
a miniszternek a megbízás visszavonásáról szóló intézkedésével,
b) a tag halálával,
c) a delegáló jogutód nélküli megszűnésével,
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d)
6.1. A lemondás közlése, illetve a tag felmentésének kezdeményezése és a megbízatás
visszavonása közötti időszakban a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, valamint
nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat.
6.2. A tagság megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet új tagot delegál.
7. A Tanács szükség szerint ülésezik. A Tanács ülését a Tanács elnöke, akadályoztatása
esetén az ügyrendben meghatározott személy hívja össze. A Tanács ülésének összehívását
kezdeményezheti továbbá a miniszter, a Tanács tagjai és a Tanács titkára. A Tanács titkára a
Tanács ülésein tanácskozási joggal vesz részt.
8. A Tanács tagjait díjazás, tiszteletdíj nem illeti meg.
9. A Tanács munkáját titkárság segíti. A Tanács működési feltételeiről a miniszter
gondoskodik. A Tanács működésének részletes szabályait a Tanács ügyrendjében állapítja meg.
A Tanács ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
10. A Tanács ügyrendjét, ülésein hozott határozatait, a 2. pont f) alpontja szerinti
feladatkörében meghatározott értékelési szempontrendszert, minősítési követelményrendszert,
valamint a Titkárság elérhetőségeit a miniszter által vezetett minisztérium és az Oktatási Hivatal
honlapján közzé kell tenni.

19. 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat egyes köznevelési szakmai testületekről
4. Köznevelés-stratégiai Kerekasztal
18. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal a közneveléssel kapcsolatos döntések
előkészítésében javaslattevő, véleményező, stratégiai tanácsadói tevékenységet végző
társadalmi egyeztető szakmai testület.
19. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal
a) figyelemmel kíséri a köznevelés helyzetét, állást foglal a közneveléssel összefüggő
oktatáspolitikai, kutatási és stratégiai fejlesztési kérdésekben,
b) figyelemmel kíséri a köznevelés színvonalának alakulását, a köznevelés fejlesztését
szolgáló kutatási feladatokat kezdeményez.
20. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztalnak a miniszter felkérése alapján öt képviseleti oldala
van.
21. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal képviseleti oldalai
a) a kormányzati képviselet, amely a miniszter nevében eljáró, a miniszter által vezetett
minisztérium állami vezetőjéből, illetve képviselőjéből és a Kulturális és Innovációs
Minisztérium, Agrárminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium egy-egy
képviselőjéből áll,
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b) a szakmai képviselet, amely kilenc főből áll az alábbiak szerint:
ba) a Nemzeti Pedagógus Kar részéről három fő,
bb) az Országos Köznevelési Tanács részéről két fő,
bc) a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia és a Rektori
Konferencia részéről egy-egy fő,
bd) a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolák részéről egy fő,
c) az intézményfenntartói képviselet, amely tíz főből áll az alábbiak szerint:
ca) az állami köznevelési intézményfenntartói képviseletet ellátó kettő fő,
caa) a Klebelsberg Központ koordinálásával két fő a tankerületek képviseletében,
cab)
cb) az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviseletet ellátó három fő,
cba) az országos nemzetiségi önkormányzatok képviseletében egy fő,
cbb) az országos önkormányzati szövetségek képviseletében két fő,
cc) a magán és az egyházi köznevelési intézményfenntartói képviseltet ellátó öt fő,
cca) a magán köznevelési intézményfenntartók képviseletében egy fő,
ccb) az egyházi köznevelési intézményfenntartók képviseletben négy fő,
d) a szakszervezeti érdekképviseletek három fő képviselőt választanak a köznevelésben
taglétszámmal bíró szakszervezetek képviselőiből,
e) az országos szülői és diákképviseletek egy-egy fő rendes tagot és egy-egy fő póttagot
választanak.
22. A delegáltak személyéről a delegáló szervezet dönt.
23. Az országos szülői és diákképviseletek által történő választást megelőzően jelölésre kerül
sor.
24. A választást megelőző jelölésben azok az országos szülői szervezetek vehetnek részt,
amelyek alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételük igazolásával a Belügyminisztérium
köznevelési helyettes államtitkárának titkárságán jelentkeztek és igazolni tudják legalább
harminc köznevelési intézményben működő szülői közösség támogatását.
25. A választást megelőző jelölésben azok az országos diákszervezetek, valamint
diákönkormányzati szövetségek vehetnek részt, amelyek alapszabályuk és bírósági
nyilvántartásba vételük
igazolásával,
illetve a diákönkormányzati
szövetség
alapdokumentumával és a képviselt intézményi diákönkormányzatok listájával a
Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkárának titkárságán jelentkeztek.
26. A jelölés és a választás folyamata a 8. pontban meghatározottak szerint történik.
27. A Köznevelés-stratégiai Kerekasztal tagjainak megbízatása öt évre szól.

24

5. Közös szabályok
28. Az Országos Köznevelési Tanács, az Országos Nemzetiségi Tanács, valamint a
Köznevelés-stratégiai Kerekasztal (a továbbiakban együtt: szakmai testületek) tagjainak
megbízatása megszűnik:
a) a felkérés időtartamának leteltével,
b) a delegáló általi visszahívással,
c) a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával,
d) a tag halálával.
29. A szakmai testületek munkáját titkárság segíti. A szakmai testületek működéséhez
szükséges feltételekről a miniszter gondoskodik.
30. A szakmai testületek működésének költségeit a XIV. Belügyminisztérium fejezet
költségvetésében kell biztosítani. A szakmai testületek tagjait tevékenységük ellátásáért díjazás
nem illeti meg.
31. A szakmai testületek ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.
32. A szakmai testületek tevékenységükről az ügyrendjükben foglaltak szerint tájékoztatják
a minisztert.

20. 1548/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum
létrehozásáról
1. A Kormány a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának összehangolása, a társadalmi
felzárkózás folyamatában való részvételük ösztönzése érdekében, továbbá abból a célból, hogy
a vállalatok aktivitásával létrejöjjön a társadalmi befogadás és magasabb szintű társadalmi
integráció a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjainak foglalkoztatására,
felzárkózásának elősegítésére, létrehozza a Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórumot (a
továbbiakban: Fórum).
2. A Fórum a felzárkózást szolgáló tanácsadó, konzultációs testület, az érintett társadalmi
csoportok érdekeire vonatkozó információk kormányzati munkába történő közvetítésének
színtere.
3. A Fórum feladatai:
a) konzultatív tanácsadó testületként segíti a társadalmi felzárkózásért felelős minisztert a
hátrányos helyzetű, illetve a munkanélküliséggel leginkább sújtott társadalmi csoportok
esélyteremtésének elősegítésében;
b) javaslatokat fogalmaz meg a hátrányos helyzetűek, különösen a romák foglalkoztatásának
ösztönzésére a versenyszférában;
c) felhívja a figyelmet mindazokra a problémákra, amelyek nehezítik a romák felzárkózását
segítő intézkedések megvalósulását;
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d) véleményt nyilvánít a szegénységben, társadalmi kirekesztésben élő hátrányos helyzetű
romák társadalmi integrációját érintő intézkedési javaslatokról;
e) javaslatokat fogalmaz meg az európai uniós programozási időszakokban kiírandó
felzárkózást segítő programok szakmai tartalmára, intézkedéseire;
f) ismerteti tagjai részére azokat a jó gyakorlatokat, melyek a társadalmi felelősségvállalás
jegyében valósulnak meg;
g) a területi hátrányok mérséklése érdekében feltárja és bemutatja a térségi együttműködések
jó gyakorlatait.
4. A Fórum tagjai:
a) a belügyminiszter;
b) a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára;
c) a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára;
d) a technológiai és ipari miniszter;
e) a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára;
f) a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára;
g) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke;
h) a Magyar Rektori Konferencia elnöke;
i) a belügyminiszter által felkért azon vállalatok, amelyekkel a Kormány stratégiai
együttműködési megállapodást kötött, valamint azok, amelyek a felzárkózás területén szakmai
tapasztalattal rendelkeznek (a továbbiakban együtt: vállalatok);
j) a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos;
k) a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
5. A Fórum elnöke a belügyminiszter. A Fórum alelnöke a Belügyminisztérium társadalmi
felzárkózásért felelős helyettes államtitkára és a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos,
társelnöke a vállalatok által megjelölt tag.
6. A Fórum ülésein meghívottként, a Fórum elnökének felkérésére, tanácskozási joggal
vesznek részt a Fórum tagjai által javasolt kormánytagok.
7. A Fórum titkársági feladatainak ellátásáról a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért
felelős helyettes államtitkára gondoskodik.
8. A Fórum szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.
9. A Fórum működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. A Fórum ügyrendjét
− a tagok véleményének kikérését követően − az belügyminiszter állapítja meg.
9a. A Fórum a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok
kidolgozását az ügyrendben meghatározottak szerint – a Fórum egyes tagjai, valamint a
meghívottak részvételével működő – munkacsoportok keretében is elláthatja.
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21. 1193/2015. (III. 31.) Korm. határozat a Mobilitási Bizottság létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) alapján az egységes, magyar
felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika feltételeinek kialakítása és továbbfejlesztése céljából
– javaslattevő, véleményező és tanácsadó testületként – létrehozza a Mobilitási Bizottságot (a
továbbiakban: Bizottság).
2. A Bizottság 6 tagból áll. Elnökét és tagjait a tudományos élet szereplői közül az oktatásért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben
kéri fel és nevezi ki hároméves időtartamra. A Bizottságba 1-1 tagot delegál
a) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája,
b) a Magyar Tudományos Akadémia és
c) a Magyar Rektori Konferencia.
3. A Bizottság tagjait díjazás nem illeti meg.
4. Az elnök, illetve a tag megbízatása megszűnik:
a) a tagságról történő lemondással,
b) a megbízás visszavonásával,
c) az elnök, illetve a tag halálával, továbbá
d) a megbízási idő lejártával.
5. A Bizottság titkársági feladatait a Tempus Közalapítvány látja el.
6. A Bizottság ülésére tanácskozási joggal a tagokon és elnökön kívül más személyek is
meghívhatóak.
7. A Bizottság ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá. A Bizottság az ülések jegyzőkönyvét a
miniszternek megküldi.
8. A Bizottság javaslatot tesz a miniszternek a felsőoktatás nemzetközi tevékenységével
kapcsolatos kérdésekben, különösen:
a) nemzetköziesítési stratégiai javaslatok kidolgozása,
b) hallgatói, oktatói, kutatói, tanári, egyéb alkalmazotti mobilitás,
c) erőforrások, külföldi felsőoktatási hallgatók részére biztosított ösztöndíjas férőhelyek
elosztásának elve a felsőoktatási intézményekben,
d) felsőoktatási intézményi kapcsolati menedzsment fejlesztése,
e) mobilitási rendszerek összehangolása, az intézményi koordináció fejlesztése,
f) felsőoktatási intézmények nemzetközi szolgáltatásának fejlesztése,
g) kredit megállapodás elősegítése, a kredit mobilitás akadályainak leküzdése,
h) a magyar felsőoktatás külföldi elismertségének növelése.
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22. 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról
1. A Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés
visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő
következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új
modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges
cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására a központi államigazgatási
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.
törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot.
2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: NBT) feladatai:
a) a legújabb tudományos eredményekre figyelemmel kidolgozza és a Kormány elé terjeszti
a bűnmegelőzés új nemzeti stratégiájának a tervezetét;
b) összehangolja a bűnmegelőzés új nemzeti stratégiájának a megvalósítását, ennek keretében
közreműködik a bűnmegelőzést megvalósítani hivatott cselekvési tervek kidolgozásában és
figyelemmel kíséri azok gyakorlati megvalósulását;
c) javaslatokat dolgoz ki a Kormány számára a bűnmegelőzési programok és feladatok
megvalósítását szolgáló erőforrások elosztására és felhasználására;
d) kezdeményezi és ösztönzi a bűnözést gerjesztő folyamatok és a bűncselekmények
elkövetését elősegítő okok, körülmények ellen ható intézkedéseket;
e) kezdeményezi a bűnmegelőzés különböző területeit érintő jogszabályok megalkotását,
valamint véleményezi az e tárgykört érintő jogszabályok és más kormányzati intézkedések
tervezeteit, azok hatálybalépését követően közreműködik a végrehajtás folyamatos
ellenőrzésében;
f) összehangolja a központi közigazgatási, valamint a rendvédelmi szervek bűnmegelőzéssel
összefüggő tevékenységét, segíti a helyi bűnmegelőzési szervezetek szakmai tevékenységét;
g) együttműködik a külföldi és a nemzetközi bűnmegelőzési szervezetekkel;
h) közreműködik a magyarországi közigazgatási, valamint rendvédelmi szervek, illetve a
helyi bűnmegelőzési szervezetek külföldi és nemzetközi bűnmegelőzési szervezetekkel történő
együttműködésének a koordinációjában;
i) közreműködik az egységes országos bűnmegelőzési felvilágosító és tájékoztatási rendszer,
valamint a bűnmegelőzési képzés szakmai követelményei kialakításában;
j) tevékenyen közreműködik a bűnmegelőzés magyarországi és külföldi legjobb
gyakorlatainak elterjesztésében, segíti a bűnmegelőzés szakmai ismereteinek, valamint
magyarországi és külföldi legjobb gyakorlatainak a rendészeti oktatásban és a képzésekben
történő hasznosítását;
k) részt vesz a Kormány bűnmegelőzési programjának, valamint a bűnmegelőzés és a bűnözés
előző évi helyzetét értékelő jelentésének az elkészítésében;
l) közreműködik az áldozatsegítés, valamint a rendészeti szervek, illetve a rendészeti oktatási
és tudományos tevékenységet végző intézmények bűnmegelőzési munkájának a
támogatásában;
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m) a büntetőpolitika és a bűnmegelőzés elvi megalapozását segítő hatékonysági
vizsgálatokkal és módszertani tanulmányokkal támogatja a Kormány közbiztonsági
célkitűzéseinek a megvalósítását;
n) közreműködik a bűnmegelőzés szakmai törekvései érdekében szükséges és indokolt
projekteknek az erre a célra rendelkezésre álló forrásokból történő támogatásában;
o) közreműködik a megyei bűnmegelőzési tanácsok kialakításában, és koordinálja azok
működését.
3. Az NBT létszáma és tagjainak kinevezése:
a) Az NBT létszáma - az NBT elnökét és társelnökeit is beleértve - legfeljebb ötvenegy fő.
b) Az NBT elnöke a miniszterelnök által kinevezett személy, az NBT társelnökei a
rendészetért felelős miniszter, valamint a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter.
c) Az NBT elnöke és társelnökei mellett az NBT tagja
ca) a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős
helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó
szervezeti egység vezetője, valamint
cb) a szociálpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium szociális ügyekért felelős
helyettes államtitkára irányítása alá tartozó, szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője.
d) Az NBT további egy-egy tagjára
da) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazságügyi kapcsolatokért
felelős államtitkára,
db) a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium köznevelésért felelős
államtitkára,
dc) a családpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium családokért felelős
államtitkára,
dd) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium iparért és
munkaerőpiacért felelős államtitkára,
de) a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium rendészeti államtitkára,
df) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium önkormányzati
államtitkára,
dg) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
dh) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazságügyi
közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára,
di) az országos rendőrfőkapitány,
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dj) a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium közlekedéspolitikáért felelős
államtitkára,
dk) az agrárpolitikáért felelős miniszter,
dl) az építésügyért felelős miniszter,
dm) a fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítására kijelölt miniszter által vezetett
minisztérium területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára,
dn) a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium társadalmi
felzárkózásért felelős helyettes államtitkára,
do) a felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkoztatásért és
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára,
dp) a szakképzésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakképzésért felelős
helyettes államtitkára,
tesz javaslatot.
e) A Kormány felkéri
ea) a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét,
eb) a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét,
ec) a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét,
ed) az Országos Polgárőr Szövetség elnökét,
ee) a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület elnökét,
ef) az Országos Roma Önkormányzat elnökét,
eg) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét,
eh) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét,
ei) a Magyar Rektori Konferencia elnökét,
ej) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnökét,
ek) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatóját,
el) a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatóját, valamint
em) a megyei bűnmegelőzési tanácsok elnökeit
az NBT további egy-egy tagjára történő javaslat megtételére.
f) Az NBT tagjának javasolt személyt a rendészetért felelős miniszter határozatlan időre
nevezi ki az NBT tagjává.
g) Az NBT elnökének személyére a rendészetért felelős miniszter és a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter együttesen tesz javaslatot a miniszterelnöknek.
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23. 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat az Országos Képesítési Keretrendszer
létrehozásáról és bevezetéséről
1. A Kormány
c) felkéri az Országos Köznevelési Tanács, az Országos Kisebbségi Bizottság, a Magyar
Rektori Konferencia, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Tanács, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület vezetőjét és az
Országos Érdekegyeztető Tanácsban képviselettel rendelkező munkaadói és munkavállalói
szervezeteket, valamint az országos gazdasági kamarákat állandó meghívottként a
Munkacsoportban való részvételre.

24. 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról
1. A Kormány a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szóló
47/2007. (V. 31.) OGY határozat 6. pontja alapján, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia 2007-2032 (a továbbiakban: Nemzeti Stratégia) hatékony végrehajtása és
végrehajtásának követése, értékelése érdekében a kormányzat, a szakmai és civil szervezetek,
valamint az egyházak részvételével működő, „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégia Értékelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
2. A Bizottság a Nemzeti Stratégia végrehajtását és annak civil kontrollját, átláthatóságát
segítő, véleményező és javaslattevő testület.
3. A Bizottság feladata
a) vélemények, ajánlások megfogalmazásával tevékenyen közreműködni a Nemzeti Stratégia
és a cselekvési tervét tartalmazó Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
intézkedési tervének (a továbbiakban: cselekvési terv) megvalósításában,
b) a Nemzeti Stratégia és a cselekvési terv végrehajtását tervszerűen, módszeresen
monitorozni, az utánkövetés eszközrendszerét és eljárásait továbbfejleszteni, egy – a
gyermekszegénységet mérő és leginkább jellemző mutatókból álló – indikátorrendszert alkotni,
az adatokat összegyűjteni, elemezni és közzétenni,
c) figyelemmel kísérni és értékelni a Nemzeti Stratégia céljaival, prioritásaival kapcsolatos
társadalmi folyamatok alakulását,
d) a monitorozás eredményeinek, valamint a kormányzati intézkedések hatásainak, illetve
különböző programok működésének a tapasztalatai alapján véleményeket, javaslatokat
megfogalmazni a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság számára,
4. A Bizottság feladatainak végrehajtásáról évente, május 31. napjáig, írásban tájékoztatja a
feladatkörrel rendelkező minisztert, valamint a nyilvánosságot.
5. A Bizottság 33 tagból áll. A Bizottság elnöke a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)
gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, társelnöke a 6. pontban meghatározott szervezetek
képviselői közül az általuk kijelölt személy.
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Az elnök távollétében a helyettesítésének rendjét a Bizottság ügyrendje határozza meg.
A Kormány a Bizottság további tagjaként a kormányzati oldal képviseletére felhívja
a) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát,
b) a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 2/2022. (VI. 7.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki
biztost,
c) a BM szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárát,
d) a BM köznevelési államtitkárát,
e) a BM egészségügyi államtitkárát,
f) a BM társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárát,
g) a BM európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárát,
h) a Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM) családokért felelős
államtitkárát,
i) a KIM innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárát,
j) a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárát,
k) a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárát,
l) a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkárát,
m) az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkárát,
n) a Központi Statisztikai Hivatal elnökét,
o) a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatóját,
p) a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatóját
egy-egy tag jelölésére.
6. A Kormány a Bizottság további tagjaként a szakmai és civil oldal képviseleteként
a) felkéri
aa) a Társadalomtudományi Kutatóközpont Gyerekesély-kutató Csoportot,,
ab) a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot,
ac) a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet,
ad) a Magyar Védőnők Egyesületét,
ae) a Nagycsaládosok Országos Egyesületét,
af) az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványt,
ag) a Roma Koordinációs Tanácsot,
ah) a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületét,
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ai) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét,
aj) a Magyar Rektori Konferenciát,
ak) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot és
al) a Roma Szakkollégiumok Egyesületét
egy-egy tag jelölésére, továbbá
b) felkéri azon bevett egyházakat, amelyek a Magyarország területén mind az általános és
középiskolai nevelésben és oktatásban, mind a felsőoktatási alap- és mesterképzésben és a
doktori képzésben oktatást, nevelést és képzést biztosító köznevelési és felsőoktatási
intézményeket tartanak fenn, hogy összesen négy főt jelöljenek.
6/A. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal, állandó meghívottként részt vesz:
a) az Alapvető Jogok Biztosa,
b) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
c) a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézete,
d) a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete,
e) a TÁRKI,
f) az Oktatási Hivatal vezetője,
g) a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért elnöke és
h)
által kijelölt egy-egy személy.
7. A Bizottság tagjait a 6. pontban felsorolt szervezetek képviseletét ellátó testület vagy
személy jelöli a feladatkörrel rendelkező miniszter felkérése alapján. A Bizottság tagjait
feladataik ellátására a feladatkörrel rendelkező miniszter négy évre, írásban kéri fel. A Bizottság
valamely tagjának halála vagy lemondása esetén a tagot jelölő szervezet jogosult újabb
jelölésre, a felkérés idejére.
8. A tagok visszahívására a jelölő szervezetek jogosultak, egyidejűleg új tag jelölésével az
eredetileg felkért tag megbízatásának idejére. Ennek alapján a felkérés visszavonásáról, és az
új tag felkéréséről a feladatkörrel rendelkező miniszter gondoskodik.
9. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és az általa elfogadott munkaterv alapján
évente legalább két alkalommal ülésezik.
10. A Bizottság feladataival és működésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív és
titkársági teendőket a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium
látja el.
11. A Bizottságnak a társadalmi felzárkózási koordinációs testületek működésével
kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1545/2021. (VIII. 4.) Korm.
határozat (a továbbiakban: KH1.) 1-3. pontjában és 5. pont b) és c) pontjában meghatározott
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tagjait a KH1. közzétételét követő 15 napon belül kell delegálni, és megbízatásuk a Bizottság
KH1. közzétételét megelőzően már felkért tagjai megbízatásának lejárati időpontjáig érvényes.

25. 3/2022. (VIII. 8.) KIM utasítás a Kulturális és Innovációs Minisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
7.4. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
21. § (1) Az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár ellátja a következő - a
felsőoktatás-politikai döntések meghozatala szempontjából illetékességgel rendelkező testületekkel kapcsolatos, jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz útján
meghatározott miniszteri feladatokat:
a) Külhoni Magyar Oktatási Tanács,
b) Felsőoktatási Kerekasztal,
c) Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács.
(2) Az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár jogszabály felhatalmazása alapján
közreműködik az irányítói, felügyeleti jogok gyakorlásában, illetve kapcsolatot tart
a) a felsőoktatási intézmények rektoraival, kancellárjaival,
b) a Magyar Rektori Konferenciával,
c) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal,
d) a Felsőoktatási Tervezési Testülettel,
e) az MTA-val,
f) az Oktatási Hivatallal,
g) a Duális Képzési Tanáccsal,
h) a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanáccsal.
44. § A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
14. együttműködik a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal, az Országos Doktori
Tanáccsal, a Duális Képzési Tanáccsal, a Felsőoktatási Tervezési Testülettel, Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciájával, Doktoranduszok Országos Szövetségével,
valamint az Oktatási Hivatallal, illetve kapcsolatot tart a Magyar Rektori Konferenciával,
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26. 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3. A Kulturális- és Tudománydiplomáciai Főosztály koordinációs feladatai körében
a) figyelemmel kíséri a kormányközi kulturális, tudományos-technológiai, valamint
felsőoktatási megállapodások végrehajtását, képviseli a minisztériumot az érintett tárcaközi
bizottságokban és szükség szerint a külföldi partnerekkel folytatott szakmai tárgyalások magyar
delegációjában,
b) gondoskodik a nemzetközi kulturális, tudományos, valamint felsőoktatási
együttműködéssel összefüggő kormányrendeletekből és a tárcaközi megállapodásokból a
minisztériumra háruló feladatok végrehajtásáról,
c) felügyeli a magyar külképviseletek kulturális, tudományos, valamint felsőoktatási
együttműködéssel kapcsolatos munkáját, részt vesz az e területeket érintő hazai koordinációs
feladatokban,
d) részt vesz a tudományos és technológiai szakdiplomaták kiválasztásában, szakmai
felkészítésében, és a kihelyezésük alatt végzi külügyi, valamint az innovációért felelős
kormányzati intézménnyel együttműködve a szakmai irányításukat, az innovációért felelős
kormányzati intézménnyel együttműködve előkészíti és lebonyolítja a TéT-szakdiplomaták
évenkénti szakmai beszámoltatását,
e) részt vesz az oktatási és kulturális feladatokért felelős diplomaták kiválasztásában, szakmai
felkészítésében, és a kihelyezésük alatt végzi külügyi, valamint a Kulturális és Innovációs
Minisztériummal együttműködve a szakmai irányításukat, azzal együttműködve előkészíti és
lebonyolítja az oktatási és kulturális feladatokért felelős diplomaták évenkénti szakmai
beszámoltatását,
f) a felsőoktatásért felelős minisztériummal, a Magyar Rektori Konferenciával és a hazai
egyetemekkel együttműködve közreműködik a felsőoktatás nemzetközi kutatási és oktatási
kapcsolatainak erősítésében (doktori képzés, idegen nyelvű képzés, kutatási együttműködések),
g) támogatja a tudománydiplomácia eszközeivel a magyar startup vállalkozások nemzetközi
színtéren való megjelenését,
h) a Magyarország európai uniós tagságához kapcsolódó kulturális, tudományos, valamint
felsőoktatási feladatok ellátása érdekében szükség szerint együttműködik a minisztérium
illetékes főosztályával, valamint az európai ügyek koordinációjáért felelős minisztériummal,
i) felügyeli és koordinálja a nagy nemzeti évfordulós programok, emlékévek külképviseleti
rendezvényeit.
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27. A Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) Bizottság tagjainak
delegálásáról
1992-ben, Magyarországnak a CERN-be való belépése után megalakult a Magyar CERN
Bizottság. Ez a magyar kormány által létrehozott testület kapcsolatot tart fenn, képviselőket
delegál a CERN Tanácsába, Pénzügyi Bizottságába, háromoldalú érdekegyeztető fórumába
(TREF), továbbá képviseli hazánk érdekeit a CERN tagsághoz kapcsolódó magyar aktivitás
során.
A Magyar CERN Bizottság elnökből – aki a 1063/2008. (X. 8.) Korm. határozat alapján egyben
az NIH elnöke is – és 5 tagból áll, ezek közül 4 tagot az MTA és a Magyar Rektori
Konferencia javaslata alapján az MCB elnöke nevez ki, 1 tagot a Külügyminisztérium delegál.
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