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Bejelentő
javasolta
a
szakképzésről szóló 2019. évi
LXXX. törvény 37. §-ának
újraszabályozását,
különös
tekintettel a fenntartói felülvizsgálati eljárás határidőhöz
kötésére.

lezárt

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Szkt.) 37. § szerinti, a szakképző intézmény döntésének fenntartó általi
felülvizsgálatával összefüggő eljárás miatt benyújtott közérdekű bejelentésre az alábbi
tájékoztatást adta.
A tárgyi eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 7. § szerinti hatósági ügynek minősül, amelyben – kimerítve és eleget téve
az Ákr. hivatkozott generálklauzulájában meghatározott fogalmi elemeknek – a szakképző
intézmény fenntartója, mint (másodfokú döntést hozó) hatóság döntésével a tanuló vagy
képzésben részt vevő személy, mint ügyfél jogát vagy kötelezettségét, esetleges jogsértését
állapítja meg, vagy jogvitáját dönti el. A leírtakra tekintettel az Szkt. 37. § szerinti hatósági
ügyre értelemszerűen kiterjed az Ákr. tárgyi hatálya, amelyből következően alkalmazni kell rá
az Ákr. rendelkezéseit. Mindebből következően az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontja alapján
az Szkt. 37. § szerinti hatósági ügy jogorvoslati eljárás, e körön belül kérelemre induló
fellebbezési eljárás, amelyben a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes
képviselőjének, illetve a képzésben részt vevő személynek Szkt. 37. (2)-(3) bekezdése szerinti
kérelme az Ákr. 116. § (1) bekezdése szerinti fellebbezésnek minősül, mivel törvény (Szkt.) ezt
kifejezetten lehetővé teszi. Az Ákr. 111. § alapján a jogorvoslati eljárásban főszabály szerint
ugyancsak az Ákr. általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Mivel a jogorvoslati eljárás
tekintetében sem maga az Ákr., sem pedig az Szkt. nem állapít meg a fellebbezésre vonatkozóan
különös szabályokat, a fellebbezés elintézésére az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti,
teljes eljáráshoz kapcsolódóan alkalmazandó határidő az irányadó, amelynek tartama hatvan
nap.
Összességében – a Minisztérium tájékoztatása alapján – nem helytálló és nem megalapozott a
tárgyi közérdekű bejelentés azon megállapítása, amely szerint nincs vagy nem került
meghatározásra jogszabályban az Szkt. 37. § szerinti hatósági ügy elintézésére határidő, ennél
fogva a közérdekű bejelentő által javasolt újraszabályozás szükségtelen és indokolatlan.

