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Netjogtár
1. oldal

27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt
átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva - a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a
következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya - fenntartóra tekintet nélkül a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. §
(1) bekezdés a)-k) pontjában meghatározott nevelési-oktatási intézményekre,
b) a pedagógus és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
alkalmazottakra, az óraadókra, valamint a nevelési-oktatási intézményben nem
pedagógus-munkakört betöltőkre és
c)
az
a)
pontban
meghatározott
nevelési-oktatási
intézmények
intézményfenntartóira terjed ki.
2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott intézmények és személyek a köznevelésben részt
vevő gyermekek és tanulók közlekedésbiztonságának növelése érdekében a részben
vagy egészben autóbuszos utazással járó, szervezett, csoportos programok (a
továbbiakban: autóbuszos kirándulás) során az Nkt.-ból és a kapcsolódó
jogszabályokból eredő feladataik ellátására irányadó gondossággal kötelesek eljárni.
(2) Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos kirándulást - így különösen
külföldi iskolai vagy tanulmányi kirándulást - a következő feltételek érvényesítésével
kell megszervezni:
a) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és
04:00 óra között nem közlekedhet, kivéve, ha elháríthatatlan külső ok - így különösen
közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti hatósági intézkedés - miatt e tilalom nem
tartható be,
b) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak
ba) meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában
foglalt műszaki feltételeknek,
bb) rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel, és
bc) az autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem
haladhatja meg a 13 naptári évet.
(3) Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan
szolgáltatóval köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által kiállított
dokumentummal igazolja, hogy a kirándulás lebonyolításához a közúti járművezetők
egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1.
melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási
apnoe szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt biztosít.
3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

