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Jogszabályok

2017. évi CXXVII. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról*
1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
1. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a)
115. § (7) bekezdésében
aa)
a „2018. január 1-jéig kell” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jéig kell”,
ab)
a „2018. január 1-jét követően” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jét követően”,
ac)
a „2018. január 1-jén már megkezdett” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jén már megkezdett”,
ad)
a „2020/2021-es tanévben” szövegrész helyébe a „2021/2022-es tanévben”,
ae)
az „a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül” szövegrész helyébe a „2018. augusztus
31-éig”,
b)
115. § (8) bekezdésében
ba)
a „2018/2019. tanévben” szövegrész helyébe a „2019/2020. tanévben”,
bb)
a „2020/2021-es tanévben” szövegrész helyébe a „2021/2022-es tanévben,”
c)
117. § (4) bekezdésében a „2020/2021. tanév végén” szövegrész helyébe a „2021/2022. tanév végén”
szöveg lép.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény
módosítása
2. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény 8. §
(3) bekezdésében a „2017. december 31-én” szövegrész helyébe a „2018. december 31-én” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 307/2017. (X. 27.) Korm. rendelete
a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c), h), j), k), l), n), p) és x) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés b és g) pontjában,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g), t) és v) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
12. § (9) bekezdésében az „Az elfogadott jelentkezést” szövegrész helyébe az „A kormányhivatalban benyújtott
érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában másodfokon
a Hivatal jár el. Az igazgató által elfogadott jelentkezést” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI cím TÁRSADALOMISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcím EMELT
SZINT pontjában foglalt táblázat 4.2. Kultúra és globalizáció alpontjában az „A gender-elmélet és annak kritikája.”
szövegrész.

2. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R2.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy,
a közigazgatási szerv képviselője és a jegyző (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) a Hivatal honlapján keresztül
elérhető KIR szakrendszerekbe, a biztosított jogosultság alapján a webes alapú rendszerbe történő bejelentkezést
követően elektronikusan küldi meg. Az adatokat az adott szakrendszer által elvárt szerkezetben és tartalommal kell
rögzíteni.”
4. §		
Az R2. 8. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„8. Az esélyegyenlőségi intézkedési terv
21. § (1) A tankerületi központ a települési önkormányzat – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészített – helyi esélyegyenlőségi programját is figyelembe
véve megalkotja a tankerületi szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervet az állami köznevelési feladatellátás
vonatkozásában, melyet megküld a Klebelsberg Központnak (a továbbiakban: oktatási központ), valamint
a Hivatalnak.
(2) Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap
tájékoztatást, az (1) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi intézkedési tervét harminc napon belül – de tájékoztatás
hiányában is legalább háromévente – felülvizsgálja. Ha a tankerületi központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési
tervét módosította, a módosított intézkedési tervét tizenöt napon belül megküldi a települési önkormányzatnak,
az oktatási központnak, valamint a Hivatalnak.”
5. §		
Az R2. 37/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fenntartó a minősített pedagógusok tárgyévi foglalkoztatotti létszámának változása miatt bekövetkező
lemondást vagy pótigényre vonatkozó bejelentést köznevelési intézményenkénti, előmeneteli rendszerben
megállapított fokozat szerinti bontásban október 31-éig kezdeményezi.”
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6. §		
Az R2. 37/L. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fenntartó a 37/C. § (2)–(3) bekezdése szerinti létszámadatok alapján igénybe vett támogatásokkal – a 37/C. §
(2) bekezdés a) pont ab) alpontja kivételével – a ténylétszám adatok figyelembevételével, a kincstár és a miniszter
által közösen meghatározott és a kincstár honlapján közzétett adatlapon köznevelési intézményi, feladatellátási
helyenkénti, valamint fenntartói szinten összesített módon számol el az Igazgatóságnak. A 37/C. § (2) bekezdés
a) pont ab) alpontja szerinti támogatás esetében a fenntartó a tárgyévben a minősített pedagógusok tényleges
foglalkoztatási idejét figyelembe véve a teljes munkaidőre számított létszáma alapján számol el.”
7. §		
Az R2. 38. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja)
„h) a tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra”
(vonatkozó rendelkezések megtartását.)
8. §		
Az R2. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § A tankerületi központ 2018. április 30-ig megküldi esélyegyenlőségi intézkedési tervét a 21. § (1) bekezdésben
meghatározott szerveknek.”
9. §		
Az R2.
1.
1. § (2) bekezdés 10. pontjában az „Adatgyűjtési” szövegrész helyébe az „Adatfelvételi”,
2.
20. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjjárulékra” szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási
adóra”,
3.
37. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés”,
4.
44/J. § (1) bekezdésében az „és a Szakképzési Hídprogramban” szövegrész helyébe a „továbbá a Köznevelési,
valamint a Szakképzési Hídprogramban”,
5.
44/J. § (2) bekezdés a) pontjában
a)
az „a félévi értékelésekor” szövegrész helyébe az „a tanév végi vagy félévi értékelésekor”,
b)
az „egy félév alatt” szövegrész helyébe az „egy félév alatt vagy a megelőző tanévhez képest”
szöveg lép.
10. §

(1) Hatályát veszti az R2. 1. § (2) bekezdés 6. pontjában az „a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és
köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv),” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R2. 46. §-a.

3. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, valamint
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre
juttatása céljából ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési és területi módszertani feladatait. Ennek keretében)
„b) a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése
körében támogatja
ba) a hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, azt ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi
háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat,
bb) a hátrányos helyzetű tanköteles gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, továbbá részt vesz
a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás szociális ágazat oldaláról történő kezelésében;”

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 6. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6. § (1) A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében
a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,
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c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok
készítéséről és megjelentetéséről,
d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,
e) kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során
használt szempontrendszert és eljárásrendet, amelyeket jóváhagyásra megküld a miniszter részére,
f ) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint
g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben a Hivatal az Európai Unió által finanszírozott egyes
kiemelt projektek megvalósítása során
a) a gyermekeket, tanulókat érintő hátránykompenzációs módszertani és szakmai tevékenységek megvalósításában
közreműködő köznevelési és más nem köznevelési intézmények számára pedagógiai szakmai szolgáltatásokat,
továbbá pedagógiai mérés-értékelési támogatást biztosít,
b) az óvodai fejlesztő programok részeként megvalósuló integrációs és képességkibontakoztató pedagógiai
feladatok intézményi megvalósításához folyamatos támogatást biztosít.”
13. §		
Az R3. 8. § (1) bekezdésében a „másodfokú döntést hoz az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése”
szövegrész helyébe a „másodfokú döntést hoz a kormányhivatalban benyújtott érettségi vizsgára történő
jelentkezés elutasítása esetén a kormányhivatal által hozott döntés vonatkozásában, valamint az érettségi vizsga
vizsgabizottságának döntése” szöveg lép.

5. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ép.r.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sikertelenül zárult minősítési eljárás megismétlésére legkorábban a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől
számított két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor.”
15. §

(1) Az Ép.r. 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nem kötelező minősítési eljárás lefolytatását a pedagógus a jelentkezési lapon a minősítés évét megelőző év
március 31-ig kezdeményezi az intézményvezetőnél. Ha a foglalkoztatási jogviszony a határidő lejártakor több mint
30 napja szünetel, a nem kötelező minősítési eljárás nem kezdeményezhető.”
(2) Az Ép.r. 10/A. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A nem kötelező minősítési eljárásban a pedagógus a jelentkezését az OH-hoz intézett írásbeli nyilatkozatával
a portfólióvédés vagy a pályázat védését megelőző napig vonhatja vissza.”
(3) Az Ép.r. 10/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az intézményvezető a rögzítést a minősítés évét megelőző év április 15-ig hajtja végre. Ettől eltérően, ha
a) minősítő vizsga és a kötelező minősítési eljárás esetén a foglalkoztatási jogviszony létesítése,
b) a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá történő átkerülés, vagy
c) a 12/C. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztésre alapot adó körülmény megszűnése
a minősítés évét megelőző év április 15-ét követően következik be, a rögzítést ezen időpontban kell végrehajtani.
A rögzítés megtörténtéről a pedagógus az OH-tól elektronikus úton visszajelzést kap.
(4) A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás kezdete
a) minősítő vizsga vagy kötelező minősítési eljárás esetén a rögzítés (3) bekezdés szerinti,
b) nem kötelező minősítési eljárás esetén a jelentkezési lap intézményvezető részére történő kézbesítésének
időpontja.”

16. §

(1) Az Ép.r. 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OH a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzi, hogy a pedagógus megfelel-e a minősítő vizsga, illetve
a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek, és a pedagógust az informatikai rendszer útján június 30-ig értesíti
arról, ha a minősítő vizsga, illetve a minősítési eljárás lefolytatása feltételeinek nem felelt meg.”
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(2) Az Ép.r. 10/B. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben szereplő tájékoztatásnak tartalmaznia kell az OH által megállapított tényállást és annak
bizonyítékait, az alapul szolgáló jogszabályhelyeket, az (1b) bekezdésben foglalt jogorvoslati lehetőséget,
benyújtásának helyét és határidejét.
(1b) A pedagógus az (1) bekezdés szerinti értesítésben foglaltak megváltoztatását annak kézhezvételétől számított
15 napon belül a minisztertől kérheti. A miniszter a kérelmet a KIR rendszer adatai, valamint a pedagógus
által a kérelméhez csatolt bizonyítékok alapján 30 napon belül bírálja el. A miniszter döntésének tartalmára
az (1a) bekezdést kell megfelelően alkalmazni. A miniszter döntése ellen nincs helye további jogorvoslatnak.”
17. §		
Az Ép.r. 11/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési eljárás rögzítésének a minősítés évét megelőző év április
15-étől eltérő időpontja miatt a pedagógus nem került be az éves minősítési tervbe, vagy az eljárás felfüggesztésére
okot adó körülmény megszűnt, a rögzítés időpontjától vagy az eljárás felfüggesztésére alapot adó körülmény
megszűnésétől számított három hónapon belül – ha még a portfólió feltöltésére sem került sor, öt hónapon belül –
le kell folytatni az eljárást.”
18. §		
Az Ép.r. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerint díjköteles minősítő vizsga, minősítési eljárás esetén a pedagógus díjfizetési
kötelezettségét a 10/C. § (4) bekezdése szerinti értesítést követő harminc napon belül a (2) bekezdés szerint teljesíti.
Az OH a pedagógus kérelmére legfeljebb hat hónapos fizetési halasztást engedélyezhet. A díjfizetés elmulasztása
esetén az OH a minősítő vizsga, minősítési eljárás, bírálati eljárás sikertelenségét állapítja meg.”
19. §		
Az Ép.r. 14/A. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógust az e fokozatba való besorolását megelőzően
rá irányadó, de legalább Pedagógus II. fokozatba és a fizetési kategória megállapításához figyelembe vehető
jogviszonyának megfelelő kategóriába kell visszasorolni, ha)
„h) Mester- vagy Kutatóprogramja módosításának eljárási díját határidőre nem fizette be.”
20. §		
Az Ép.r. 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra az a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
jogosult, aki
a) az óvodai nevelésben, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatásban, kollégiumban, pedagógiai
szakszolgálatnál vagy e köznevelési intézmény olyan feladatellátási helyén dolgozik, amely a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben
a kedvezményezett települések között szereplő településen található, vagy
b) az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő legalább ötven
százalékában a köznevelési intézmény által folytatott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy
óvodai fejlesztő program keretében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatokat lát el, kivéve, ha a képességkibontakoztató felkészítéshez adható többlettámogatás kizáró feltételei fennállnak, vagy ha a hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók aránya a feladatellátási helyen nem éri el az öt százalékot.”
21. §		
Az Ép.r. 17. § (2a) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pedagógiai szakszolgálati intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem
kötött részében)
„12. heti két órát meghaladó időtartamban munkaközösség-vezetés”
(rendelhető el.)
22. §		
Az Ép.r. 17/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői vagy
a tanulók önszerveződését segítő feladatot lát el, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a kerekítés általános
szabályai alkalmazásával nem lehet kevesebb, mint a munkaköre szerint rá irányadó neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő alsó határának hetvenöt százaléka, vezetőpedagógus esetén heti kilenc óra, vezető óvodapedagógus
esetén heti húsz óra.”
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23. §		
Az Ép.r. 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem kell pályázatot kiírni arra a pedagógus munkakörre, amelyben a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló
52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján ösztöndíjas támogatási szerződést kötött pedagógust a végzettsége,
szakképzettsége megszerzését követően a támogatási szerződésben, valamint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról
szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján meghatározott feltételek szerint kívánnak
alkalmazni.”
24. §		
Az Ép.r.
1.
1. § (2) bekezdésében az „a 32. § (5)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 32. § (5)–(6) bekezdése és
a 32/A. §”,
2.
2. § (2) bekezdésében a „kérésére” szövegrész helyébe a „kérésének megfelelő mértékben, de”,
3.
4. § (3) bekezdésében az „az (1a) és (1b) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az adott tevékenységhez
kapcsolódóan az (1a) vagy (1b) bekezdésben”,
4.
6. § (1) és (2) bekezdésében az „eltöltött időt” szövegrész helyébe az „eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét”,
5.
10/A. § (2a) bekezdésében az „ezt követően” szövegrész helyébe az „ezt követő hat hónap eltelte után”,
6.
10/B. § (2) bekezdés b) pontjában az „év közben keletkező jogviszonnyal, vagy a pedagógus előmeneteli
rendszer hatálya alá kerüléssel összefüggő, kötelező minősítés rögzítése esetén” szövegrész helyébe
az „a 10/A. § (3) bekezdés a)–c) pontjában foglalt esetekben”,
7.
10/D. § (5) bekezdésében a „minősítési eljárása” szövegrész helyébe a „minősítő vizsgája és Pedagógus
II. besorolási fokozat elérésére irányuló minősítési eljárása”,
8.
10/F. §-ában az „A panaszeljárásban eljáró új bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő napon oszlik
fel.” szövegrész helyébe az „A panaszeljárásban eljáró új bizottság a tanúsítvány kiadásának napját követő
napon oszlik fel. A minősítő vizsga vagy a minősítési eljárás a minősítő vagy bíráló bizottság feloszlásával,
vagy ha bizottság összehívására nem került sor, akkor a minősítés vagy pályázat sikertelenségéről szóló
tanúsítvány OH általi kiadásával zárul.”,
9.
11/A. §
9.1.
(1a) bekezdésében a „– vagy év közben létesített munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony esetén
ettől eltérő időpontban –” szövegrész helyébe a „– vagy a 10/A. § (3) bekezdés a)–c) pontjában
szereplő esetben ettől eltérő időpontban –”,
9.2.
(3) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1b)”,
9.3.
(5) bekezdésében az „augusztus 15.” szövegrész helyébe a „július 31.”,
10.
11/B. § (5) bekezdésében a „(3) és (4) bekezdésben vagy a 11/A. § (7) bekezdésében foglalt esetben előre
nem látható, elháríthatatlan oknál fogva” szövegrész helyébe a „(3) vagy (4) bekezdésben vagy a 10/A. §
(3) bekezdésében, vagy a 11/A. § (7) bekezdésében foglalt esetben előre nem látható, elháríthatatlan oknál
fogva”,
11.
12/B. §
11.1.
(6) bekezdésében az „az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított
tizenöt napon belül, de legkésőbb a minősítés évét követő év március utolsó napjáig elektronikus
tanúsítványt állít ki.” szövegrész helyébe az „elektronikus tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány kiállítását
az összegző értékelés informatikai rendszerbe való feltöltésétől számított tizenöt napon belül, ha
a minősítő vizsga vagy minősítési eljárás során a pedagógus mulasztása miatt portfólióvédésre
nem került sor, akkor a mulasztás tényének megállapítását követő harminc napon belül, a 11/B. §
(5) bekezdésében foglalt esetben legkésőbb a minősítés évét követő év július 31-ig kell elvégezni.”,
11.2.
(7) bekezdésében az „az (5)” szövegrész helyébe az „a (6)”,
12.
12/C. §
12.1.
(1) bekezdésében a „meg kell szüntetni” szövegrész helyébe a „tanúsítvány kiadása nélkül meg kell
szüntetni,”,
12.2.
(1) bekezdés b) pontjában a „10/A. § (2) bekezdése alapján, legalább két hónapja folyamatosan
fennálló keresőképtelenségére vagy hozzátartozója tartós ápolására hivatkozással” szövegrész
helyébe a „10/A. § (2c) bekezdése szerint”,
12.3.
(5) bekezdésében a „minősítő vizsga, minősítési vagy bírálati eljárás” szövegrész helyébe a „nem
kötelező minősítési eljárás vagy a bírálati eljárás”,
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13.

14.

14/A. §
13.1.
13.2.
13.3.
17. §
14.1.

(1) bekezdés f ) pontjában a „névjegyzékből vagy” szövegrész helyébe a „névjegyzékből,”,
(1) bekezdés g) pontjában az „áll fenn” szövegrész helyébe az „áll fenn, vagy”,
(4) bekezdés d) pontjában a „d) pontja esetén” szövegrész helyébe a „d) és h) pontja esetén”,

(1) bekezdés 12. pontjában az „osztályfőnöki” szövegrész helyébe az „osztályfőnöki, kollégiumi
tanulócsoport-vezetői”,
14.2.
(1) bekezdés 15. pontjában a „munkaközösség-vezetés” szövegrész helyébe a „munkaközösségvezetés, tanszakvezetés”,
15.
17/A. § (4) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(3)”,
16.
18. §-ában a „továbbá a Közalkalmazotti Tanács tagjait” szövegrész helyébe a „továbbá az üzemi tanács vagy
a közalkalmazotti tanács tagjait”,
17.
32. § (6) bekezdésében a „(8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés a) pontjában”,
18.
3. mellékletében foglalt Az óvoda és a szakképzési centrum kivételével a nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazott vezetők, valamint a gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma megnevezésű táblázat
B:7 mezőjében, valamint A szakképzési centrum tagintézményében alkalmazott vezetők, valamint
a gyakorlati oktatásvezetők kötelező létszáma megnevezésű táblázat B:5 mezőjében a „250–750” szövegrész
helyébe a „251–750”
szöveg lép.
25. §		
Hatályát veszti az Ép.r.
a)
10/A. § (8) bekezdése,
b)
12/A. § (1) bekezdésében az „ , amelynek mértéke alkalmanként legfeljebb tízezer forint” szövegrész,
c)
12/A. § (2) bekezdése,
d)
12/C. § (2) bekezdésében az „akkor is” szövegrész,
e)
17/A. § (13) bekezdése,
f)
38. §-a.
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 13. §, valamint a 20. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. §, a 8. § és a 10. § (1) bekezdése 2018. április 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 308/2017. (X. 27.) Korm. rendelete
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg
Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő l) ponttal egészül ki:
(A tankerületi központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények
tekintetében)
„k) kiadja a köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait,
l) ellátja a jogszabályban és az alapító okiratában meghatározott további feladatokat.”
(2) A Korm. rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tankerületi központ a hazai és az európai uniós forrásokból megvalósítandó pályázati és projekttevékenységét
a Klebelsberg Központtal együttműködve, annak iránymutatásai alapján végzi.”

2. §		
A Korm. rendelet a következő 2/A–2/C. §-sal egészül ki:
„2/A. § A tankerületi központ a 2/B. § (3) bekezdése szerinti képviselőkből álló tankerületi tanácsot működtet.
2/B. § (1) A tankerületi tanács a tankerületi központ mellett működő javaslattevő, véleményező, tanácsadó testület,
amelynek célja
a) a helyi, területi, térségi társadalmi-gazdasági környezeti érdekek, célok összehangolása a tankerületi központ
fenntartói tevékenységével kapcsolatos oktatásirányítási célokkal;
b) a hosszú távú, átfogó, köznevelés-igazgatási célok összehangolása a tankerületi központ illetékességi területén;
c) a fenntartói stratégiai döntések megalapozása.
(2) A tankerületi tanács
a) véleményezheti a tankerületi központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményekre vonatkozó fejlesztési
tervet, valamint az illetékes tankerületi központ által benyújtott pályázatok, projektek megvalósítását;
b) javaslattal élhet
ba) a Klebelsberg Központ által meghatározott, az illetékes tankerületi központot érintő infrastrukturális
fejlesztésekkel,
bb) az illetékes tankerületi központot érintő európai uniós infrastrukturális pályázatok, projektek megvalósításával,
bc) az illetékes tankerületi központ területéhez tartozó, oktatásirányítást érintő fejlesztési tervek elkészítésével,
bd) egyeztetések lefolytatásával, valamint
be) egyéb, köznevelést érintő helyi ügyekkel
kapcsolatosan;
c) tanácsadással segítheti a fejlesztési tervek megvalósítását, a stratégiai tervezést.
(3) A tankerületi tanács – az a) pont kivételével – az oktatásért felelős miniszter által öt évre felkért állandó tagokból
áll. Az állandó tagok közé tartozik
a) az illetékes tankerületi központ vezetője,
b) a Klebelsberg Központ által javasolt – azzal foglalkoztatotti jogviszonyban nem álló – egy fő,
c) a Nemzeti Pedagógus Kar által jelölt egy fő,
d) az oktatásért felelős miniszter által a (4) bekezdés szerinti szervezetek által jelöltek közül felkért összesen három–öt fő.
(4) A tankerületi tanács állandó tagjai közé képviselőt jelölhetnek
a) az országos önkormányzati szövetségek,
b) az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége,
c) a Nagycsaládosok Országos Egyesülete,
d) a tankerületi központ által fenntartott intézményekben működő diákönkormányzatok.
(5) A (4) bekezdésben foglalt szervezetek egy-egy főt jelölhetnek.
(6) A jelölésre a (3) bekezdés b) és c) pontja és a (4) bekezdés szerinti szervezeteket határidő megjelölésével
az oktatásért felelős miniszter kéri fel. A személyi javaslat a tagjelölt elfogadó nyilatkozatával válik érvényessé.
(7) A tagok díjazás nélkül látják el feladataikat. Az állandó tagok névsorát és – a jelölés elfogadásával egyidejűleg
adott hozzájáruló nyilatkozata esetén – a szakmai önéletrajzát az illetékes tankerületi központ honlapján
nyilvánosságra kell hozni.
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(8) Az állandó tagok kiválasztására az érintett tankerületi központ illetékességi területén működő köznevelési
intézmények feladatellátása és az oktatásirányítás szempontjából jellemző sajátosságainak figyelembevételével
kerül sor.
(9) A tankerületi tanács elnöke az ügyrendben foglaltak szerint meghívhat eseti meghívottakat, így különösen
az érintett helyi önkormányzatok, a tankerület illetékességi területén működő gazdasági társaságok, felsőoktatási
intézmények, felzárkóztatással, esélyteremtéssel foglalkozó civil szervezetek, gyermekjóléti központ, valamint
a tankerületi központ illetékességi területén székhellyel rendelkező köznevelési intézményt fenntartó egyházi és
magánfenntartók képviselőit.
(10) A tankerületi központ gazdasági vezetője állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz a tankerületi
tanács ülésein.
(11) A tankerületi tanács tagjának megbízatása megszűnik, ha
a) a tag megbízatásának időtartama lejár,
b) a tag meghal,
c) a tag a megbízatásáról lemond,
d) a diákönkormányzatok által jelölt tag tanulói jogviszonya megszűnik a tankerület illetékességi területén működő
iskolával,
e) a megbízatása alapjául szolgáló jogviszonya megszűnik.
(12) Ha a tag megbízatása a (11) bekezdés b)–e) pontja alapján szűnik meg, a tagot jelölő szerv, a (3) bekezdés
b) pontja szerinti tag esetében a Klebelsberg Központ, valamint a (4) bekezdésben meghatározott szervek 30 napon
belül új tagot jelölnek.
2/C. § (1) A tankerületi tanács működésének szabályait az ügyrendje határozza meg, amelyet a tankerületi tanács
az alakuló ülésén fogad el.
(2) A tankerületi tanács ügyrendjét az illetékes tankerületi központ honlapján nyilvánosságra kell hozni.
(3) A tankerületi tanács elnöke a tankerületi központ vezetője, aki
a) felel a tankerületi tanács működéséért,
b) előkészíti az üléseket,
c) dönt az eseti meghívottakról,
d) ellátja a tankerületi tanács képviseletét.
(4) A tankerületi tanács állandó munkacsoportja az antiszegregációs munkacsoport, amelynek tagjai díjazás nélkül
látják el feladataikat. Az antiszegregációs munkacsoport vezetője évente egyszer beszámolót készít a munkacsoport
tevékenységéről, amelyet a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének.
A Klebelsberg Központ elnöke a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja az oktatásért
felelős miniszternek. A tankerületi tanács az ügyrendjében foglaltak szerint eseti munkacsoportot működtethet.
(5) A tankerületi tanácsot szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni.
(6) A tankerületi tanács vezetője évente egyszer beszámolót készít a tankerületi tanács működéséről, amelyet
a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküld a Klebelsberg Központ elnökének. A Klebelsberg Központ elnöke
a beszámolót a tárgyévet követő év február 28. napjáig továbbítja az oktatásért felelős miniszternek.”
3. §		
A Korm. rendelet 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Klebelsberg Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő
köznevelési intézmények tekintetében)
„d) koordinálja a támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések, európai uniós programok tervezésével
és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a tankerületi központok pályázati és
projekttevékenységének összehangolásáról,”
4. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 3. §-a.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Az emberi erőforrások minisztere 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f ) és k) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. § és a 24. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. §, valamint az 5., 6., 7. és 8. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 23. § és a 25. §, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az e rendeletben meghatározottak szerint – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – szociális ágazati vezetőképzésen
köteles részt venni a személyes gondoskodást végző személy, ha
a)
állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javítóintézet
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: intézmény) intézményvezetője,
b)
integrált vagy közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője vagy helyettese,
c)
intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából
elkülönült szervezeti egység vezetője, vagy
d)
vezető gondozó, vezető ápoló, osztályvezető ápoló, szociális és mentálhigiénés csoportvezető, vezető
pedagógus, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető
[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: vezető].
(2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:
a)
az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott
ideig látja el; továbbá
b)
a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.
(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető vezetői megbízása egy éven túl meghosszabbításra kerül, vagy a vezető
ismételten megbízásra kerül, a vezetőképzésben való részvételi kötelezettségének kezdete a meghosszabbítás vagy
az ismételt megbízás kezdő időpontja.

2. §

(1) A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. §
(1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres
letételével teljesíti.
(2) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti személy a továbbképzési kötelezettségét a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.
(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti személy a továbbképzési kötelezettségét az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól szóló miniszteri rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendelet szerint teljesíti.
(4) Ha a vezető a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettségét az e rendelet szerint rá irányadó képzési időszakban nem
teljesíti, vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható, kivéve a képzési időszakban pótvizsgára
jelentkező vezető, a pótvizsga időpontjáig.

3. §		
A vezetőképzés olyan hatósági képzés, melynek célja a vezetői tevékenységhez szükséges alkalmasság és
kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztése.
4. §

(1) A vezetőképzés szintjei:
a)
az alap vezetőképzés és
b)
a mester vezetőképzés.
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(2) Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és megújító képzési szakaszokból áll.
5. §

(1) A vezető – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – alap vezetőképzés teljesítésére köteles.
(2) Mester vezetőképzés teljesítésére köteles:
a)
az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető és
b)
a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon
kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti
otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének
vezetője.

6. §		
A vezető az alap, illetve a mester vezetőképzés keretében
a)
a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá
b)
az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévenként
megújító képzés teljesítésére
köteles.
7. §

(1) Az alap vezetőképzésre kötelezett:
a)
alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra az elméleti és 50 óra a gyakorlati képzés;
b)
megújító képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra az elméleti és 10 óra a gyakorlati képzés.
(2) A mester vezetőképzésre kötelezett:
a)
alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra az elméleti és 70 óra a gyakorlati képzés;
b)
megújító képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra az elméleti és 15 óra a gyakorlati képzés.

8. §

(1) A 6. § szerinti képzési időszakok számításánál nem kell figyelembe venni azt az időtartamot, amely alatt a vezető
szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot, hat hónapot meghaladóan
táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe.
(2) Ha a vezető vezetői megbízása módosul, vagy a vezető új vezetői megbízást kap, és
a)
mindkét vezetői megbízás alapján azonos szintű vezetőképzésre köteles, vagy a korábbi vezetői megbízása
alapján mester vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre köteles, a korábbi
képzési időszaka tovább folytatódik,
b)
a korábbi vezetői megbízása alapján alap vezetőképzésre, a későbbi vezetői megbízása alapján mester
vezetőképzésre köteles, a képzési időszak a későbbi vezetői megbízástól számítva újrakezdődik.
(3) Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő 6 hónapon belül újabb
vezetői megbízást kap, a képzési időszak számítására a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
a korábbi vezetői megbízás megszűnésének időpontja és az újabb vezetői megbízás kezdő időpontja közötti
időszakot a képzési időszak számításánál nem kell figyelembe venni.
(4) Ha a vezető vezetői megbízása megszűnik, és a vezetői megbízás megszűnését követő hat hónap elteltét követően
újabb vezetői megbízást kap, a képzési időszaka újrakezdődik.

9. §

(1) Ha a vezető a mester vezetőképzés alapozó képzését teljesítette, azt az alap vezetőképzés alapozó képzésének
teljesítéseként is el kell fogadni.
(2) Ha a vezető a mester vezetőképzés megújító képzését az adott képzési időszakra nézve teljesítette, azt az alap
vezetőképzés megújító képzésének az adott képzési időszakra vonatkozó teljesítéseként is el kell fogadni.

10. §

(1) A vezetőképzés a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által jóváhagyott
oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.
(2) Az oktatási programot a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, valamint intézkedik annak
a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.

11. §

(1) Vezetőképzést a Semmelweis Egyetem önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: képzésszervező) végzi.
(2) A képzésszervező
a)
ellátja a vezetőképzéshez kapcsolódó teljes körű képzésmenedzsmentet,
b)
kidolgozza és szükség szerint aktualizálja az oktatási programot,
c)
szervezi a képzéseket,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

lebonyolítja a képzéseket,
kidolgozza a képzés tananyagait, vizsgatémáit, vizsgafeladatait,
koordinálja a vizsgára, pótvizsgára jelentkezéseket,
szervezi, lebonyolítja és végzi a képzésen részt vevők vizsgáztatását,
vizsgaszabályzatot készít, valamint ellenőrzi a vizsgák szabályszerű lebonyolítását,
a képzésen részt vevők részére sikeres vizsga esetén tanúsítványt állít ki,
biztosítja a hálózati működést a képzésben korábban részt vettek körében,
kezdeményezi és koordinálja a szakmai fejlesztéseket, innovációkat,
biztosítja a minőségfejlesztést,
kezdeményezi és szervezi az ágazati kutatásokat, és
szervezi és lebonyolítja a képzésben részt vevő oktatók képzését, és évente szakmai konzultációt biztosít
számukra.
(3) A képzésszervező minden év januárjában közleményt jelentet meg a honlapján az adott évben meghirdetett
képzésekkel kapcsolatban. A közleménynek tartalmaznia kell:
a)
az adott képzés szintjének megjelölését,
b)
a képzés alapozó vagy megújító szakaszának megjelölését,
c)
a képzés elméleti és gyakorlati óraszámait,
d)
a képzésre történő jelentkezés határidejét, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információkat,
e)
a képzés tervezett időpontját, helyszínét,
f)
a képzés lebonyolításának módját,
g)
a képzési, valamint a vizsgadíjat és
h)
a képzési és vizsgaszabályzatot.
12. §

(1) A vezetőképzésre a képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a képzésszervezőhöz történő megküldésével
lehet jelentkezni. A jelentkezés elfogadásának feltétele a képzési díj megfizetése.
(2) A vezetőképzésre jelentkező a képzésszervező által rendszeresített jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy
a személyes adatainak a képzésszervező által történő kezeléséhez hozzájárul.
(3) A vezetőképzésre jelentkezhet az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy is, aki e rendelet szerint nem
kötelezett vezetőképzésre. A jelentkezés az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl, a vezetőképzésre kötelezettek
jelentkezésének elfogadását követően az adott képzésen fennmaradó szabad létszámkeret terhére kerülhet
elfogadásra.
(4) A képzésszervező a jelentkezési határidőt követő 15 napon belül a jelentkezés elfogadásáról és a képzés indulásának
várható időpontjáról, helyszínéről elektronikus levélben visszaigazolást küld a képzésre jelentkező részére.

13. §		
A vezetőképzésre kötelezett esetében a vezetőképzés rá irányadó szintjére, illetve szakaszára vonatkozó képzési díj,
vizsgadíj, valamint pótvizsgadíj a munkáltatót terheli. A munkáltató a kötelező vezetőképzés miatti távollét idejére
munkaidő-kedvezményt és távolléti díjat köteles biztosítani.
14. §

(1) Az oktatási programban foglaltak megvalósulását a miniszter jogosult ellenőrizni.
(2) A képzésszervező a miniszter részére minden év január 31-ig beszámolót készít az előző évben lebonyolított
képzésekről.

15. §

(1) A vezetőképzés írásbeli vizsgával zárul. A vizsgára bocsátás feltétele a képzési órák legalább 85%-án történt és
igazolt részvétel.
(2) A vizsgára jelentkezés határidejéről, valamint a vizsga időpontjáról a képzésszervező a képzés befejezését követő
tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a képzésen részt vevőket.
(3) A vizsgára a képzésszervező által közzétett jelentkezési lapnak a képzésszervezőhöz történő megküldésével és
a vizsgadíj egyidejűleg történő megfizetésével lehet jelentkezni.
(4) A vizsgán elérhető eredmény:
a)
„kiválóan megfelelt”,
b)
„jól megfelelt”,
c)
„megfelelt” vagy
d)
„nem felelt meg”
lehet.
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16. §		
Ha a vizsgázó a vizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a mulasztását igazolja, részére
– az elmulasztott vizsgát követő hatvan napon belüli időpontra – második vizsgaidőpontot kell kijelölni. A vizsgázót
a vizsgaidőpontról a vizsga napját legalább tizenöt nappal megelőzően írásban tájékoztatni kell.
17. §

(1) A sikertelen, nem igazoltan elmulasztott vagy két alkalommal elmulasztott vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen,
nem igazoltan elmulasztott vagy második alkalommal elmulasztott vizsga időpontját követő hatvan napon belül
pótvizsgát tehet. Ha a vizsgázó a pótvizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a mulasztását
igazolja, részére – az elmulasztott pótvizsgát követő hatvan napon belül – újabb pótvizsga-lehetőséget kell
biztosítani.
(2) A pótvizsga díjköteles, melynek mértéke a pótolni kívánt vizsga díjával megegyező.

18. §

(1) A képzésszervező a 15. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti sikeres vizsgát követő 8 napon belül tanúsítványt állít ki
a képzésben részt vevő személy részére.
(2) A tanúsítvány tartalmi és formai követelményeit
a)
az alap vezetőképzés alapozó képzése tekintetében az 1. melléklet,
b)
az alap vezetőképzés megújító képzése tekintetében a 2. melléklet,
c)
a mester vezetőképzés alapozó képzése tekintetében a 3. melléklet,
d)
a mester vezetőképzés megújító képzése tekintetében a 4. melléklet
tartalmazza.
(3) A képzésszervező az általa kiadott tanúsítványokról nyilvántartást vezet.

19. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
20. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával
rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az e rendelet hatálybalépésének napján
vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést
kell teljesíteni.
(2) Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és pedagógus-szakvizsgára irányuló képzésen
részt vevő személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó
képzést kell teljesíteni.

21. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó, vezetői megbízással rendelkező személy a vezetői megbízással rendelkező
szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti
vezetőképzés teljesítésére köteles.”
22. §

(1) A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállaló)
„b) az adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül,”
(köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.)
(2) Az Mr. 5. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A munkavállaló)
„c) a továbbképzési, illetve a vezetőképzési kötelezettség teljesítését az arról szóló igazolás, illetve tanúsítvány
kézhezvételét követő harminc napon belül”
(köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.)
(3) Az Mr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A munkáltató
a) a továbbképzésre kötelezett munkavállaló továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év
február 28-áig,
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(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

b) a vezetőképzésre kötelezett munkavállaló vezetőképzési kötelezettségének teljesítését az arról szóló tanúsítvány
bemutatását követő harminc napon belül
jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.
(2) Az adatlaphoz mellékelni kell a továbbképzési programon való részvételről a továbbképzés szervezője által
kiállított igazolás, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolatát.
(3) Ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet vagy a vezetői
megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet
rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési, illetve képzési időszak tovább folytatódik, a továbbképzési,
illetve a képzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve vezetőképzés elvégzésének igazolására
az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az önbejelentésre kötelezett továbbképzési és vezetőképzési kötelezettségének bejelentésére
az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.”
Az Mr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A nyilvántartó az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki
a) a működési nyilvántartásba vételről,
b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása esetén annak működési nyilvántartásba
vételéről, továbbá
c) új továbbképzési, képzési időszak kezdetekor, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési, illetve
a vezetőképzésre kötelezett a vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, és a működési nyilvántartásból való
törlésre okot adó körülmény nem merült fel.
(2) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás
a) a nyilvántartásba vett személyre irányadó továbbképzési vagy képzési időszak végéig,
b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege változásának időpontjáig vagy
c) – a vezetőképzésre nem kötelezett és a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesülő személy
esetén – a munkaviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony vagy a személyes gondoskodást nyújtó
tevékenység megszűnéséig
érvényes.
(3) A nyilvántartó az igazolást a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek küldi meg.
A munkáltató az igazolást a munkavállaló részére köteles átadni.
(4) Ha a nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a nyilvántartó a nyilvántartásba vételről
a 6. számú melléklet szerint visszaigazolást küld a munkáltatónak.
(5) A működési nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásba vételről szóló igazolást
a) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti új igazolás kiállításáig, vagy
b) – ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján
a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés
megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesül, és a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást
nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján vezetőképzésre nem kötelezett –
a munkaviszonyának, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának, vagy önbejelentésre kötelezett személy esetén
a személyes gondoskodást nyújtó tevékenységének megszűnéséig
köteles megőrizni.
(6) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.”
Az Mr. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A munkáltató, illetve az önbejelentésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást
nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül
a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelenti a nyilvántartónak a vezetőképzésre kötelezett adatait.”
Az Mr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az Mr. 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Az Mr. 4. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az Mr. 5. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
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(1) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. főállás: több egyidejűleg fennálló munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony esetén az a jogviszony,
amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok vagy közalkalmazotti
jogviszonyok esetén pedig az a jogviszony, amelyiket korábban létesítették;
2. képesítéshez kötött tevékenység: képesítési előíráshoz kötött tevékenység
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet,
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet vagy
c) a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet
alapján;
3. személyes gondoskodást végző személy: az a személy, aki
a) képesítéshez kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és
b) a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.
(2) A személyes gondoskodást végző személy – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – folyamatos szakmai
továbbképzésben köteles részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezett).
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki – az első alkalommal vezetői megbízást kapott és a vezetői feladatokat
legfeljebb egy év határozott ideig ellátó személy, továbbá a kizárólag intézményvezető-helyettesi vezetői
feladatokat ellátó személy kivételével – a vezetői megbízással rendelkező, személyes gondoskodást végző
személyre.
(4) A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha
a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra,
b) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja
alapján vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
kormányrendelet alapján a nevelőszülő-képesítés megszerzése alól mentesül.”
(2) A Tszr. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező
szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti
vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté. Ha az érintett személy a továbbképzési időszak megszakadását
követő egy éven belül ismét e rendelet szerinti továbbképzésre válik kötelezetté, a továbbképzési időszak tovább
folytatódik, és a továbbképzési időszak megszakadásig szerzett pontokat a továbbképzési pontok teljesítésekor
figyelembe kell venni.”
(3) A Tszr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A továbbképzési időszakba – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számít bele az az idő, amely
alatt a továbbképzésre kötelezett szülési szabadságot, három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot
vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe (a továbbiakban: szünetelés).”
(4) A Tszr. 3. § (5) bekezdése a következő f )–h) pontokkal egészül ki:
(A minősített továbbképzési programok típusai a következők:)
„f ) szakmai e-learning: elméleti, illetve gyakorlati tartalmú kurzus, egyes szakmai témaköröket legalább
5 órában feldolgozó és számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb
20 továbbképzési pont szerezhető;
g) szakmai blended-learning: egyes szakmai témaköröket legalább 4-4 órás személyes kontakt óra és online
foglalkozás keretében feldolgozó, számonkéréssel végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább
4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;
h) szakmai terepgyakorlati továbbképzés: egyes szakmai témaköröket az oktató által a hallgatóra bízott szakmai
feladatok elvégzésével egyidejűleg, terepgyakorlatok keretében, legalább 5 órában feldolgozó, számonkéréssel
végződő továbbképzés, amelyen való részvétellel legalább 4, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.”
(5) A Tszr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A továbbképzés szervezője a minősített továbbképzési programon való részvételről, illetve a program szerinti
feltételek teljesítéséről az 1. számú melléklet szerinti igazolást adja ki.”
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(6) A Tszr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A továbbképzési programok minősítését, a továbbképzési pontértékek meghatározását a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) végzi.”
(7) A Tszr. 4. §-a a következő (3) és (3a) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A minősítés három évre érvényes
a) szakmai tanfolyam,
b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás,
c) szakmai e-learning,
d) szakmai blended-learning és
e) szakmai terepgyakorlati továbbképzés
esetén.
(3a) A minősítés egyszeri alkalomra érvényes
a) szakmai tanácskozás,
b) külföldi vagy hazai tanulmányút és
c) szakmai műhely
esetén.”
(8) A Tszr. 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A továbbképzési program minősítési díja)
„a) szakmai tanfolyam, szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás, szakmai e-learning, szakmai blended-learning,
illetve szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének
(a továbbiakban: alapdíj) 70%-a,”
(9) A Tszr. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program csak a (6) bekezdés
szerinti közzétételt követően indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés tényleges
indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal a Főigazgatóságnak az indítást megelőzően legalább
10 munkanappal bejelenteni.”
(10) A Tszr. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a közzétételben meghatározott minősítés
érvényességéig szervezhető. A továbbképzés szervezője
a) – a szakmai e-learning kivételével – a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet
szerinti adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig,
b) a megszervezésre került szakmai e-learningről a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő
február 28-áig,
c) a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet
követő év február 28-áig
beszámol, illetve bejelentést tesz a Főigazgatóság részére.”
(11) A Tszr. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program minősítési kérelmének eredeti teljes körű dokumentációját,
a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet – szakmai
e-learning, szakmai blended-learning és szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a résztvevők névsorát –,
a résztvevők működési nyilvántartási számát és a részvételi díjat, továbbá
a) szakmai tanfolyam esetén a tanfolyami naplót, az ismeretek számonkéréséről készült – a számonkérést végzők
aláírásával ellátott – jegyzőkönyvet, valamint írásbeli számonkérés esetén a továbbképzésben részt vevők által
készített dolgozatot, illetve tesztet,
b) szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a trénerek nevét és az alkalmazott módszert,
c) szakmai tanácskozás esetén az előadások címét,
d) külföldi vagy hazai tanulmányút esetén a tanulmányozott módszert,
e) szakmai műhely esetén a fórumok szakmai témáját,
f ) szakmai e-learning és szakmai blended-learning esetén az ismeretek számonkéréséről készült dolgozatot, illetve
tesztet,
g) szakmai terepgyakorlati továbbképzés esetén a számonkérésről készült jegyzőkönyvet
tartalmazza.”

5837

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 22. szám

(12) A Tszr. 4/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a továbbképzés végén – kérdőív
formájában – lehetőséget kell biztosítania a minősített továbbképzés résztvevői számára a továbbképzés
értékelésére, a résztvevők azonosítására alkalmatlan módon, írásos, illetve szakmai e-learning és szakmai
blended-learning esetén elektronikus formában. A résztvevők által kitöltött kérdőívet a továbbképzés szervezője
nyilvántartja.”
(13) A Tszr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Főigazgatóság feladatai a következők:
a) a továbbképzések szakmai követelményrendszerének a kidolgozása,
b) a továbbképzési programok minősítése, pontértékeinek meghatározása,
c) a továbbképzések szakmai felügyelete,
d) a továbbképzésekkel, illetve a továbbképzésekhez kapcsolódó számonkérésekkel kapcsolatos bejelentések,
panaszok kivizsgálása.”
(14) A Tszr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A továbbképzési terv tartalmazza
a) a tárgyévben továbbképzésben részt vevők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével,
b) a továbbképzésben részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,
c) a továbbképzésre fordítható források megjelölését és felosztását,
d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát.”
(15) A Tszr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A 2017. évben vizsgajoggal rendelkező intézmény a 2018. évi szociális alapvizsgára, illetve szociális
szakvizsgára befizetett vizsgadíjat, valamint a meg nem valósult alapismereteket nyújtó tanfolyamra befizetett
alaptanfolyami díjat a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről
szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül visszafizeti a befizető részére.”
(16) A Tszr. 1. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(17) A Tszr. 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(18) A Tszr.
a)
2. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdésének aa) pont” szövegész helyébe az „(1) bekezdés 3. pont a) alpontja”
szöveg, valamint a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés 2. pontjában” szöveg,
b)
3. számú melléklet 1. pontjában és 4. számú melléklet 1. pontjában az „akkreditációjának” szövegrész helyébe
a „minősítésének” szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti az NMr. 3. § (2a)–(4) bekezdése.
25. §		
Hatályát veszti a Tszr.
a)
A szociális szakvizsga alcíme, valamint 5–9. §-a,
b)
a 11. §-t megelőző alcímének címében az „és a szociális alap- és szakvizsgával” szövegrész,
c)
12. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontjában az „(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
d)
12. § (2) bekezdés b) pontja,
e)
12/A–14. §-a,
f)
15. § (5) bekezdése,
g)
5–7. számú melléklete.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéséről
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ..........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap
Anyja születési neve: .............................................................................................................................................................................................
a szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.
Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.
		
		
P. H.

...........................................
képzésszervező

2. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati alap vezetőképzés megújító képzésének teljesítéséről
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ..........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ........................... év .................................................. hó .......... nap
Anyja születési neve: .............................................................................................................................................................................................
a szociális ágazati alap vezetőképzés megújító képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.
Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.
		
		
P. H.

...........................................
képzésszervező
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3. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati mester vezetőképzés alapozó képzésének teljesítéséről
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ..........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ............................ év .................................................... hó .......... nap
Anyja születési neve: .............................................................................................................................................................................................
a szociális ágazati mester vezetőképzés alapozó képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.
Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.
		
		
P. H.

...........................................
képzésszervező

4. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
Szám: ............................................

TANÚSÍTVÁNY
Szociális ágazati mester vezetőképzés megújító képzésének teljesítéséről
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ..........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ............................... év ..................................................... hó .......... nap
Anyja születési neve: .............................................................................................................................................................................................
a szociális ágazati mester vezetőképzés megújító képzését elvégezte, és ...................... év .................................................. hó
.......... napján .................................................. eredménnyel sikeres vizsgát tett.
Kelt: .................................................., .......... év ........................................ hónap .......... napján.
		
		
P. H.

...........................................
képzésszervező
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5. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
1. Az Mr. 1. számú melléklet 12. pont 38. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 12. pont a következő 39. és
40. alponttal egészül ki:
(Betöltött munkakör; tevékenységi kör:)
„38. szakápoló
39. vezető szakápoló
40. egyéb, éspedig: ……………………..”
2. Az Mr. 1. számú melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Alap vezetőképzésre kötelezett-e:		
1. Igen   2. Nem
Mester vezetőképzésre kötelezett-e:		
1. Igen   2. Nem”

6. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett változások
bejelentéséhez
Nyilvántartási szám: __________
I. Személyes adatok
1.
Név: ...............................................................................................................................................................................................................
2.
Születési családi és utónév: ..................................................................................................................................................................
3.
Születési hely, idő: ....................................................................................................................................................................................
4.
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
II. A változás oka
1.
Munkahelyen belüli telephelyváltás
1.1.
Régi telephely neve, címe: ..................................................................................................................................................
1.2.
Régi telephely kódja: _________
1.3.
Ellátási forma: ..........................................................................................................................................................................
1.4.
Új telephely neve, címe: .......................................................................................................................................................
1.5.
Új telephely kódja: _________
1.6.
Ellátási forma: ..........................................................................................................................................................................
2.
Személyes adatok változása
2.1.
Nyilvántartásban szereplő név: .........................................................................................................................................
2.2.
Új név: ........................................................................................................................................................................................
3.
Munkakör változása
3.1.
Nyilvántartásban szereplő munkakör: ...........................................................................................................................
3.2.
Új munkakör: ...........................................................................................................................................................................
(Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)
4.
Szakképzettség változása
A munkakörhöz, tevékenységi
körhöz kapcsolódó
új szakképesítés

Az oklevelet, bizonyítványt

Az oklevél,

A bizonyítvány, oklevél

kiállító (képző) intézmény

bizonyítvány száma

kiállításának ideje

(Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)

5841

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 22. szám

5.

6.

Szünetelés:
5.1.
A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege
5.1.1.
továbbképzési időszak
5.1.2.
képzési időszak
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.2.
A szünetelés kezdő időpontja: ____________
5.3.
A szünetelés oka:
5.3.1.
Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság
5.3.2.
Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénz
5.3.3.
Szülési szabadság
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.4.
A szünetelés befejezésének időpontja: ______________
A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása
6.1.
A kötelezettség változásának kezdő időpontja: _________________
(A vezetői megbízás, illetve az új vezetői megbízás kezdő időpontját, illetve a vezetői megbízás visszavonásának
időpontját kell feltüntetni.)
6.2.
A kötelezettség változásának módja:
6.2.1.
mester vezetőképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.2.
alap vezetőképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.3.
alap vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.4.
mester vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.5.
továbbképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.6.
továbbképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.7.
továbbképzésre nem kötelezett alap vezetőképzésre kötelezetté válik
6.2.8.
továbbképzésre nem kötelezett mester vezetőképzésre kötelezetté válik
(A megfelelő rész aláhúzandó.)

Dátum: ............................
P. H.
		
		

...................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása”

7. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„4. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési, illetve vezetőképzési
kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez
Nyilvántartási szám: ______________
Munkáltató kódja: _______________
I. Személyes adatok
1.
Név: ...............................................................................................................................................................................................................
2.
Születési családi és utónév: ..................................................................................................................................................................
3.
Születési hely, idő: ....................................................................................................................................................................................
4.
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
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II. Továbbképzési kötelezettség teljesítése
1.
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen minősített továbbképzések:

2.

A továbbképzés

A továbbképzés

engedélyszáma

megnevezése, címe

A továbbképzést

A továbbképzési pont

szervező intézmény

megszerzésének

neve, címe

időpontja

Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése
2.1.
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.)
NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett képzések:
A továbbképzés

A továbbképzés

engedélyszáma

megnevezése, címe

A továbbképzést

A továbbképzési pont

szervező intézmény

megszerzésének

neve, címe

időpontja

Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
2.2.
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált képzések:
A továbbképzés

A továbbképzés

engedélyszáma

megnevezése, címe

A továbbképzést

A továbbképzési pont

szervező intézmény

megszerzésének

neve, címe

időpontja

Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
III. Vezetőképzési kötelezettség teljesítése:
1.
A képzés szintje, szakasza:
1.1.
Alap vezetőképzés:
a)
alapozó képzése
b)
megújító képzése
1.2.
Mester vezetőképzés
a)
alapozó képzése
b)
megújító képzése
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
2.
A vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány száma: .............................................................................................................
(A vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kérjük csatolni!)
Dátum: ............................................
P. H.
		
		

....................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása”
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8. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„5. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Igazolás
a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéről
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév: ................................................................................................................................................................................
Születési hely: ..........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ............................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Nyilvántartási száma: ____________________
A személyes gondoskodást végző személyek adatainak nyilvántartását vezető Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság nevében igazolom, hogy
a)
a fent nevezettet felvettük a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásába
b)
a fent nevezett továbbképzési, képzési kötelezettsége jellegének változása okán a működési nyilvántartásba
vételéről szóló igazolás érvényessége a 8. pontban foglaltak szerint módosult
c)
a fent nevezett a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, valamint részére új
továbbképzési, képzési időszak indult, így a működési nyilvántartásba vételéről szóló igazolás érvényessége
a 8. pontban foglaltak szerint módosult
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
8. Az igazolás érvényes: ____________________- ig
Dátum: .................................................................
P. H.
		
		

..................................................................................
a nyilvántartó képviselőjének aláírása”

9. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
1. A Tszr. 1. számú melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. Továbbképzési adatok
1. A továbbképzés formája (a megfelelő szöveg aláhúzandó):
1.1. szakmai tanfolyam
1.2. szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás
1.3. szakmai tanácskozás
1.4. külföldi vagy hazai tanulmányút
1.5. szakmai műhely
1.6. szakmai e-learning
1.7. szakmai blended-learning
1.8. szakmai terepgyakorlati továbbképzés”
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10. melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez
1. A továbbképzést szervező szervezet megnevezése és címe, vagy
a továbbképzést szervező természetes személy neve és címe:
2. A program címe:
3. A program minősítése érvényes:
4. A program célja, tartalma:
5. A program célcsoportja:
6. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):
7. A szerezhető továbbképzési pontérték:
8. A program indításának tervezett időpontja:
9. A program időtartama (óra/előadás/nap/fórum/e-learning/szakmai
terepgyakorlat):
10. A program indításának tervezett helyszíne:
11. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:
12. A továbbképzést szervező természetes személy neve,
telefonszáma és e-mail-címe, vagy a továbbképzést szervező szervezet
kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail-címe:
13. A program engedélyszáma:
14. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint
a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógustovábbképzésként akkreditált:
15. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján egészségügyi
továbbképzésként nyilvántartásba vett:
”
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Az emberi erőforrások minisztere 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos,
vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki) részében foglalt táblázat 1. sorában a „támogató
szolgáltatás” szövegrész helyébe a „támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti az Ir. Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok alcíme.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása
3. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással
rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti
vezetőképzés teljesítésére kötelesek.”
4. §		
Az R. 104. § (7) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Az együttműködési megállapodásban a jogszabályi rendelkezésektől nem lehet eltérni, a jogszabályi feltételeket
a szolgálatoknak külön-külön kell teljesítenie.”
5. §		
Az R. 104/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A diszpécserszolgálat az Szt. 65/E. § (3) bekezdése szerinti jelzéssel akkor él, ha a hajléktalan személyeket ellátó
intézmények kapacitáshiány következtében nem tudják biztosítani a hajléktalan személy ellátását.”
6. §		
Az R. 107. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az éjjeli menedékhely
a) tanácsadás és
b) felügyelet
szolgáltatási elemeket biztosít.”
7. §		
Az R. 110/F. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási szolgáltatás céljára szolgáló lakások száma nem
haladhatja meg a társasházban lévő összes lakás egyharmadát, és nem alakítható ki olyan emelet, ahol valamennyi
lakásban támogatott lakhatást nyújtanak.”
8. §		
Az R. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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9. §		
Az R.
a)
6. § (12) bekezdésében a „mellékletben” szövegrész helyébe a „mellékletben – családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás esetében a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletében –” szöveg,
b)
75. § (1) bekezdés e) pontjában az „a) pontjában” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg
lép.
10. §

(1) Hatályát veszti az R.
a)
7. § (4) bekezdésében az „a nappali intézményi ellátásban részesülő,” szövegrész,
b)
84/A. § (3) bekezdés b) pontja.
(2) Hatályát veszti az R. 6. § (7) és (8) bekezdése.

3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása
11. §		
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont be) és bf ) alpontjai helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
[Az Szt. 68/A. §-ának (3) bekezdése szerinti, gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:
az ellátást igénylő egyedül él, és]
„be) a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés
f ) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban
részesül, amit az ellátást, járadékot megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjfolyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatával igazoltak, vagy
bf ) munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és
önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, amit az orvosszakértői szerv, a rehabilitációs szakértői szerv vagy
a rehabilitációs hatóság illetve jogelődje érvényes és hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának,
határozatának másolatával, hatósági bizonyítványával igazoltak.”

4. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § és a 10. § (2) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelethez
1. Az R. 3. számú melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:
„12. Intézményvezető bentlakást nyújtó intézmények esetén
alkalmazás minimum feltétele
munkakör

felsőfokú képesítés

andragógus
hajléktalan ellátás esetében felsőfokú végzettség
gyógypedagógus
igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel
intézetvezető
jogász
intézményvezető

okleveles közgazdász
konduktor
mentálhigiénikus
okleveles ápoló, diplomás ápoló, egészségügyi menedzser, orvos
diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés, okleveles teológus
okleveles pszichológus, pszichológus
okleveles szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,
szociálpedagógus, szociális menedzser

”
2. Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet 6. pont 6.2., 6.3., és 6.4. alpontjában, 7. pont 7.2. alpontjában, 8. pont
8.2. alpontjában, 9. pont 9.2. és 9.3. alpontjában, 10. pont 10.2. és 10.3. alpontjában, valamint a 11. pontjában
az „intézményvezető” munkakör és a munkakörhöz tartozó táblázati sorok.
3. Hatályát veszti az R. 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok alcím 5. pontjában az „intézményvezetői, illetve”
szövegrész.
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Az emberi erőforrások minisztere 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelete
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.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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Határozatok

A köztársasági elnök 405/2017. (X. 31.) KE határozata
a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés l) pontja, valamint a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
22. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésének 29/2017. (10. 10.) számú határozatára
tekintettel – Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját a Magyar Művészeti Akadémia elnöki
tisztségében megerősítem.
Budapest, 2017. október 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-9/05122-2/2017.
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A Kormány 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozata
a Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásával
összefüggő egyes intézkedésekről
A Kormány
1. Makovecz Imre életművének gondozása érdekében támogatja az 1. melléklet szerinti fejlesztéseket;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva a csengeri autóbusz-pályaudvar felújításának céljából 250 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím,
10. Makovecz Imre Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára,
a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. december 31.
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében eljárva 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai
feladatok támogatása alcím, 10. Makovecz Imre Alap jogcímcsoport terhére, Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és
nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport,
2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára, a 3. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Budapest,
belterület
hrsz. 29209

Budapest,
hrsz. 181016/2

Bak, Széchenyi tér 1.

1171 Bp.
Tiszaörs u. 22.

Budapest 1061,
Andrássy út 22.

Budapest,
XX. Kerület, Mátyás
király tér

Csíkszereda,
Hargita út

„Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér Faluház” felújítása,
korszerűsítése

Rákoskert,
„Mennybemenetel”
ökumenikus templom
építése

Bartók Béla három
színpadi művéhez
készült díszlettervek
rekonstrukciója

Pesterzsébeti
Református Templom

Kápolna építése a
Tolvajos tetőre

Bak

Budapest

Budapest

Budapest

Csíkszereda

Budapest,
hrsz. 136943/2

Bak, hrsz. 399/1

Bagod, hrsz. 63/29

Bagod, Faluház u. 1.

Faluház felújítása

Hrsz.

Bagod

Cím

Projekt

Település

1. melléklet az 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozathoz

Csíksomlyó
Közbirtokosság

Budapest,
Pesterzsébet,
Szabótelepi
Református
Egyházközség

50 000 000

520 000 000

Rákoskerti
Templom
Alapítvány és
Rákoscsabai
Református
Egyházközség

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

70 000 000

30 000 000

2016.

Önkormányzat

Önkormányzat

Támogatott

50 000 000

27 000 000

10 000 000

2017.

230 000 000

100 000 000

2018.

1
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Erdélyi Református
Egyházkerület

Önkormányzat

Kakasd, Rákóczi
Ferenc u. 285.

„Faluház/Tájház”
felújítása

„Harangház”

Református templom
bővítés, befejezés

„Hagymaház” felújítás
és kapcsolódó
beruházások (Páger
Mozi és Rendezvényház
rekonstrukciója)

Kakasd

Kaposvár

Kolozsvár

Makó
Makó, Posta u. 2.

Vásártér úti park

5137 Jászkisér,
Kossuth tér 10.

Művelődési ház
felújítása

Jászkísér

Makó, hrsz. 5542

Kakasd, hrsz. 364

Jászkisér,
hrsz. 978

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Lőrincz László/
Dobogókőért
Közhasznú
Alapítvány

Dobogókő

PilisszentkeresztDobogókő,
hrsz. 1020

2099 Dobogókő,
Eötvös sétány 10.

Támogatott

„Zsindelyes
Vendégház” (síház)
felújítása

Hrsz.

Cím

Projekt

Település

730 000 000

2016.

30 000 000

300 000 000

100 000 000

2017.

240 000 000

60 000 000

80 000 000

2018.
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Mártély, hrsz. 208

Mátészalka,
hrsz. 2594/3

6636 Mártély

4700 Mátészalka,
Kölcsey Ferenc u. 35.

2544 Neszmély,
Petőfi u. 10.

7030 Paks, Hősök tere

3950 Sárospatak,
Eötvös u. 6.

Boldogasszony
házacska építése

Képes Kávéház építése

Launai Miklós
Református Iskola
felújítása

Római katolikus
templom felújítása

Művelődési Ház és
Könyvtár felújítása

Makó

Mártély

Mátészalka

Neszmély

Paks

Sárospatak

Sárospatak,
hrsz. 267

Neszmély,
hrsz. 417/7

Makó, hrsz. 7617/2

6900 Makó, Deák
Ferenc. u. 2.

József Attila Városi
Könyvtár
bontása/építése és
környezetének
rehabilitációja

Hrsz.

Cím

Projekt

Település

125 000 000

1 300 000 000

Sárospataki
Művelődési Ház és
Könyvtár

200 000 000

40 000 000

2 660 000 000

2016.

Római Katolikus
Egyház

Önkormányzat/
Dunántúli
Református
Egyházkerület

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Támogatott

2017.

25 000 000

200 000 000

2018.
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Százhalombatta,
hrsz. 2262/1

6771
Szeged-Szőreg
hrsz. 793

2083 Solymár,
Panoráma u. 5–7.

2440 Százhalombatta,
Szent István tér 11.

6771
Szeged-Szőreg
hrsz. 793

Evangélikus templom
felújítása

Waldorf óvoda felújítása

Római katolikus
templom felújítása

Kápolna

Siófok

Solymár

Százhalombatta

Szeged-Szőreg

Önkormányzat

Önkormányzat

Támogatott

Solymár,
hrsz. 1861/5

Római Katolikus
Egyház
Szeged-Csanádi
Egyházmegye

Római Katolikus
Egyház

Szabad Waldorf
Nevelésért
Alapítvány

Siófok, közterület Siófoki Evangélikus
Egyházközség
hrsz. 6545/2

Ivókutak
rekonstrukciója

Sárospatak

8600 Siófok,
Fő utca 220.

3950 Sárospatak,
Arany János u. 3–7.

Árpád Vezér Gimnázium
és Kollégium felújítása
és bővítése

Sárospatak

Hrsz.

Cím

Projekt

Település

150 000 000

65 000 000

2016.

115 000 000

40 000 000

33 000 000

2017.

30 000 000

10 000 000

400 000 000

2018.

5854
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Cím

7900 Szigetvár,
József A. u. 9.

Temesvár, Splaiul
Morarilor 1/b

Visegrád

2025 Visegrád,
Rév u. 2.

Zalaegerszeg 8900,
Gébárti-tó

Zalaszentlászló,
Kossuth út 19.

Projekt

Vigadó épületének
felújítása,
funkcióbővítés II. ütem

„Új Ezredév”
Református Központ
építésének befejezése

Feketehegyi Kápolna
építése

Magyar László
tornacsarnok felújítása,
korszerűsítése

Boldogasszony kápolna
építése
a Gébárti-tónál

Faluház felújítása és
szállásépülettel,
színpaddal bővítése

Település

Szigetvár

Temesvár

Visegrád

Visegrád

Zalaegerszeg

Zalaszentlászló

Zalaszentlászló,
hrsz. 112/1

Zalaegerszeg,
hrsz. 737/50

Visegrád,
hrsz. 88

Szigetvár, hrsz.
342/3, 342/4, 342/5

Hrsz.

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat
(KLIK
kezelésében)

Pilisi Parkerdő Zrt.

Temesvári
Református
Egyházközség

Önkormányzat

Támogatott

60 000 000

200 000 000

400 000 000

2016.

405 000 000

40 000 000

300 000 000

2017.

25 000 000

2018.

5855
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Évente összesen

Település

Projekt

Cím

Hrsz.

Támogatott

6 600 000 000

2016.

1 450 000 000

2017.

1 400 000 000

2018.

6
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XX.

XVII.

20

20

Cím
szám

50

38

Cím
szám

XX.

XVII.

Fejezet
szám

20

20

Cím
szám

50

38

K8

K8

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

10

7

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
250 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Makovecz Imre Alap

Fejezet
név

Cím
név

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Makovecz Imre Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kiemelt előirányzat
neve

KIADÁSOK

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

358973

280845

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

10

7

Jogcím
csop.
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

358973

280845

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2. melléklet az 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I. n.év

-250 000 000

250 000 000

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-250 000 000

250 000 000

Módosítás
(+/-)

II. n.év

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

III. n.év

250 000 000

IV. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
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XX.

Fejezet
szám

20

Cím
szám

50

12

Alcím
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

XX.

Fejezet
szám

20

Cím
szám

50

12

Alcím
szám

2

Jogcím
szám

K8

K5

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
Kiemelt előirányzat
neve

KIADÁSOK

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Összesen

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közművelődési szakmai feladatok
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Makovecz Imre Alap

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

10

7

Jogcím
csop.
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jogcím
csop.
szám

Cím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Közművelődési szakmai feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Kulturális szakmai feladatok támogatása
Makovecz Imre Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

10

7

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
azonnal
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

358973

295135

Államháztartási
egyedi
azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

358973

295135

Államháztartási
egyedi
azonosító

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

3. melléklet az 1748/2017. (X. 25.) Korm. határozathoz

100 000 000

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

-100 000 000

100 000 000

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-100 000 000

100 000 000

Módosítás
(+/-)

II. n.év

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

III.n.év

100 000 000

IV.n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
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A miniszterelnök 109/2017. (X. 27.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Thaiföldi Királyság Kormánya között a Mahachulalongkornrajavidyalaya
Egyetem magyarországi működéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere, az igazságügyi miniszter, illetve a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és
a Thaiföldi Királyság Kormánya között a Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem magyarországi működéséről
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával
történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről
szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 110/2017. (X. 31.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere előterjesztésére
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Barta-Eke Gyulát,
a Dunaújvárosi Egyetemen Kiss Ádámot,
a Kaposvári Egyetemen dr. Borbás Zoltánt,
a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Antal Józsefet,
a Semmelweis Egyetemen dr. Szász Károlyt,
a Szent István Egyetemen Magyar Ferencet
– a 2017. november 16-ától 2020. november 15-éig terjedő időtartamra –;
a Testnevelési Egyetemen dr. Genzwein Ferencet
– a 2017. november 16-ától 2021. március 19-éig terjedő időtartamra –;
a Budapesti Corvinus Egyetemen dr. Pavlik Líviát,
a Budapesti Gazdasági Egyetemen dr. Dietz Ferencet,
a Debreceni Egyetemen dr. Bács Zoltánt,
a Miskolci Egyetemen dr. Deák Csaba Tamást,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen dr. Nagy Zsombort,
a Nyíregyházi Egyetemen dr. Kvancz Józsefet,
a Széchenyi István Egyetemen dr. Filep Bálintot
– a 2017. november 16-ától 2022. november 15-éig terjedő időtartamra –;
a Pannon Egyetemen dr. Kovács Gyulát
– a 2018. január 1-jétől 2019. augusztus 19-éig terjedő időtartamra –;
a Magyar Táncművészeti Egyetemen dr. Győri Juditot,
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen dr. Vonderviszt Lajost
– a 2018. január 1-jétől 2020. december 31-éig terjedő időtartamra –;
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dr. Scheuer Gyulát,
a Pécsi Tudományegyetemen Jenei Zoltánt
– a 2018. január 1-jétől 2022. december 31-éig terjedő időtartamra –
a kancellári teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Közlemények

Álláspályázatok
Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm rendelet tartalmazza.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)
kancellár (magasabb vezető) megbízás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2018. július 16-tól legfeljebb öt évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi,
jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja
e területen a működést.
b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.
d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat.
e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági
vezető megbízását.
g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles
eleget tenni.
h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.
i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség (alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal
egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség);
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlat;
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény
irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló
dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget
megszüntette,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2017. december 8-án történő
megjelenést követően 2017. december 29.
A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Lányiné Fekecs Angéla felsőoktatási igazgatási és személyügyi referens, tel.:
+36 (1) 795-4164.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani az alábbiak szerint:
– postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
kell benyújtani zárt borítékban,
– személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik.
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges.
A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani zárt
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancellár magasabb vezető
megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

Dr. Palkovics László s. k.,

Balog Zoltán s. k.,

oktatásért felelős államtitkár

emberi erőforrások minisztere
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

ÓVODAVEZETŐ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2018. május 1-től 2023. július 31-ig
szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú
iskolai végzettség és szakképzettség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói
megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontjának megfelelés, büntetlen előélet és
cselekvőképesség; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) és (2c) bekezdésében
foglaltaknak való megfelelés,

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– oklevélmásolatok,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 41. §-a szerinti összeférhetetlenség,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Túriné Kovács Márta nyújt, a 06 (66) 523-819-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: I. 379/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető,
– személyesen: Dr. Komán-Bíró Ágnes, Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál,
– Békéscsaba Megyei Jogú Város honlapja, hirdetőtáblája – 2017. november 2.,
– Csabai Mérleg – 2017. november 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A vezetői megbízás időtartama a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (4) bekezdése figyelembevételével került megállapításra.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekescsaba.hu honlapon szerezhet.

***
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Délegyháza Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Napsugár Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-től 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatási intézmények
(Napsugár Óvoda, Családi Bölcsőde) működtetésével, képviseletével felmerülő feladatok ellátása, szakmai munka
irányítása, az intézmények törvényes működésének biztosítása, a munkáltatói jogkör gyakorlása mindkét intézmény
alkalmazottainak vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, a köznevelési törvény 3. sz. melléklete szerint felsőfokú szakirányú óvodapedagógus végzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– óvoda vezetésében szerzett 3–5 év vezetői tapasztalat,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
– német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
– helyismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló oklevelek másolata,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
– az intézmény vezetésére vonatkozó (vezetési) program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– orvosi alkalmassági vizsgálathoz történő hozzájáruló nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju Miklósné nyújt, a 06 (34) 542-155/6-os telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Délegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2337
Délegyháza, Árpád utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2742-4/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus,
– személyesen: Varju Miklósné, Pest megye, 2337 Délegyháza, Árpád utca 8. 2-es iroda.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: határidőben benyújtott pályázat az, mely legkésőbb a benyújtási
határidő utolsó napján 12 óráig a Polgármesteri Hivatalba beérkezett. A pályázatok érvényessége esetén
a munkáltató a pályázati anyag alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatását, valamint a PénzügyiFejlesztési- Ügyrendi-, és az Oktatási–Kulturális–Sport Bizottság együttes szakmai véleményezését, valamint
a jogszabály által előírt véleményezéseket követően, de legkésőbb a július Kt. ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delegyhaza.hu honlapon szerezhet.
***

Tököl Város Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tököl Város Önkormányzatának Horvát Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodájának
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. december 18.–2022. július 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2316 Tököl, Csépi út 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII. 30.)
Kormányrendeletben, a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és
annak végrehajtási rendeletében foglaltakra, továbbá az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
hatáskörébe tartozó jogkörök gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint,
– óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– horvát nemzetiségi óvodapedagógusi szakvégzettség,
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet
és cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– óvodavezetői gyakorlat,
– horvát nemzetiséghez tartozás,
– helyismeret.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell
igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),
– szakmai önéletrajz,
– vezetési program: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzeléssel,
– előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatai,
– nyilatkozat arról, hogy: – kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, – a Kjt.
41. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn – nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul, – pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, – sikeres pályázat
esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. december 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffman Pál polgármester nyújt, a 06 (24) 520-910-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2316 Tököl, Fő
utca 117.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-2017., valamint
a munkakör megnevezését: Óvodavezető,
– személyesen: Taligásné Kovács Viktória, Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 117.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a jogszabályban meghatározott szervezetek véleményezik.
A véleményezést követően az önkormányzat képviselő-testülete hallgatja meg a pályázót és annak alapján, a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.tokol.hu
– KIH közigazgatási állásportál
***

Törtel Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Törteli Tulipán Óvoda
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 2018. július 25. – 2023. július 24-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest Megye, 2747 Törtel, Kossuth Lajos út 1–5.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(továbbiakban: Nkt.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvényben és annak
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény
irányítása, szakszerű és törvények működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű
és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus,
– pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, vagy heti 10 tanóra, vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga), vagy
közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak, vagy tanügyigazgatási szakértő szakirányú továbbképzési
szak, vagy vezető óvodapedagógusi szakirányú továbbképzési szak, vagy óvodamenedzser szakképzettség,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
– intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy
a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás, vagy heti 10 tanóra, vagy foglalkoztatás megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pedagógus II. besorolás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a
foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,
– szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról,
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának
megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. július 25.-én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 22.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Godó Tibor polgármester nyújt 06 (53) 576-012-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld.-t nem kell összefűzni) a pályázatnak a Törtel
Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1.). Kérjük a zárt borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 810/2017.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
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(VIII. 31.) EMMI rendelet 189. §–191. §-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően Törtel Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2018. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál
– Törtel Község Önkormányzatának honlapja
***
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IGAZGATÓ

Páty Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján pályázatot hirdet a
községi Művelődési Ház
igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
Vezetői megbízás: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 1. napjától, öt évre szól.
A munkavégzés helye: 2071 Páty, Kossuth u. 77.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok: az intézmény jogszabályok szerinti
működtetése, vezetése az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A Művelődési Intézmény/Művelődési Ház
tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése, (kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények
szervezése). Munkahelyi, iskolai szabadidő szervezés, közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a
községi hagyományok ápolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– a pályázó rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet előírásaiban szereplő, és a
vezetői megbízáshoz szükséges 6/A., 6/B., 6/G., valamint 6/F. §-aiban előírt feltételekkel.,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a végzettséget igazoló okiratok másolata (az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók),
– fényképes részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel,
– az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat másolata, annak hiányában
nyilatkozatot arról, hogy a tanfolyamot a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi,
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkahelyi okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai is megismerhetik.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely László polgármester nyújt a 06 (23) 555-530-as
telefonszámon, vagy a szekely.laszlo@paty.hu e-mail-címen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Páty Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth u. 83.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a
pályázókat ülésére előzetes meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes
meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– Páty Község Önkormányzata honlapja (www.paty.hu)
– KIH közigazgatási állásportál
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

TANÁR

„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógus beosztás betöltésére

A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Petőfi út 17–19.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Magyar Táncművészeti Főiskolai végzettség,
– gépkocsi, jogosítvány szükséges.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikusan: legalábsuli@gmail.com

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális

Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj
felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Értesítések

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye
az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázat 2017. évi nyerteseiről

2017-ben az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az alábbi önkormányzatoknak ítélte oda
az Idősbarát Önkormányzat Díjat:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Budakeszi Város Önkormányzata
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Csurgó Város Önkormányzata
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Kisújszállás Város Önkormányzata
Lengyeltóti Városi Önkormányzat
Makó Város Önkormányzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye
2018. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott
hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 46. § (4) és (5) bekezdése alapján,
figyelemmel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 25. § (2) bekezdésére,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI
utasítás 6. függelék III. fejezet B) pontjának 16. alpontjára a következők szerint rendelkezem:
1. A 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmények által folytatott képzések közül
– az Nftv. 39. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 46. § (4) bekezdésében meghatározott keretek között –
a) magyar állami ösztöndíjjal támogatható szakos képzéseket, valamint e szakok magyar állami ösztöndíjjal
támogatott képzésére történő felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelményt
(pontszámot) felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és az osztatlan képzésekre vonatkozóan a melléklet
szerint állapítom meg;
b) bármely mesterképzési szakon indítható állami ösztöndíjas képzés; a felsőoktatási felvételi eljárásról
szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) és (3) bekezdéseivel összhangban az állami ösztöndíjas
mesterképzésekre vonatkozóan a minimális felvételi követelmény az adott szakos képzés maximális felvételi
pontszámának 50 százaléka.
2. A hitéleti alap-, osztatlan és mesterképzéseken nemzetközi szerződés, vagy a kormánnyal kötött megállapodás
alapján vehető igénybe magyar állami ösztöndíjas képzés.
3. Jelen határozat nem terjed ki az Nftv. 104. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló
törvény szerint szabályozott képzésekre.
4. A 2018–2019-es tanévben magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzés nem indítható.
Budapest, 2017. november 28.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás
alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:
		

Dr. Palkovics László s. k.,

		

államtitkár
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Melléklet a 60317/2017/FOKT sz. EMMI határozathoz
Magyar állami

Minimális felvételi

ösztöndíj

követelmény

igénybe vehető

(pontszám)

ménesgazda

igen

240

mezőgazdasági

igen

240

szőlész-borász

igen

240

gazdálkodási és menedzsment

igen

240

kereskedelem és marketing

igen

240

pénzügy és számvitel

igen

240

turizmus-vendéglátás

igen

240

gazdaságinformatikus

igen

240

mérnökinformatikus

igen

240

programtervező informatikus

igen

240

igen

240

igen

240

képzőművészeti

igen

240

televíziós műsorkészítő

igen

240

színházi rendezőasszisztens

igen

240

gyártásszervező

igen

240

igen

240

élelmiszermérnöki

igen

280

földmérő és földrendező mérnöki

igen

280

kertészmérnöki

igen

280

lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki

igen

320

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

igen

280

mezőgazdasági mérnöki

igen

280

mezőgazdasági szakoktató

igen

280

szőlész-borász mérnöki

igen

280

tájrendező és kertépítő mérnöki

igen

325

természetvédelmi mérnöki

igen

280

vadgazda mérnöki

igen

280

vidékfejlesztési agrármérnöki

igen

280

Képzési szint/

Szak neve

képzési terület

Felsőoktatási szakképzés
agrár képzési terület

gazdaságtudományok képzési terület

informatika képzési terület

jogi képzési terület
jogi
orvos- és egészségtudomány képzési terület
orvosi diagnosztikai analitikus
művészet képzési terület

műszaki képzési terület
műszaki

Alapképzés
agrár képzési terület
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Képzési szint/

Szak neve

képzési terület

Magyar állami

Minimális felvételi

ösztöndíj

követelmény

igénybe vehető

(pontszám)

bölcsészettudomány képzési terület
anglisztika

igen

320

germanisztika – néderlandisztika szakirány

igen

280

germanisztika – német nemzetiségi szakirány

igen

280

germanisztika – német szakirány

igen

280

germanisztika – skandinavisztika szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – altajisztika szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – arab szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – hebraisztika szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – indológia szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – iranisztika szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – japán szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – kínai szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – koreai szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – mongol szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – tibeti szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – török szakirány

igen

280

keleti nyelvek és kultúrák – újgörög szakirány

igen

280

közösségszervezés – kulturális szakirány

igen

310

közösségszervezés – ifjúsági szakirány

igen

310

közösségszervezés – humánfejlesztő szakirány

igen

310

magyar

igen

310

néprajz

igen

280

ókori nyelvek és kultúrák – asszíriológia szakirány

igen

310

ókori nyelvek és kultúrák – egyiptológia szakirány

igen

310

ókori nyelvek és kultúrák – klasszika-filológia szakirány

igen

310

pedagógia

igen

280

pszichológia

igen

435

régészet

igen

340

romanisztika – francia szakirány

igen

280

romanisztika – olasz szakirány

igen

280

romanisztika – portugál szakirány

igen

280

romanisztika – román nemzetiségi szakirány

igen

280

romanisztika – román szakirány

igen

280

romanisztika – spanyol szakirány

igen

280

romológia

igen

280

szabad bölcsészet

igen

340

szlavisztika – bolgár szakirány

igen

280

szlavisztika – cseh szakirány

igen

280

szlavisztika – horvát nemzetiségi szakirány

igen

280

szlavisztika – horvát szakirány

igen

280

szlavisztika – lengyel szakirány

igen

280

szlavisztika – orosz szakirány

igen

280

szlavisztika – szerb nemzetiségi szakirány

igen

280
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Magyar állami

Minimális felvételi

ösztöndíj

követelmény

igénybe vehető

(pontszám)

szlavisztika – szerb szakirány

igen

280

szlavisztika – szlovák nemzetiségi szakirány

igen

280

szlavisztika – szlovák szakirány

igen

280

szlavisztika – szlovén nemzetiségi szakirány

igen

280

szlavisztika – szlovén szakirány

igen

280

szlavisztika – ukrán nemzetiségi szakirány

igen

280

szlavisztika – ukrán szakirány

igen

280

történelem

igen

320

alkalmazott közgazdaságtan

igen

428

emberi erőforrások

igen

428

gazdálkodási és menedzsment

igen

428

kereskedelem és marketing

igen

428

nemzetközi gazdálkodás

igen

440

pénzügy és számvitel

igen

425

turizmus-vendéglátás

igen

400

üzleti szakoktató

igen

280

gazdaságinformatikus

igen

280

mérnökinformatikus

igen

280

programtervező informatikus

igen

280

igazságügyi igazgatási

igen

424

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

igen

410

anyagmérnöki

igen

280

biomérnöki

igen

280

biztonságtechnikai mérnöki

igen

280

energetikai mérnöki

igen

280

építészmérnöki

igen

280

építőmérnöki

igen

280

faipari mérnöki

igen

280

gépészmérnöki

igen

280

hivatásos repülőgép-vezetői

nem

ipari termék- és formatervező mérnöki

igen

280

járműmérnöki

igen

280

könnyűipari mérnöki

igen

280

környezetmérnöki

igen

280

közlekedésmérnöki

igen

280

logisztikai mérnöki

igen

280

mechatronikai mérnöki

igen

280

molekuláris bionika mérnöki

igen

280

műszaki földtudományi

igen

280

műszaki menedzser

igen

320

Képzési szint/

Szak neve

képzési terület

gazdaságtudományok képzési terület

informatika képzési terület

jogi képzési terület

műszaki képzési terület
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Magyar állami

Minimális felvételi

ösztöndíj

követelmény

igénybe vehető

(pontszám)

műszaki szakoktató

igen

280

vegyészmérnöki

igen

280

villamosmérnöki

igen

280

vízügyi üzemeltetési mérnöki

igen

280

alkotóművészet és muzikológia – alkalmazott zeneszerzés
szakirány

igen

280

alkotóművészet és muzikológia – elektronikus zenei
médiaművészet szakirány

igen

280

alkotóművészet és muzikológia – jazz-zeneszerzés szakirány

igen

280

alkotóművészet és muzikológia – muzikológia szakirány

igen

280

alkotóművészet és muzikológia – zeneelmélet szakirány

igen

280

alkotóművészet és muzikológia – zeneismeret szakirány

igen

280

alkotóművészet és muzikológia – zeneszerzés szakirány

igen

280

animáció

igen

280

designkultúra

igen

280

előadóművészet – egyházzene kórusvezető szakirány

igen

280

előadóművészet – egyházzene orgona szakirány

igen

280

előadóművészet – jazzbasszusgitár szakirány

igen

280

előadóművészet – jazzbőgő szakirány

igen

280

előadóművészet – jazzdob szakirány

igen

280

előadóművészet – jazzének szakirány

igen

280

előadóművészet – jazzgitár szakirány

igen

280

előadóművészet – jazzharsona szakirány

igen

280

előadóművészet – jazzszaxofon szakirány

igen

280

előadóművészet – jazztrombita szakirány

igen

280

előadóművészet – jazz-zongora szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus cimbalom szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus csembaló szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus ének szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus fagott szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus furulya szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus fuvola szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus gitár szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus gordon szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus gordonka szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus hárfa szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus harmonika szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus harsona szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus hegedű szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus klarinét szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus kürt szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus lant szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus mélyhegedű szakirány

igen

280

Képzési szint/

Szak neve

képzési terület

művészet képzési terület
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Magyar állami

Minimális felvételi

ösztöndíj

követelmény

igénybe vehető

(pontszám)

előadóművészet – klasszikus oboa szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus orgona szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus szaxofon szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus trombita szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus tuba szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus ütőhangszer szakirány

igen

280

előadóművészet – klasszikus zongora szakirány

igen

280

előadóművészet – népi cimbalom szakirány

igen

280

előadóművészet – népi ének szakirány

igen

280

előadóművészet – népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató)
szakirány

igen

280

előadóművészet – népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő)
szakirány

igen

280

előadóművészet – népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgőcselló-ütőgardon) szakirány

igen

280

előadóművészet – zenekar és kórusvezetés szakirány

igen

280

építőművészet

igen

280

formatervezés

igen

280

fotográfia

igen

280

képzőművészet-elmélet

igen

280

koreográfus

igen

280

Képzési szint/

Szak neve

képzési terület

látványtervezés

igen

280

média design

igen

280

mozgókép – film- és televíziórendezés szakirány

igen

280

mozgókép – mozgóképes filmhang szakirány

igen

280

mozgókép – mozgóképes vágás szakirány

igen

280

mozgókép – kameraman szakirány

igen

280

mozgókép – gyártásszervezés szakirány

igen

280

mozgókép – dramaturgia szakirány

igen

280

táncművész

igen

280

táncos és próbavezető

igen

280

tárgyalkotás – kerámiatervezés szakirány

igen

280

tárgyalkotás – üvegtervezés szakirány

igen

280

tárgyalkotás – fémművesség szakirány

igen

280

televíziós műsorkészítő

igen

280

tervezőgrafika

igen

280

textiltervezés

igen

280

drámainstruktor

igen

280

képalkotás – képalkotás szakirány

igen

280

művészetközvetítés képzési terület

képalkotás – mozgóképkultúra- és média szakirány

igen

280

kézműves tárgykultúra

igen

280

környezetkultúra

igen

280

zenekultúra

igen

280
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Képzési szint/

Szak neve

képzési terület

Magyar állami

Minimális felvételi

ösztöndíj

követelmény

igénybe vehető

(pontszám)

orvos- és egészségtudomány képzési terület
ápolás és betegellátás – ápoló szakirány

igen

280

ápolás és betegellátás – dietetikus szakirány

igen

280

ápolás és betegellátás – gyógytornász-fizioterapeuta szakirány

igen

280

ápolás és betegellátás – mentőtiszt szakirány

igen

280

ápolás és betegellátás – szülésznő szakirány

igen

280

ápolás és betegellátás – hang-, beszéd- és nyelésterapeuta
szakirány

igen

280

ápolás és betegellátás – ergoterapeuta szakirány

igen

280

egészségügyi gondozás és prevenció – dentálhigiénikus
szakirány

igen

280

egészségügyi gondozás és prevenció – népegészségügyi
ellenőr szakirány

igen

280

egészségügyi gondozás és prevenció – védőnő szakirány

igen

280

egészségügyi szervező

igen

280

orvosi diagnosztikai analitikus

igen

280

csecsemő- és kisgyermeknevelő

igen

280

gyógypedagógia

igen

310

konduktor

igen

280

óvodapedagógus

igen

280

óvodapedagógus – cigány/roma szakirány

igen

280

óvodapedagógus – horvát nemzetiségi szakirány

igen

280

óvodapedagógus – német nemzetiségi szakirány

igen

280

óvodapedagógus – román nemzetiségi szakirány

igen

280

óvodapedagógus – szerb nemzetiségi szakirány

igen

280

óvodapedagógus – szlovák nemzetiségi szakirány

igen

280

óvodapedagógus – szlovén nemzetiségi szakirány

igen

280

tanító

igen

280

tanító – cigány/roma szakirány

igen

280

tanító – horvát nemzetiségi szakirány

igen

280

tanító – német nemzetiségi szakirány

igen

280

tanító – román nemzetiségi szakirány

igen

280

tanító – szerb nemzetiségi szakirány

igen

280

tanító – szlovák nemzetiségi szakirány

igen

280

tanító – szlovén nemzetiségi szakirány

igen

280

sport és rekreációszervezés (rekreációszervező
és egészségfejlesztő szakirány)

igen

320

sport és rekreációszervezés (sportszervező szakirány)

igen

320

edző

igen

280

informatikus könyvtáros

igen

280

kommunikáció és médiatudomány

igen

455

pedagógusképzés képzési terület

sporttudomány képzési terület

társadalomtudomány képzési terület
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Magyar állami

Minimális felvételi

ösztöndíj

követelmény

igénybe vehető

(pontszám)

nemzetközi tanulmányok

igen

465

politikatudomány

igen

320

szociális munka

igen

280

szociálpedagógia

igen

280

szociológia

igen

320

biológia

igen

280

fizika

igen

280

földrajz

igen

280

földtudományi

igen

280

kémia

igen

280

környezettan

igen

280

matematika

igen

280

Képzési szint/

Szak neve

képzési terület

természettudomány képzési terület

Osztatlan képzés
agrár képzési terület
állatorvosi

igen

400

agrármérnöki

igen

300

erdőmérnöki

igen

300

igen

460

igen

440

igen

330

festőművész

igen

280

grafikusművész

igen

280

intermédia-művész

igen

280

restaurátor-művész

igen

280

szobrászművész

igen

280

színházi dramaturg

igen

280

színházrendező

igen

280

színművész

igen

280

általános orvos

igen

380

fogorvos

igen

390

gyógyszerész

igen

385

igen

305

jogi képzési terület
jogász
gazdaságtudományok képzési terület
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
műszaki képzési terület
építészmérnöki
művészet képzési terület

orvos- és egészségtudomány képzési terület

pedagógusképzés képzési terület
tanárképzés
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye
felsőoktatási intézményekben jelentkezők számára előírt kötelező, illetve választható érettségi
vizsgatárgyakról és többletpontokról a 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban
Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (3) bekezdésének, valamint a felsőoktatási
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének rendelkezéseire, a felsőoktatási
intézményekbe történő felvételhez egyes alapképzési szakok és osztatlan szakok esetében az érettségi vizsga
teljesítésével kapcsolatos követelményekről az alábbi közleményt adjuk ki.
A 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárások során a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet előírásait kell alkalmazni a felvételi pontszámítás, így különösen a többletpont-rendszer tekintetében.
A hatályos kormányrendelet alapján az alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezők érettségi pontjait
– művészet és a művészetközvetítés képzési terület, a sporttudomány képzési terület, valamint a művészeti jellegű
és a testnevelő osztatlan tanárképzés kivételével – kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye
alapján kell meghatározni.
A közzétett táblázatok az egyes képzési területek alapképzéseire és osztatlan képzéseire vonatkozóan
tartalmazzák az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által – a 423/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül – közösen kiválasztott és a felvétel
feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat és a vizsgák szintjét. Azt kiemelten tartalmazzák a táblázatok,
ahol a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján emelt szintű érettségi szükséges
a jelentkezéshez. A többi esetben a választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként
középszintű érettségi vizsgát jelentenek. Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési
területen vagy képzési szakon, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha van kötelező érettségi vizsgatárgy.
Az osztatlan tanárszakokon az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok emelt szintű érettségi
követelményeit kell alkalmazni azzal, hogy a jelentkező legfeljebb egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítésére
kötelezhető. Amennyiben az osztatlan tanári szakpárnak van bölcsészettudományi képzési területhez tartozó
tanári szakja, akkor ezen tanári szak esetében kötelező az előírt emelt szintű érettségi vizsga teljesítése. A sport és
testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszakok (testnevelő tanári szak, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő
tanári szak) tekintetében kötelező érettségi vizsgatárgy az emelt szintű testnevelés. Abban az esetben, ha a sport
és testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszak a meghirdetés során olyan tanárszakkal áll szakpárban,
amelynek tekintetében az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakon az emelt szintű érettségi vizsga
teljesítése kötelező, a középszintű testnevelés teljesítése elégséges feltétel.
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján az egyes képzési
területeken képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az adott képzési
területen, a többletteljesítmény jogcímén, jogszabály alapján adható többletpontokból melyikért jár többletpont.

Agrár képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német,
francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy
természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari
alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai
alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek,
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari
alapismeretek.
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A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: erdészet és vadgazdálkodás
ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet
ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek,
mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és
elektronika ismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért,
amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb
egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább
3. helyezésért 30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Osztatlan képzések

Érettségi vizsgatárgyak

állatorvosi

biológia
és
kémia
Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

erdőmérnöki

matematika vagy biológia vagy fizika vagy kémia vagy földrajz vagy informatika vagy
idegen nyelv (angol vagy német) vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy
Az idegen nyelvek kivételével legalább az egyik vizsgatárgyat emelt szinten kell
teljesíteni.

agrármérnöki

az általános követelmények szerint
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Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

élelmiszermérnöki

az általános követelmények szerint

földmérő és földrendező
mérnöki

matematika vagy informatika
és
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német)
vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány
vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

vidékfejlesztési
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

kertészmérnöki

az általános követelmények szerint

lótenyésztő, lovassport
szervező agrármérnöki

az általános követelmények szerint

mezőgazdasági
és élelmiszeripari
gépészmérnöki

az általános követelmények szerint

mezőgazdasági mérnöki

az általános követelmények szerint

mezőgazdasági
szakoktató

az általános követelmények szerint

szőlész-borász mérnöki

az általános követelmények szerint

tájrendező és kertépítő
mérnöki

az általános követelmények szerint

természetvédelmi
mérnöki

az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki

az általános követelmények szerint

Államtudományi képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv
és irodalom vagy történelem
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: rendészeti alapismeretek
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: rendészet ismeretek
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, azzal a megkötéssel, hogy legfeljebb egy szakmai
előkészítő vizsgatárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy választható.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30.
helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi
pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1-10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy
az adott szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Nem

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Osztatlan képzések

államtudományi

Érettségi vizsgatárgyak

az általános követelmények szerint
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

rendészeti igazgatási (biztonsági,
büntetés-végrehajtási,
határrendészeti, igazgatásrendészeti,
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi,
migrációs, vám- és jövedéki igazgatási
szakirányokkal)
rendészeti (bevándorlási és
állampolgársági igazgatási,
büntetés-végrehajtási szervező,
határrendészeti rendőr,
igazgatásrendészeti rendőr,
közeledésrendészeti rendőr,
közrendvédelmi rendőr,
vám- és pénzügyőri szakirányokkal)
nemzetközi biztonság- és
védelempolitikai

az általános követelmények szerint

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül angol nyelv
vagy földrajz vagy matematika is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
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Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

állami légiközlekedési (állami
légijármű-vezető, katonai
repülésirányító szakirányokkal)
bűnügyi igazgatási
(bűnügyi hírszerző, bűnügyi nyomozói,
gazdaságvédelmi nyomozói, pénzügyi
nyomozói szakirányokkal)
bűnügyi (bűnüldözési,
bűnügyi felderítő,
gazdasági nyomozó,
adó- és pénzügyi nyomozó
szakirányokkal)
katasztrófavédelem (iparbiztonsági,
katasztrófavédelmi műveleti,
tűzvédelmi és mentésirányítási
szakirányokkal)

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a matematika
is választható

katonai gazdálkodási
katonai logisztika
katonai üzemeltetés
katonai vezetői
nemzetbiztonsági
polgári nemzetbiztonsági

közigazgatás-szervező

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül további
szakmai előkészítő vizsgatárgyként: informatikai alapismeretek
vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti
gazdaságtan); további ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként:
informatika ismeretek vagy közgazdaság ismeretek is választható

nemzetközi igazgatási

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül egy
idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
matematika; további szakmai előkészítő vizsgatárgyként: közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan); további
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként: közgazdaság ismeretek is
választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Bölcsészettudomány képzési terület
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, egyet emelt szinten kell teljesíteni.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

5888

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 22. szám

Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.*

Igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján
a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb
egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

* Szabad bölcsészet alapképzési szakon a Mozgóképkultúra és médiaismeret és Filozófia Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért
1–10. helyezésért 20 többletpont adható.

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

anglisztika

angol nyelv (emelt szintű) kötelező
és
francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz
nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

germanisztika
(német vagy német
nemzetiségi,
szakirány)

német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német
nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű)
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv
és irodalom vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

germanisztika
(néderlandisztika
vagy
skandinavisztika
szakirány)

német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német
nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt szintű) vagy angol nyelv (emelt szintű)
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy holland nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv
és irodalom vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy német nemzetiségi
nyelv és irodalom vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem
(egy idegen nyelv csak egyszer választható)

keleti nyelvek
és kultúrák
(altajisztika, arab,
hebraisztika,
indológia, iranisztika,
japán, kínai, koreai,
mongol, tibeti,
török vagy újgörög
szakirány)

magyar

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
arab nyelv vagy angol nyelv vagy francia nyelv vagy héber nyelv vagy japán nyelv vagy
kínai nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy
spanyol nyelv vagy újgörög nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

magyar nyelv és irodalom (emelt szintű) kötelező
és
angol nyelv vagy finn nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz
nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem
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Alapképzési szakok

közösségszervezés
(ifjúsági
közösségszervezés,
kulturális
közösségszervezés
vagy humánfejlesztő
szakirány)

néprajz

ókori nyelvek
és kultúrák
(asszirológia,
egyiptológia vagy
klasszika-filológia
szakirány)

Érettségi vizsgatárgyak

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy
matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy társadalomismeret vagy történelem
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy földrajz vagy társadalomismeret vagy
angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy
orosz nyelv vagy spanyol nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin nyelv vagy
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

pedagógia

angol nyelv vagy biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy természettudomány
vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy
orosz nyelv, vagy olasz nyelv, vagy spanyol nyelv, vagy bármely nemzetiségi nyelv
(és irodalom), vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

pszichológia

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy
matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem vagy oktatási
alapismeretek vagy pedagógia ismeretek
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

régészet

történelem (emelt szintű) kötelező
és
angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és
irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

romanisztika
(francia, olasz vagy
spanyol szakirány)

a szakiránynak megfelelően francia nyelv (emelt szintű) vagy olasz nyelv (emelt szintű)
vagy spanyol nyelv (emelt szintű)
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német
nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv
és irodalom vagy spanyol nyelv vagy történelem
(egy idegen nyelv csak egyszer választható)

romanisztika
(román, román
nemzetiségi
szakirány)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy
román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy spanyol nyelv vagy
portugál nyelv.
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

romanisztika
(portugál
szakiránnyal)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy
spanyol nyelv vagy portugál nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv
és irodalom
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
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Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

romológia

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

szabad bölcsészet

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy
orosz nyelv vagy spanyol nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

szlavisztika (bolgár,
cseh, lengyel, orosz,
horvát, horvát
nemzetiségi, szerb,
szerb nemzetiségi,
szlovák, szlovák
nemzetiségi,
szlovén, szlovén
nemzetiségi vagy
ukrán, ukrán
nemzetiségi
szakirány)

történelem

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy bolgár nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát
nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy latin nyelv vagy
lengyel nyelv vagy német nyelv vagy német nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz
nyelv vagy spanyol nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom
vagy szlovák nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén nyelv vagy
szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom
vagy ukrán nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

történelem (emelt szintű) kötelező
és
angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv
és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

Gazdaságtudományok képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz,
orosz, spanyol) vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy
vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.
A szakokon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és
marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli
alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
A szakokon választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, kereskedelem
ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Osztatlan képzés

gazdaság- és
pénzügymatematikai
elemzés

Érettségi vizsgatárgyak

matematika (emelt szintű)
és
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

alkalmazott
közgazdaságtan

matematika (emelt szintű)
és
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy

gazdálkodási
és menedzsment

az általános követelmények szerint

kereskedelem
és marketing

az általános követelmények szerint

emberi erőforrások

az általános követelmények szerint

nemzetközi
gazdálkodás

az általános követelmények szerint

pénzügy és
számvitel

az általános követelmények szerint

turizmusvendéglátás

az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató

az általános követelmények szerint
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Informatika képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező
és
fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

gazdaságinformatikus az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a közgazdasági alapismeretek
(üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), gazdasági ismeretek vagy közgazdaság
ismeretek is választható
mérnökinformatikus

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül elektronikai alapismeretek
vagy távközlés ismeretek vagy villamosipar és elektronika ismeretek is választható

programtervező
informatikus

az általános követelmények szerint
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Jogi képzési terület
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Osztatlan képzés

Érettségi vizsgatárgyak

jogász

történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok

igazságügyi
igazgatási

Érettségi vizsgatárgyak

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika vagy társadalomismeret
vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai előkészítő tárgy
(választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek (üzleti
gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti
alapismeretek, ügyviteli alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(közgazdaság ismeretek, informatika ismeretek, rendészet ismeretek, ügyvitel ismeretek,
földmérés ismeretek)
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Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

munkaügyi
és
társadalombiztosítási
igazgatási

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika vagy társadalomismeret
vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai előkészítő tárgy
(választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek (üzleti
gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, rendészeti
alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek, ) vagy egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (közgazdaság ismeretek, informatika ismeretek, szociális ismeretek,
ügyvitel ismeretek, rendészet ismeretek)

Műszaki képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező,
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari
alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai
alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika),
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika vagy közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek,
rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: bányászat ismeretek, építőipar
ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, faipar
ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek,
kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek,
közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek,
mezőgazdaság ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek,
villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Osztatlan képzés

építészmérnöki

Érettségi vizsgatárgyak

matematika kötelező
és
fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy építészeti és építési
alapismeretek vagy építőipar ismeretek
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

anyagmérnöki

az általános követelmények szerint

biomérnöki

az általános követelmények szerint

energetikai mérnöki

matematika
és
fizika vagy elektronikai alapismeretek vagy gépészeti alapismeretek vagy vegyipari
alapismeretek vagy épületgépészet ismeretek vagy gépészet ismeretek vagy vegyipar
ismeretek vagy villamosipar és elektronika ismeretek
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

építészmérnöki

matematika kötelező
és
fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy építészeti és építési
alapismeretek vagy építőipar ismeretek
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

építőmérnöki

az általános követelmények szerint

faipari mérnöki

az általános követelmények szerint

gépészmérnöki

az általános követelmények szerint

biztonságtechnikai
mérnöki

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a katonai alapismeretek is
választható

hivatásos
repülőgép-vezetői

az általános követelmények szerint

ipari termék- és
formatervező
mérnöki

matematika kötelező
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy
(gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, faipari alapismeretek, építészeti és
építési alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(könnyűipar ismeretek, informatika ismeretek, faipar ismeretek, gépészet ismeretek,
nyomdaipar ismeretek)

járműmérnöki

az általános követelmények szerint

könnyűipari
mérnöki

matematika kötelező
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy
egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
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Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

környezetmérnöki

matematika kötelező
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy
(elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek,
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási
alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési
alapismeretek (közlekedéstechnika) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy
(bányászat ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, élelmiszeripar ismeretek,
építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek,
gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek,
környezetvédelem vízgazdálkodás ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedés
ismeretek (közlekedéstechnika) és (közlekedés-üzemvitel), közlekedésgépész ismeretek,
mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar
ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek)

közlekedésmérnöki

az általános követelmények szerint

logisztikai mérnöki

az általános követelmények szerint

mechatronikai
mérnöki

az általános követelmények szerint

molekuláris bionika
mérnöki

az általános követelmények szerint

műszaki
földtudományi

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a földrajz is választható

műszaki menedzser

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül gazdasági ismeretek vagy
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan) vagy
kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható

műszaki szakoktató

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül az oktatási alapismeretek vagy
pedagógia ismeretek vagy szociális ismeretek is választható

vegyészmérnöki

az általános követelmények szerint

villamosmérnöki

az általános követelmények szerint

vízügyi üzemeltetési
mérnöki

az általános követelmények szerint

Művészet képzési terület
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Nem

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1-10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem
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Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Nem

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Nem

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Nem

Vizsgatárgy: gyakorlati
Osztatlan képzés

festőművész
grafikusművész
intermédia-művész
restaurátorművész
szobrászművész
színházi dramaturg
színházrendező
színművész

Alapképzési szakok

építőművészet
animáció
mozgókép (film- és televíziórendezés, mozgóképes hang, mozgóképes vágás, kameraman, gyártásvezetés,
dramaturgia szakirány)
televíziós műsorkészítő
látványtervezés
designkultúra
formatervezés
fotográfia
tervezőgrafika
textiltervezés
tárgyalkotás (kerámiatervezés, üvegtervezés, fémművesség szakirány)
képzőművészet-elmélet
média design
koreográfus
táncművész
táncos és próbavezető
alkotóművészet és muzikológia (alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet, jazz-zeneszerzés,
muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, zeneszerzés szakirány)
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Alapképzési szakok

előadó-művészet (klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus csembaló, klasszikus harmonika, klasszikus
hárfa, klasszikus gitár, klasszikus lant, klasszikus cimbalom, klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus
gordonka, klasszikus gordon, klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus
szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus tuba, klasszikus harsona, klasszikus
ütőhangszerek, klasszikus ének, jazz-zongora, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazzbőgő, jazzszaxofon, jazztrombita,
jazzharsona, jazzdob, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés, népi
vonós [hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon], népi pengetős [citera-tambura- koboz-tekerő], népi fúvós
[furulya-duda, klarinét-tárogató], népi cimbalom, népi ének szakirány)

Művészetközvetítés képzési terület
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Nem

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Nem

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Nem

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Nem

Vizsgatárgy: gyakorlati
Alapképzési szakok

drámainstruktor
környezetkultúra
képalkotás (képalkotás, mozgóképkultúra- és média szakirány)
kézműves tárgykultúra
zenekultúra
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Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Általános követelmények
Osztatlan képzések
Választható érettségi vizsgatárgyak:
biológia kötelező
és
fizika vagy kémia.
Két érettségi vizsgatárgyat – mindkettőt emelt szinten – kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján
a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb
egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Nem

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Nem

Alapképzések
Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és
irodalom vagy matematika vagy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egy szakmai
előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan).
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, közgazdaság
ismeretek.
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Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Osztatlan képzések

Érettségi vizsgatárgyak

általános orvos

az általános követelmények szerint

fogorvos

az általános követelmények szerint

gyógyszerész

az általános követelmények szerint

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

ápolás és betegellátás (ápoló,
dietetikus, ergoterápia,
gyógytornász, hang-, beszédés nyelésterapeuta, mentőtiszt,
szülésznő szakirány)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás és
prevenció (népegészségügyi
ellenőr, védőnő,
dentálhigiénikus szakirány)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervező

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy
egy idegen nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
egészségügyi alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti
gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan) vagy egészségügy ismeretek vagy
közgazdaság ismeretek

orvosi diagnosztikai analitikus

az általános követelmények szerint
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Pedagógusképzés képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv
(és irodalom)
és
biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy
szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek
A képzési területen választható ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia
ismeretek
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Igen*

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

* minden alapszakon, minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból

Alapképzési szakok

csecsemőés kisgyermeknevelő

Érettségi vizsgatárgyak

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül fizika vagy társadalomismeret
vagy egészségügyi alapismeretek vagy szociális alapismeretek vagy egészségügy
ismeretek vagy egészségügyi technika ismeretek vagy szociális ismeretek vagy képzőés iparművészet ismeretek vagy egyházzenész ismeretek vagy gyakorlatos színész
ismeretek vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész ismeretek vagy klasszikus zenész
ismeretek vagy táncos ismeretek vagy ének-zene vagy testnevelés vagy vizuális kultúra

5902

O K T A T Á S I É S K U L T U R Á L I S K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 22. szám

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

gyógypedagógia
(értelmileg
akadályozottak
pedagógiája, tanulásban
akadályozottak
pedagógiája,
hallássérültek
pedagógiája, logopédia,
látássérültek,
pedagógiája,
szomatopedagógia,
pszichopedagógia vagy
autizmus spektrum
pedagógiája szakirány)

magyar nyelv és irodalom kötelező
és
egy bármely idegen nyelv vagy biológia vagy szociális alapismeretek vagy szociális
ismeretek

konduktor

az általános követelmények szerint

óvodapedagógus
(nemzetiségi szakirány)

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül egészségügyi alapismeretek
vagy egészségügy ismeretek vagy szociális alapismeretek vagy egészségügyi
technika ismeretek vagy szociális ismeretek vagy képző- és iparművészet ismeretek
vagy egyházzenész ismeretek vagy gyakorlatos színész ismeretek vagy jazz-zenész
ismeretek vagy népzenész ismeretek vagy klasszikus zenész ismeretek vagy táncos
ismeretek vagy ének-zene vagy testnevelés vagy vizuális kultúra
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

tanító (nemzetiségi
szakirány)

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül egészségügyi alapismeretek vagy
informatikai alapismeretek vagy szociális alapismeretek vagy egészségügy ismeretek
vagy egészségügyi technika ismeretek vagy szociális ismeretek vagy
képző- és iparművészet ismeretek vagy egyházzenész ismeretek vagy gyakorlatos
színész ismeretek vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész ismeretek vagy
klasszikus zenész ismeretek vagy táncos ismeretek vagy informatika ismeretek vagy
ének-zene vagy testnevelés vagy vizuális kultúra
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

Sporttudomány képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)
vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

sportés rekreációszervezés
(sportszervezés,
rekreációszervezés
és egészségfejlesztés
szakirány)

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a matematika is választható

edző

gyakorlati

Társadalomtudomány képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar
nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.
Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.*

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy
vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Nem

* Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon a Mozgóképkultúra és médiaismeret Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért
1–10. helyezésért 20 többletpont adható.

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

informatikus könyvtáros

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül informatika vagy
informatikai alapismeretek vagy informatika ismeretek is választható

kommunikáció
és médiatudomány

az általános követelmények szerint

nemzetközi tanulmányok

az általános követelmények szerint

politikatudomány

az általános követelmények szerint

szociális munka

az általános követelmények szerint

szociálpedagógia

az általános követelmények szerint

szociológia

az általános követelmények szerint

Természettudomány képzési terület
Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy
matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy.
A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, gépészeti
alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vegyipari alapismeretek.
A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, gépészeti
ismeretek, közgazdaság ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás
ismeretek, informatika ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyész ismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.
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Az intézmények által adható többletpontok

Igen/Nem

Sporteredmény jogcímen adható többletpont, a Kormány által rendeletben megállapított
sportágakban és versenyeken elért helyezés alapján.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni
versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont,
21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben
az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 pont, tantárgyanként
legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az nem érettségi pontot adó tárgy az adott
szakon, azonban elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen megegyeztek.

Igen*

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján
a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb
egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért
30 pont.

Igen

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén
32 pont.

Igen

A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos
szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól
felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Igen

* minden alapszakon, minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból

Alapképzési szakok

Érettségi vizsgatárgyak

biológia

biológia kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy

fizika

fizika kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy

földrajz

földrajz kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, azonban az
általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a történelem is választható

földtudományi

az általános követelmények szerint

kémia

kémia kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy

környezettan

az általános követelmények szerint

matematika

matematika kötelező
és
a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, azonban szakmai előkészítő tárgy
és ágazati érettségi vizsgatárgy nem választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni, amely lehet biológia vagy fizika
vagy földrajz vagy kémia vagy matematika.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2017/2018 tanévre meghirdetett
tanulmányi versenyek versenyfelhívásáról szóló közlemény helyesbítése
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2017. évi 12. számában az Országos tanulmányi versenyek meghirdetése
a 2017/2018. tanévre címmel megjelent közleményben a
II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
1.
Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek fejezet Versenyek a művészeti szakképzést folytató
szakgimnáziumok részére alfejezetben
az Oktatási és Kulturális Közlöny 4553. oldalán közzétett XII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY FAGOTTVERSENY
címet követően „TERÜLETI VÁLOGATÓK” alcím alatt a „Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium, OM azonosító:
027425” pont „Terület:” alpontjának szövege helyesen a következő:
„Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye.”
2.
Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek fejezet Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére
alfejezetben
az Oktatási és Kulturális Közlöny 4565. oldalán közzétett VI. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS) címet
követően „REGIONÁLIS VÁLOGATÓK” alcím alatt a Dél-Dunántúl régióban megbízott köznevelési intézmény helyébe:
a következő lép.
„Zselic Alapfokú Művészeti Iskola, OM azonosító: 102552
7477 Szenna, Árpád u. 1. Telefon: 06 (82) 584-030
E-mail: bendi.tiborne@freemail.hu”
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően előírt
feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint a közlemények
szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.

Emberi Erőforrások Minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. 01. 29. – 2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7086 Ozora, Szabadság tér 11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a köznevelési intézmény
vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket
a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör
megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit szakmai igazgatóhelyettes
nyújt, a 06 (74) 795-234-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–
postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási,
Szabadság utca 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: (KLIK/161/118-112/2017.), valamint a beosztás megnevezését: Ozorai Illyés Gyula Általános
Iskola- Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után
az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. október 2.
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt
borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT– Ozorai Illyés
Gyula Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/tamasi honlapon szerezhet.
***
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Emberi Erőforrások Minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kaposszekcsői Általános Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. 01. 29 – 2022. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a köznevelési intézmény
vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói
jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket
a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
– pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörbe kinevezhető,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok
másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör
megnevezésével),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy
a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(3. személlyel közlés),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
– hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. január 29. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit szakmai igazgatóhelyettes
nyújt, a 06 (74) 795-234-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tamási Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7090 Tamási, Szabadság
utca 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: (KLIK/161/118113/2017.), valamint a beosztás megnevezését: Kaposszekcsői Általános Iskola – Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után
az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. október 2.
– helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot írásban, három azonos szövegű és
mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tamási
Tankerületi Központ címére.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/tamasi honlapon szerezhet.
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