
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 15. számának tartalmából:
– a 2016/2017. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet,
– az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerzettekről.

A változó igényeknek megfelelően megújult formában, 2014-től már kizárólag elektronikus felületen, 
jelentős mértékben csökkentett éves előfizetői díj mellett megjelentetett Oktatási és Kulturális Közlöny 
hiteles publikációs forrásként biztosítja az ágazatra vonatkozó információkat. Az elektronikus kiadással 
lehetővé vált az adott közlönyszámban, illetve az évfolyam számaiban az egyéni szempontok szerint 
történő keresés és válogatás, a tárgyszavak alapján történő találati szűkítés.

VIII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM  2016. AUGUSZTUS 12.
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Jogszabályok

2016. évi LXXX. törvény 
az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

I. fEjEzET
Az OKTATÁS SzABÁLYOzÁSÁRA VONATKOzÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 
módosítása

1. § (1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 
Szht.) 8. §-a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdéstől eltérően amennyiben a  szakképzésről szóló törvény 8.  § (6)  bekezdése alapján 
a  gyakorlati képzés egy része iskolai tanműhelyben valósul meg, az  5.  § a)  pont ab)  alpontja szerint gyakorlati 
képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezettnek a  gyakorlati képzés ezen részére a  tanulószerződéses 
tanulója átirányítása érdekében a  szakképző intézménnyel teljesítési megbízottként megállapodást kell kötnie. 
Az e megállapodás alapján megvalósuló átirányítás időtartama nem számít bele az  (5) bekezdésben az átirányítás 
időtartamára meghatározott időtartamba azzal, hogy a  teljesítési megbízottat a  gyakorlati képzés költségeinek 
a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák 
mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló, e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott normatíva alapján számított összeg – a hozzájárulásra kötelezett által a tanulónak ezen időszakra is 
fizetett juttatással csökkentett – arányos része illeti meg.”

 (2) Az Szht. 8. § (6) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átirányítással megvalósuló gyakorlati képzésre vonatkozó megállapodás tartalmazza:)
„g) a  gyakorlati képzéssel összefüggésben a  teljesítési megbízottat megillető díjazást vagy az  (5a)  bekezdésben 
meghatározott összeget,”

2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

2. §  A szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 2.  § 40.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„40. szakmai érettségi végzettség: a  nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyakból és a  szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi 
vizsgával megszerezhető végzettség, amely az  OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 
munkakör betöltésére képesít;”

3. §  Az Szt. IV. Fejezetének 2. alcíme a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C.  § (1) A  szakképzési centrum tagintézménye a  szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatában, 
valamint gazdálkodási szabályzatában meghatározottak szerinti delegált – különösen a  gyermekekkel, tanulókkal 
kapcsolatos döntésekre kiterjedő – hatáskörökkel rendelkezik.
(2) A szakképzési centrum tagintézményeiben intézményegységek hozhatók létre. Az intézményegység működhet 
a tagintézmény feladatellátási helyén kívül is. A tagintézmény feladatellátási helyén kívül működő intézményegység 
– az  Nkt. 4.  §-ának 28.  pontjában meghatározott esetben – fiók-tagintézményként működik. Az  intézményegység 
élén intézményegység-vezető, a  fiók-tagintézmény élén tagintézményegységvezető-helyettes áll. A  tagintézmény 
és a fiók-tagintézmény kapcsolatát a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A  szakképzési centrum – az  egyes tagintézmények rendelkezésére álló előirányzatok összegét elkülönítve 
tartalmazó – költségvetését a tagintézmény igazgatója véleményének kikérésével kell elkészíteni.
(4) A  szakképzési centrum tagintézményének igazgatója a  tagintézményben alkalmazottak tekintetében 
–  a  bérgazdálkodást érintő döntések, a  kinevezés és a  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – 
gyakorolja a  munkáltatói jogokat. A  tagintézménybe történő kinevezés, vezetői megbízás kiadása és annak 
visszavonása, a  közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a  tagintézmény igazgatójának javaslatára a  főigazgató 
által történik.
(5) A  közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekben a  főigazgató a  szakképzési centrum 
szakszervezeti szervezetével, az igazgató a tagintézmény szakszervezete alapszervezeti titkáraival egyeztet.
(6) A  szakképzési centrum fenntartói jogának gyakorlásában részt vesz az  állami szakképzési és felnőttképzési 
szerv. Az  állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezetője gyakorolja a  fenntartó által az  állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott jogköröket. Az  állami szakképzési és 
felnőttképzési szerv vezetőjét az e bekezdés szerinti feladatellátás keretében a szakképzési centrum közalkalmazotti 
jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatóival szemben a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény 30/A. § szerinti munkakör-felajánlási kötelezettség abban az esetben terheli, ha az oktató munkáltatójánál 
megszűnnek az oktató teljes munkaidős foglalkoztatásának feltételei.”

4. §  Az Szt. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzés esetén a  teljes gyakorlati képzési idő 5%-át kitevő 
időtartamban a  tanuló – kiskorú tanuló esetén a  szülő (törvényes képviselő) – vagy a  gyakorlati képzést folytató 
szervezet kezdeményezésére gyakorlati tananyagtartalmak szakképző iskolában történő elsajátítására kerül sor 
a  szakképző iskola vezetője által a  gazdasági kamara – a  gyakorlati képzés feltételrendszerének megfelelőségére 
vonatkozó – véleményének kikérésével meghozott döntés alapján. Ennek megvalósítására a  befejező szakképzési 
évfolyam második félévében egybefüggően kerül sor.”

5. § (1) Az Szt. 29. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül 
az oktatás munkarendjétől – ingyenes)
„f ) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex 
szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és 
pótlóvizsga.”

 (2) Az Szt. 29. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően minden esetben ingyenes az  iskolai rendszerű szakképzésben való 
részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanuló részére.”

6. §  Az Szt. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A felnőttoktatás esti munkarendje szerint folyó képzésben – az  (5) bekezdésben előírtak megtartása mellett – 
a szakképzési évfolyamok OKJ-ban meghatározott száma a felére csökkenthető.”

7. §  Az Szt. 34/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  tanuló – a  halmozottan hátrányos helyzetű és a  sajátos nevelési igényű tanuló kivételével – második 
szakképesítés megszerzésére irányuló képzést kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.”

8. §  Az Szt. XI. fejezete a következő 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A szakképzési centrumban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató által a felnőttoktatás esti, 
levelező munkarend szerint megszervezett osztályának óráival, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel 
összefüggésben teljesített munkavégzés tekintetében a  felek a  munka törvénykönyvéről szóló törvény 99.  § 
(2) bekezdés b) pontjától, 109. § (1) bekezdésétől és 135. § (3) bekezdésétől írásbeli megállapodással eltérhetnek, 
azzal, hogy a megállapodás alapján teljesített munkaidő
a) nem vehető figyelembe a rendkívüli munkaidő éves felső korlátja szempontjából,
b) időtartamát a  más munkaköri feladatokhoz kapcsolódó rendkívüli munkavégzéstől elkülönítve tartja nyilván 
a munkáltató.”
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9. §  Az Szt. 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tanulónak a  komplex szakmai vizsga gyakorlati részére a  szakképesítésre kiadott szakmai és 
vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv szerint történő felkészítéséért a tanulószerződés hatályának ideje 
alatt a gyakorlati képzést szervező a felelős.”

10. § (1) Az Szt. 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  gyakorlati képzés folytatására jogosult, a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló törvény 3.  § d)  pontjában meghatározott szervezetek közé nem tartozó szervezet által 
a tanulóval a 26. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzésre kötött tanulószerződés hatálya a kilencedik évfolyam 
eredményes teljesítése tanévének utolsó napján szűnik meg.”

 (2) Az Szt. 42. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  tanuló tanulószerződést a  szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek közé nem tartozó szervezettel csak abban az esetben köthet, 
ha e  szervezetnél egyidejűleg 12 tanulónál kevesebb tanuló vesz részt gyakorlati képzésben vagy ha a  gazdasági 
kamara igazolást állított ki e szervezet számára arról, hogy a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló törvény 3.  § d)  pontjában meghatározott szervezetek gyakorlati képzőhelyet nem tudnak 
biztosítani.”

11. §  Az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza)
„a) a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet megnevezését, székhelyén vagy telephelyén lévő gyakorlati 
képzési helyszínét vagy helyszíneit, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, 
egyéb szervezet nyilvántartási számát, képviselőjének és a gyakorlati képzésért felelős személy nevét, valamint azt, 
hogy az Szht. 3. § d) pontjában meghatározott szervezetek körébe tartozik-e,”

12. §  Az Szt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pénzbeli juttatást kizárólag
a) a gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére a tanulószerződés alapján, továbbá
b) a  gyakorlati képzést folytató szervezet az  56.  §-ban foglaltak szerint a  gyakorlati képzésben együttműködési 
megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a  nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 
felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére
köteles fizetni.”

13. §  Az Szt. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bizottság az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatkörében javaslatot tesz a  gazdaság igényeit és 
a  munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az  országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázásait figyelembe 
véve a szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire. A bizottság javaslatot tesz az adott megyében vagy a fővárosban 
folytatott szakképzésben indított, állami költségvetési hozzájárulásban részesíthető és a  nem támogatott 
szakképesítésekre (a  szakképzés irányaira) és a  megyében és a  fővárosban indítható szakképesítések nappali 
rendszerű oktatás, valamint elkülönülten a  felnőttoktatás szerinti keretszámaira (beiskolázási arányaira), továbbá 
az  iskolarendszeren kívüli szakmai képzések közül az  állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló 
szakmai képzések vonatkozásában a  felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre. 
A  bizottság javaslattételi jogköre nem terjed ki a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által 
rendeletben meghatározott, munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, 
hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítésekre.”

14. § (1) Az Szt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben folytató 
szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, állami fenntartású szakképző iskola esetén az  iskola, nem 
állami fenntartású szakképző iskola esetén az iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás 
alapján folyó időarányos részére az  iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási feltételei szerint 
jogosult a  költségvetési támogatásra, és a  gyakorlati képzésben részt vevő tanuló költségeit – részben vagy 
egészben – megtérítheti a  gyakorlati képzést részben vagy egészben folytató szervezet részére a  költségvetési 
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támogatása terhére. A  költségek viselésének, megosztásának és átadásának módját a  felek az  együttműködési 
megállapodásban rögzítik.”

 (2) Az Szt. 84. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a  43.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott, 
tanulószerződés alapján gyakorlati képzést folytató egyéb szervezet az  Szht. 2.  § (1)  bekezdés h)  pontja alapján 
szakképzési hozzájárulásra kötelezett.”

 (3) Az Szt. 84. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány rendeletben hozza meg azon szakképesítésekre vonatkozó döntését, amelyekkel kapcsolatban a szakképző 
iskola fenntartója költségvetési hozzájárulásra jogosult. A Kormány a döntésében megyénként és a fővárosra tekintettel 
meghatározza azon szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét, amelyekre a szakképző iskola fenntartója)
„c) költségvetési hozzájárulást korlátozott keretszámok alapján igényelhet, ezen belül meghatározza a  Kormány 
az  adott megyében és a  fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartói tekintetében, 
fenntartónként a  szakképesítésekre és szakközépiskolai ágazatokra vonatkozóan a  nappali rendszerű oktatás, 
valamint a felnőttoktatás keretszámait.”

 (4) Az Szt. 84. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  Kormány (5)  bekezdés szerinti döntése megyénként és a  fővárosra tekintettel, valamint fenntartóként 
tartalmazza a  szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő kétéves képzések nappali oktatás, valamint 
felnőttoktatás szerinti keretszámait is.”

15. §  Az Szt. 88. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy megyénként és a  fővárosra tekintettel rendeletben határozza meg azon 
szakképesítések és szakközépiskolai ágazatok körét és a nappali rendszerű oktatásra és a felnőttoktatásra vonatkozó 
keretszámait, a keretszámok átadásának lehetőségét és szabályait, a fel nem használt keretszámok felhasználásának, 
valamint a  fenntartók keretszámokkal összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – adatszolgáltatásának 
a  szabályait, amelyekre vonatkozóan a  szakképző iskola fenntartója a  84.  § (5)  bekezdése szerint költségvetési 
hozzájárulásra jogosult, valamint azon szakképesítéseket, amelyekre a  bizottság a  82.  § b)  pontja alapján tesz 
javaslatot.”

16. §  Az Szt.
a) 2.  § 6.  pontjában az  „az OKJ-ban szereplő, az  iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett” szövegrész 

helyébe az „az OKJ-ban szereplő, az  iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által támogatott 
képzésben megszerzett”,

b) 2. § 24. pontjában a „kettő meglévő, államilag elismert szakképesítés” szövegrész helyébe a „kettő meglévő, 
az  iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett állam által támogatott képzésben megszerzett államilag 
elismert szakképesítés”,

c) 4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 
az „a tankerületi központ”,

d) 5/A. §-ában az „az állami intézményfenntartó” szövegrész helyébe az „a tankerületi”,
e) 36.  § (3)  bekezdésében az „a szakképzési hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

törvény” szövegrész helyébe az „a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.)”,

f ) 42. § (2) bekezdésében az „az első és a második, állam által elismert” szövegrész helyébe az „a 2. § 24. pontja 
szerinti harmadik és további szakképesítésnek nem minősülő”,

g) 46. § (1) bekezdésében a „szakiskola” szövegrész helyébe a „szakközépiskola vagy szakiskola”,
h) 92/B.  § (2)  bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi 

központ”
szöveg lép.

17. §  Hatályát veszti az Szt.
a) 92. § (37) bekezdése,
b) 92/A. § (10) bekezdése,
c) 92/B. § (1) és (1a) bekezdése.
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3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

18. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontja a következő x) alponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
alapfeladat: a  köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, 
amely)
„x) készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás”
(lehet,)

 (2) Az Nkt. 4. §-a a következő 38–41. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„38. gyógypedagógus, konduktor: a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon 
végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, 
konduktor-óvodapedagógus, konduktor (tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus),
39. utazó gyógypedagógus, utazó konduktor: az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által 
foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, aki az  e  törvényben meghatározott tevékenységét rendszeresen 
munkáltatója feladatellátási helyén kívül végzi,
40. együttnevelést segítő pedagógus: az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott 
gyógypedagógus, konduktor, továbbá a  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló – közös vagy részben közös – 
nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai 
nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor,
41. egyéni előrehaladású nevelés és oktatás: a  sajátos nevelési igényű tanuló számára engedélyezhető, a  tanuló 
egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó továbbhaladást biztosító nevelési-oktatási forma.”

19. §  Az Nkt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A köznevelési rendszer intézményei:
a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakgimnázium,
e) szakközépiskola [a továbbiakban a c)–e) pont alattiak együtt: középiskola],
f ) szakiskola [a továbbiakban a d)–f ) pont alattiak együtt: szakképző iskola],
g) készségfejlesztő iskola [a továbbiakban a c)–g) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
h) alapfokú művészeti iskola [a továbbiakban a b)–h) pont alattiak együtt: iskola],
i) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
j) kollégium [a továbbiakban az a)–j) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],
k) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
l) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény [a továbbiakban az  a)–l)  pont alattiak együtt: köznevelési 
intézmény].”

20. §  Az Nkt. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(6) A  középiskola és a  készségfejlesztő iskola befejező évfolyamának sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány 
középfokú végzettséget tanúsít. Középfokú végzettségnek minősül továbbá, ha a  tanuló a szakközépiskola, illetve 
a szakiskola szakképzési évfolyamait elvégezte és sikeres komplex szakmai vizsgát tett.”

21. §  Az Nkt. 11/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. Szakiskola
13/A. § (1) A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola a többi tanulóval sajátos 
nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen tanulókat készíti fel szakmai vizsgára.
(2) A  szakiskolában az  Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében – a  sajátos nevelési 
igény jellegétől függően – a  szakképzési kerettanterv vagy a  speciális kerettanterv szerint folyhat szakképzés. 
A közismereti oktatás a szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti kerettanterv alapján 
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folyik. A  szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó további rendelkezéseket a  szakképzésről szóló törvény 
határozza meg.
(3) A szakiskolában az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.”

22. §  Az Nkt. a következő 11/B. alcímmel egészül ki
„11/B. Készségfejlesztő iskola
13/B. § (1) A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való 
felkészülést, a  munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá 
a  szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a  munkába álláshoz és 
az életkezdéshez szükséges ismereteket.
(2) A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből
a) kettő közismereti képzést folytató évfolyam,
b) kettő, az  életkezdéshez való felkészülést, a  munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő 
munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban: gyakorlati évfolyam).
(3) A  közismereti oktatás a  készségfejlesztő iskolában a  sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti 
kerettanterv alapján folyik. A  készségfejlesztő iskola gyakorlati évfolyamainak képzése a  készségfejlesztő 
kerettantervek szerint meghatározott.
(4) A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő kerettantervek szerinti 
oktatással megismételhetőek.”

23. §  Az Nkt. 13. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény”

24. §  Az Nkt. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Ha a  sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az  évtől kezdődően, hogy 
tankötelessé válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.
(2a) A  fejlesztő nevelés-oktatást a  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el 
egyéni vagy csoportos formában
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.”

25. §  Az Nkt. a következő 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat
15/A. § (1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő 
óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási intézmények számára a  sajátos nevelési 
igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember 
biztosítása, amennyiben a  nevelési-oktatási intézmény a  47.  §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó 
gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.
(2) Az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az  állami 
intézményfenntartó központ feladata.
(3) Az  állami intézményfenntartó központ az  e  §-ban meghatározott feladatokra, állami felsőoktatási intézmény, 
továbbá egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, vagy más nem állami, nem önkormányzati 
köznevelési intézményfenntartó által fenntartott utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot is felkérhet.”

26. §  Az Nkt. 15/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az  egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
módszertani intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működik.”

27. §  Az Nkt. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pedagógiai szakszolgálat
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
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b) a szakértői bizottsági tevékenység,
c) a nevelési tanácsadás,
d) a logopédiai ellátás,
e) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
f ) a konduktív pedagógiai ellátás,
g) a gyógytestnevelés,
h) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
i) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.”

28. §  Az Nkt. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát 
a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az  indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a  nevelési év, tanítási év során az  új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 
tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja, továbbá szakképző iskolában akkor 
is, ha a képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő megszűnése miatt az érintett osztály, csoport 
létszáma a  minimális létszám alá csökkent, és átszervezéssel – a  tanulóra háruló aránytalan teher nélkül – nem 
alakítható ki a  minimális létszámot elérő létszámú osztály, csoport. A  szakképző iskolában a  gyakorlati képzésre 
megállapított minimális létszámtól el lehet térni akkor is, ha az  osztályban a  szakképzésről szóló törvény szerinti 
hiányszakképesítés megszerzésére irányuló nevelés-oktatás, képzés folyik. A művészeti felsőoktatási intézmény által 
fenntartott nyolc évfolyamos gimnázium osztályainak minimális, maximális és átlaglétszámát a  szakközépiskola 
elméleti képzéshez rendelt létszámkeretei szerint kell meghatározni.”

29. §  Az Nkt. 27. §-a a következő (11c) bekezdéssel egészül ki:
„(11c) Ha a  művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott nyolc évfolyamos gimnáziumban a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 101. § (7) bekezdése szerinti előkészítő jogviszony alapján a művészeti 
felsőoktatási intézménybe való belépésre való felkészítés keretében a  tanuló részére legalább heti 15 tanóra van 
biztosítva, a mindennapos testnevelés az előkészítő jogviszony alapján a művészeti felsőoktatási intézménybe való 
belépésre való felkészítés keretében biztosított művészeti szakmai képzéssel váltható ki.”

30. § (1) Az Nkt. 47. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek szükségesek)
„a) a  gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a  fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a  sajátos nevelési igény 
típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a  neveléshez és oktatáshoz 
szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, 
az  illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a  sajátos nevelési igény típusának 
és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a  foglalkozásokhoz speciális tanterv, 
tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,”

 (2) Az Nkt. 47. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben)
„a) a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása kell, ha
aa) az  óvodai foglalkozás vagy a  tanórai foglalkozás elsődleges célja a  sajátos nevelési igényből eredő hátrány 
csökkentése,
ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, 
rehabilitáció, valamint
ac) az  értelmi fogyatékos gyermek, tanuló óvodai nevelése, iskolai nevelés-oktatása a  külön e  célra létrehozott 
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik,”

 (3) Az Nkt. 47. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel 
rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható.”
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31. § (1) Az Nkt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben
a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik,
b) középfokú iskola esetén huszonötödik
életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.”

 (2) Az Nkt. 60. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  felnőttoktatásban az  oktatás megszervezhető a  nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy 
más sajátos munkarend szerint. Gimnáziumban a  nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhető 
meg az  oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. Szakképző iskolában a  nappali oktatás 
munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. 
Készségfejlesztő iskolában a  nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, 
akik az  e  törvény 13/B.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott két gyakorlati évfolyamot nem végezték el. 
A  nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a  tanórák számának a  kerettantervben a  nappali 
rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább kilencven százalékát el kell érnie.”

32. §  Az Nkt. 61. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben az  e  törvényben foglalt kivétellel 
a  munkáltatói jogokat az  illetékes tankerületi központ vezetője gyakorolja. A  tankerületi központ által fenntartott 
köznevelési intézmény vezetője az  adott köznevelési intézmény alkalmazottjai tekintetében – a  bérgazdálkodást 
érintő döntések, a kinevezés és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése kivételével – gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben a  pedagógus és nevelő-oktató munkát 
közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottat a köznevelési intézmény vezetője javaslatára a tankerületi központ 
vezetője nevezi ki és menti fel. Ha a  köznevelési intézmény vezetője javaslatával a  tankerületi központ vezetője 
nem ért egyet, a pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazott kinevezéséről 
vagy felmentéséről az  oktatási központ vezetője dönt. Ha a  tankerületi központ által fenntartott köznevelési 
intézményben a  pedagógus vagy a  nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott a  közalkalmazotti 
jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 
megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a  közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi, 
felmentéséhez nincs szükség a köznevelési intézmény vezetőjének egyetértésére.”

33. § (1) Az Nkt. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fokozatokhoz és ezen belül az  egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az  illetményalap 
százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.”

 (2) Az Nkt. 65. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  köznevelési intézmény vezetője a  pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét 
kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató 
–  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a  köznevelési intézmény vezetője, 
szakképzési centrum esetében a  tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével – a  tanévre vonatkozóan 
a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az  illetményét azzal, hogy a pedagógus 
illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.”

 (3) Az Nkt. 65. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell)
„b) a  nevelési-oktatási és a  pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő 
munkakörben pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező,”
(foglalkoztatott tekintetében is.)

 (4) Az Nkt. 65. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az  üzemi baleset megállapíthatósága szempontjából a  pedagógusok minősítő vizsgáján vagy a  minősítési 
eljárásban, az  országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben, a  pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokban 
a hivatal felkérése alapján résztvevő – nyugdíjasnak nem minősülő – szakértő vagy szaktanácsadó e tevékenysége 
a foglalkozása körében történő munkavégzésnek minősül.”
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34. §  Az Nkt. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási 
intézményben intézményvezetői megbízást az  kaphat, aki az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek 
mellett felsőfokú végzettséggel és a  gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága 
szerinti gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-
óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettséggel rendelkezik.”

35. §  Az Nkt. 68. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét – az e törvényben 
foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter 
bízza meg öt évre. Az  állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról 
a megbízási jogkör gyakorlója dönt.
(2) A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a  szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter által fenntartott szakképzési centrum kivételével az  állami fenntartású, az  egyházi és magán 
köznevelési intézmény, valamint a  többcélú intézmény vezetőjét az  oktatásért felelős miniszter egyetértésével 
a  fenntartó bízza meg, a  munkáltatói jogokat a  fenntartó gyakorolja. A  miniszter az  egyetértését csak 
jogszabálysértés esetén tagadhatja meg.”

36. §  Az Nkt. 74. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény és a  szakképzési centrum feladatainak ellátását 
szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a  tankerületi központot 
és a  szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a  köznevelési közfeladat 
a  tankerületi központ vagy a  szakképzési centrum részéről történő ellátása az  adott ingatlanban meg nem 
szűnik. A  tankerületi központ, valamint a  szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt 
a  köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont a  települési önkormányzat nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja. A  tankerületi központ által a  köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingatlanvagyon bérbeadásához szükség van az  érintett köznevelési intézmény 
vezetőjének előzetes véleményére.
(5) A  lakóhely, ennek hiányában a  tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat megtéríti a kötelező 
felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérő személyről 
a gyermek részére, ha az óvoda a településen kívül található, és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem 
biztosítja. A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik.”

37. §  Az Nkt. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76.  § A  tankerületi központ, valamint a  szakképzési centrum fenntartója együttműködik a  települési 
önkormányzattal a  helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy 
a  vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül és a  pedagógiai 
programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítása mellett külön 
megállapodás alapján ingyenesen biztosítja a  tulajdonos települési önkormányzat számára. A  megállapodás 
megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes véleményére.”

38. §  Az Nkt. 77. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatásért felelős miniszter)
„k) dönt az  állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény létesítéséről, átszervezéséről, 
megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, valamint a  tankerületi központ által fenntartott köznevelési 
intézmény létesítéséről, a  21.  § (3)  bekezdés c)–e)  pontjaiban felsoroltak módosulásával járó átszervezéséről, 
megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról.”

39. § (1) Az Nkt. 83.§-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az oktatási központ
a) dönt a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény 21. § (3) bekezdés f )–j) pontjaiban felsoroltak 
módosulásával járó átszervezésről,
b) meghatározza a  tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményben kérhető térítési díj és tandíj 
megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit.”
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 (2) Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni:)
„h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának”
(véleményét.)

40. §  Az Nkt. 84. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  köznevelési intézmény fenntartója az  intézkedés tervezett végrehajtása éve februárjának utolsó 
munkanapjáig kezdeményezheti egy másik köznevelési intézmény fenntartójánál, hogy az  általa fenntartott 
intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit a következő tanévtől adja át.”

41. §  Az Nkt. 48. alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A. § (1) Ha a fenntartóváltás következményeként a munkavállaló a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó átvevő költségvetési szervhez kerül, a  munkaviszonya – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
a fenntartói jog átszállásának időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a munkaviszony, ha
a) az átvevő költségvetési szerv a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet 
közalkalmazotti jogviszonyt az átadással érintett munkavállalóval,
b) a  munkavállalóval szemben a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vagy e  törvény alapján 
összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az  összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében 
a munkavállaló legfeljebb a (9) bekezdésben foglalt időpontig intézkedik, és ezt igazolja,
c) a  fenntartói jog átszállásának időpontja előtt a  munkaviszony megszüntetéséről a  munkáltató vagy 
a munkavállaló egyoldalú jognyilatkozatot tett vagy erről megállapodott,
d) e  törvény értelmében a  köznevelési intézmény működtetése a  települési önkormányzat kötelező feladata, 
a köznevelési intézmény működtetésével összefüggő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében, vagy
e) a munkavállaló az (6) bekezdés alapján továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá.
(3) A (2) bekezdés
a) a)–b), valamint e) pontjában foglalt esetben a munkaviszony a fenntartói jog átszállásának időpontjában a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 63. § (3) bekezdése alapján megszűnik,
b) c)  pontjában foglalt esetben a  munkaviszony az  egyoldalú jognyilatkozatban vagy megállapodásban foglalt 
időpontban, az abban szereplő feltételek mellett szűnik meg,
c) d)  pontjában foglalt esetben a  működtetés körében foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára 
– a működtetés feladatát ellátó önkormányzat az átvevő munkáltató kijelöléséről szóló döntése alapján, az átvevő 
munkáltatóra vonatkozó törvénytől függően – a Munka Törvénykönyvének a munkáltató személyében bekövetkező 
változásra vonatkozó szabályait vagy az e § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az átvevő költségvetési szerv a fenntartói jog átszállásáról és ennek munkaviszonyukat érintő következményeiről 
a munkavállalókat a fenntartói jog átszállásának időpontját megelőző legalább tizenöt napon belül tájékoztatja. Ha 
az átvevő költségvetési szerv megalapítására ezen időpontig nem kerül sor, a tájékoztatási kötelezettség az átvevő 
költségvetési szerv fenntartóját terheli.
(5) A  tájékoztatásnak tartalmaznia kell a  további foglalkoztatást biztosító kinevezés következő tartalmi elemeire 
vonatkozó ajánlatot:
a) az átvevő költségvetési szerv személye,
b) a munkavégzés helye,
c) a besorolás és illetmény összege.
(6) A munkavállaló a tájékoztatás alapján a fenntartói jog átszállásának időpontjáig nyilatkozik arról, hogy további 
foglalkoztatásához hozzájárul, vagy azt elutasítja.
(7) Ha a munkaviszony
a) határozatlan időtartamú volt, akkor határozatlan időtartamú, ha határozott időtartamú volt, akkor 
a munkaszerződés szerinti időpontig tartó határozott időtartamú,
b) teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szólt, akkor teljes munkaidős, részmunkaidőben történő 
foglalkoztatás esetén részmunkaidős
közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.
(8) Az átvevő munkáltatónál létesítendő közalkalmazotti jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
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(9) A  fenntartói jog átszállásának időpontját követő tizenöt napon belül a  munkavállalót a  fenntartói jog 
átszállásának időpontjával e  törvény vagy a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint be kell sorolni, és 
illetményét meg kell állapítani.
(10) Ha a munkavállaló a kinevezést – korábbi további foglalkoztatására vonatkozó jognyilatkozatával ellentétesen – nem 
írja alá, nem adja hozzájárulását további foglalkoztatásához, vagy a  nyilatkozattételt elmulasztja, munkaviszonyát 
a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltak alapján megszűntnek kell tekinteni, a  munkaviszony megszűnésével 
összefüggő igazolásokat a (9) bekezdés szerinti határidőt követő öt munkanapon belül ki kell adni.
(11) A  munkavállaló munkaköre a  fenntartói jog átszállása miatt nem változik. A  munkaviszonyban álló vezető 
jogviszonyának átalakulását követően – e törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseinek 
figyelembevételével – kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését megállapítani.
(12) A  munkavállaló a  fenntartói jog átszállásával közalkalmazotti jogviszonnyá átalakult korábbi munkaviszonyát 
– a  jubileumi jutalomra jogosító idő számítása kivételével – az  átvevő költségvetési szervnél a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény szerint kell közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként elismerni.
(13) A munkáltatónál hatályos kollektív szerződés a  fenntartóváltás időpontjában hatályát veszti, vagy – részleges 
fenntartói jog átszállás esetén – az átvevő költségvetési szervhez át nem kerülő munkavállalókra kiterjedően marad 
hatályban.
(14) A munkáltatónál működő üzemi tanács a fenntartói jog átszállásának időpontjában megszűnik.”

42. §  Az Nkt. 94. § (4) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„n) az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervek feladatait, valamint az  oktatási 
központ mint az  oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói feladatkörébe tartozó feladatainak 
ellátására kijelölt szervet és feladatait”
(rendeletben állapítsa meg.)

43. §  Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/F–99/I. §-sal egészül ki:
„99/F.  § 2016. szeptember 1. napját követően a  fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a  készségfejlesztő 
speciális szakiskola alapító okiratát, szakmai alapdokumentumát annak érdekében, hogy megfeleljen 
az  e  törvényben foglaltaknak, és megküldi a  törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, a  hivatalnak vagy 
a  kormányhivatalnak. Ha a  köznevelési intézmény a  nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését 
és e  törvény szerint működési engedéllyel kell rendelkeznie, a  fenntartó köteles 2017. április 30-ig a  működési 
engedély módosítása iránti kérelmet benyújtani vagy a  közoktatási intézményt megszüntetni. A  készségfejlesztő 
iskolai nevelés-oktatás 13/B.  § szerinti ellátása 2017. szeptember 1-jétől kötelező. A  készségfejlesztő iskolában 
a készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatást 2016. szeptember 1-jétől kifutó jelleggel kell megszervezni.
99/G. § (1) A tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 
76.  §-ban meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 
a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve terhelik.
(2) 2017. január 1-jével a  tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerülnek a  működtető önkormányzat 
által irányított költségvetési szervnél a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény működtetését és 
a  működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha 
– a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével – megfelelnek a 2016. december 31-én betöltött munkakörükre 
vonatkozóan a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és 
végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési előírásoknak.
99/H. § (1) A 2016. december 31-én települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési 
feladatainak ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog (a továbbiakban: 
vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot 
és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.
(2) A  tankerületi központ és a  működtető települési önkormányzat az  átvételhez kapcsolódó intézkedések 
végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
(3) Az  átadás-átvételt a  működtető települési önkormányzat képviseletére jogosult személy (a  továbbiakban: 
átadó) és a tankerületi központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató 
megállapodásának (a  továbbiakban: megállapodás) legkésőbb 2016. december 15-éig történő megkötésével kell 
végrehajtani.
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(4) Ha a  felek között a  (3)  bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre vagy nem teljeskörűen jön létre 
a megállapodás, az oktatásért felelős miniszter 2016. december 20. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, 
illetve határozattal dönt a  megállapodásban nem rendezett kérdésekről. A  határozat ellen fellebbezésnek nincs 
helye. A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a  továbbiakban: közigazgatási határozat) szemben 
bírósági felülvizsgálatnak van helye. A  bíróság a  felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban határoz, az  eljárásra  
– a (6) és (7) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. Fejezetének 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A  közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A  bíróság a  perben soron kívül jár el. 
A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.
(7) Ha a  közigazgatási határozattal szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követően, de a  bíróság 
döntését megelőzően a  felek a  megállapodást megkötik, az  oktatásért felelős miniszter a  megállapodás 
megkötését követően a  közigazgatási határozatot visszavonja, és erről a  bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. 
A közigazgatási határozat visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.
99/I.  § Az  állami intézményfenntartó központ, illetve a  tankerületi központ jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységeit a  közbeszerzés becsült értékének meghatározására vonatkozó szabályok alkalmazásakor 
gazdasági szervezettel és önálló működési költségvetéssel rendelkező szervezeti egységnek kell tekinteni.”

44. § (1) Az Nkt. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Nkt. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

45. §  Az Nkt.
 1. 4. § 20. pontjában a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „munkaviszony, egyházi szolgálati jogviszony”
 2. 6. § (2) bekezdés e) pontjában

a) a „szakközépiskolában” szövegrész helyébe a „szakgimnáziumban”,
b) a „szakközépiskola” szövegrész helyébe a „szakgimnázium”,

 3. 8. § (4) bekezdésében a „fejlesztő nevelésben” szövegrész helyébe a „korai fejlesztésben és gondozásban”,
 4. 14. § (3) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „az oktatási központ”
 5. 15.  § (3)  bekezdésében a  „gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, 

konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus)” 
szövegrész helyébe a „gyógypedagógus, konduktor”,

 6. 15/A. §
a) (3)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „az illetékes 

tankerületi központ”,
b) (4)  bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ az  e  §-ban meghatározott feladatokra,” 

szövegrész helyébe az  „illetékes tankerületi központ – az  oktatási központ egyetértésével – 
az e §-ban meghatározott feladatokra, illetékességi körén kívül eső tankerületi központ,”,

 7. 19. § (5) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe a „tankerületi központ”,
 8. 21. §

a) (1)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 
központ”,

b) (2) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a tankerületi 
központ”,

c) (9) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központnak” szövegrész helyébe az „a területileg 
illetékes tankerületi központnak”,

 9. 22.  § (2)  bekezdésében a  „vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a  „közalkalmazotti vagy egyházi 
szolgálati”,

10. 33.  § (1)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „a területileg 
illetékes tankerületi központ”,

11. 45. § (2) bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrésze helyébe a „járási hivatal”,
12. 45. § (8) és (10) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a területileg 

illetékes tankerületi központ”,
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13. 50. §
a) (7)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a területileg 

illetékes tankerületi központ” ,
b) (8)  bekezdésében a  „véleményét” szövegrész helyébe a  „véleményét és az  illetékes tankerületi 

központ egyetértését.”,
14. 61. §

a) (1)  bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „A tankerületi 
központ”,

b) (8)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 
központ”,

15. 62.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „gyógypedagógussal” szövegrész helyébe a  „gyógypedagógussal, 
konduktorral”,

16. 63/A.  § (4)  bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „Az illetékes 
tankerületi központ”,

17. 69.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény 
esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a  fenntartó 
által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,” szövegrész helyébe 
a „fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért – önálló 
költségvetéssel nem rendelkező intézmény kivételével – az intézmény gazdálkodásáért,”

18. 70.  § (1)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „A tankerületi 
központ”,

19. 74.  § (3) bekezdésében az „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „Az illetékes 
tankerületi központ”,

20. 79.  § (1)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központon” szövegrész helyébe az „a területileg 
illetékes tankerületi központon”,

21. 83. §
a) (2) bekezdés

aa) a)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 
az „a tankerületi központ”,

ab) c)  pontjában a  „továbbá” szövegrész helyébe a  „továbbá – tankerületi központ által 
fenntartott köznevelési intézmény kivételével –,

b) (4a) és (7)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe 
az „a tankerületi központ”,

22. 84. § (2) bekezdésében „A működtető, ennek hiányában a fenntartó” szövegrész helyébe „A fenntartó”,
23. 84. §

a) (7)  bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi 
központ”,

b) (9a) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „a tankerületi 
központ”,

24. 89.  § (1)  bekezdésében az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „az illetékes 
tankerületi központ”,

25. 94. §
a) (1)  bekezdés h)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 

az „a tankerületi központ”,
b) (4)  bekezdés q)  pontjában az  „az állami intézményfenntartó központtal” szövegrész helyébe 

az „a területileg illetékes tankerületi központtal”,
26. 99/A. §-ban az „állami intézményfenntartó központ” szövegrészek helyébe az „oktatási központ”
szöveg lép.

46. §  Hatályát veszti az Nkt.
 1. 4. §-a

a) 1. pont j) alpontjában „és készségfejlesztő speciális szakiskolai” szövegrész,
b) 9. pontjában az „– e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen –” szövegrész,
c) 18. pontja,
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 2. 21. § (3) bekezdésében az „a működtető” szövegrész,
 3. 22. § (2) bekezdésében,

a) az „ , a működtető” szövegrész,
b) a „ , működési költségeit a működtető” szövegrész,

 4. 25. § (4) bekezdésében az
a) „ , a működtetőre” szövegrész,
b) „ , a működtető” szövegrész,

 5. 26. § (1) bekezdésében az
a) „ , a működtetőre” szövegrész,
b) „ , a működtető” szövegrész,

 6. 61. § (5) bekezdésében a „valamint a települési önkormányzatok által működtetett” szövegrész,
 7. 62. § (1) bekezdés b) pontjában a „bármilyen oknál fogva” szövegrész,
 8. 74. § (6) és (6a) bekezdése,
 9. 76/A. §-a,
10. 83. § (4a) bekezdése,
11. 85.§ (1) bekezdésében az „ , a működtetőnek” szövegrész,
12. 88. § (1) bekezdésében

a) az „ , a működtető hozzájárulása” szövegrész,
b) az „ , a működtető” szövegrész,

13. 94. § (4) bekezdés o) és q) pontja,
14. 96. § (10) bekezdése,
15. 97. § (19) bekezdése.

47. §  Nem lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi LXV. törvény 
1. és 4. §-a.

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

48. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 10.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„10.  § A  miniszter nemzetközi szerződésben foglaltak szerint felsőoktatási intézményt kiemelt felsőoktatási 
intézménnyé minősíthet.”

49. §  Az Nftv. 13/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  kancellár akadályoztatása, érintettsége, a  kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a  kancellár 
helyetteseként a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt vezető jogosult eljárni.”

50. §  Az Nftv. 13/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti, a  konzisztórium előzetes egyetértési jogára vonatkozó rendelkezést nem kell 
alkalmazni,
a) a  megismételt ülés napirendjén szereplő kérdések tekintetében, ha a  konzisztórium tizenöt napon belül 
összehívott megismételt ülése a jelenlévők létszámára tekintettel ismételten határozatképtelen,
b) ha a  konzisztórium létszáma olyan mértékben lecsökken, hogy a  13/B.  § (6)  bekezdés c)  pontja szerinti 
határozatképesség nem biztosítható.”

51. §  Az Nftv. 6. alcíme a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § (1) Az  állami felsőoktatási intézmény által ellátott, a  2.  § (1)  bekezdés szerinti alaptevékenysége körébe 
nem tartozó, ahhoz közvetlenül nem kapcsolódó, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott és 
a  felsőoktatási intézmény alapító okiratában megjelenített közfeladat tekintetében – ha e  törvény eltérően nem 
rendelkezik – a (2)–(5) bekezdés szerinti sajátos döntéshozatali, működési szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti közfeladat ellátására a  felsőoktatási intézményben külön szervezeti egységet 
kell létrehozni. A  szervezeti egység éves munkaterv alapján végzi feladatait. A  felsőoktatási intézmény éves 
költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatokból évente meg kell állapítani azokat az  összegeket, amelyek 
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a szervezeti egység feladatait szolgálják (e § alkalmazásában a továbbiakban: költségvetési keretek). A költségvetési 
keretek felett kötelezettségvállalásra a szervezeti egység vezetője jogosult.
(3) A szervezeti egység – a fenntartó döntésétől függően – a rektor vagy a kancellár irányítása alá tartozik.
(4) A  (3)  bekezdés szerint az  irányítási jogok gyakorlására kijelölt személynek a  szervezeti egység vezetője 
megbízásához, felmentéséhez kapcsolódó döntései meghozatalához a  fenntartó egyetértése szükséges. 
A  fenntartó egyetértése szükséges továbbá a  szervezeti egység éves munkatervének és költségvetési kereteinek 
megállapításához, valamint a  szervezeti és működési szabályzat szervezeti egységet érintő szabályainak 
meghatározásához és módosításához.
(5) A  felsőoktatási intézmény a  költségvetési keretekről elkülönített részletező nyilvántartásokat vezet. 
A  költségvetési keretek felhasználásáról a  költségvetési év lezárását követően éves elszámolást kell készíteni, 
amelyet a felsőoktatási intézmény a fenntartónak megküld.”

52. §  Az Nftv. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felsőoktatási intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését
a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggő időtartamban is,
b) az  intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedő rendelkezése hiányában az  első félév teljesítése előtt is, 
vagy
c) a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan
feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy 
más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.”

53. §  Az Nftv. 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  művészeti képzési terület szerinti nem tanári osztatlan szakkal párhuzamos képzésben vagy a  nem tanári 
osztatlan szakot követően felvett művészeti tanárszakon, továbbá a  Kormány rendeletében meghatározott azon 
tanárszakon folytatott tanulmányok esetén, amely csak a  szakterülete szerinti nem tanári mesterképzési szakra 
épülően második, további mesterképzési szakon folyó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben 
vehető fel, az (1) bekezdés szerinti támogatási idő további két félévvel lehet hosszabb.”

54. §  Az Nftv. a következő 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A.  § A  miniszter e  törvényben meghatározott feladatainak ellátása, hatáskörének gyakorlása céljából jogosult 
a felsőoktatási információs rendszer adataihoz és a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért 
felelős szervnél nyilvántartott adatokhoz való hozzáférésre a 3. és 5. mellékletben foglaltak szerint.”

55. §  Az Nftv. 70. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  MAB jogi személy. A  MAB az  oktatási hivatal által a  felsőoktatási információs rendszer keretében vezetett 
hatósági nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, székhelye Budapest, képviseletére az  elnök jogosult. A  MAB 
a közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezet. A MAB alapító okiratát a miniszter adja ki.
(1b) A  MAB szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyet a  miniszter hagy jóvá. A  MAB a  szervezeti és 
működési szabályzatot legkésőbb az elfogadását követő tizenötödik napon megküldi a miniszternek jóváhagyásra. 
A miniszter a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.
(1c) A MAB beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a számvitelről szóló törvényben az egyéb szervezetekre 
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

56. §  Az Nftv. 72. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  Országos Doktori Tanács jogi személy. Az  Országos Doktori Tanács az  oktatási hivatal által a  felsőoktatási 
információs rendszer keretében vezetett hatósági nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, képviseletére az elnök 
jogosult. Az Országos Doktori Tanács a közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül közhasznú szervezet. Az Országos 
Doktori Tanács alapító okiratát a miniszter adja ki.
(7) Az Országos Doktori Tanács ügyrend alapján működik, az ügyrendet az Országos Doktori Tanács dolgozza ki és 
fogadja el azzal, hogy az ügyrendet az Országos Doktori Tanács elnöke legkésőbb az elfogadását követő tizenötödik 
napon megküldi a  miniszternek jóváhagyásra. Az  ügyrend jóváhagyását követően az  Országos Doktori Tanácsot 
az  oktatási hivatal felveszi a  hatósági nyilvántartásba. Az  Országos Doktori Tanács működése felett a  miniszter 
gyakorol törvényességi ellenőrzést.
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(8) Az  Országos Doktori Tanács beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a  számvitelről szóló törvényben 
az egyéb szervezetekre meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

57. §  Az Nftv. 78. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyar felsőoktatási intézmény külföldi felsőoktatási intézménnyel a  következő feltételek együttes fennállása esetén 
folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához vezető közös képzést:)
„c) a  magyar és a  külföldi felsőoktatási intézmény rendelkezik képzésindítási jogosultsággal olyan képzési 
vagy tudományterületen, amely megfeleltethető a  megállapodás tárgyát képező közös képzés képzési vagy 
tudományterületével,”

58. §  Az Nftv. 84/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„84/C. § A kiemelt felsőoktatási intézmény működése támogatásban részesíthető.”

59. §  Az Nftv. XXV. fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„XXV. fEjEzET Az INTÉzMÉNY GAzDÁLKODÁSA”

60. §  Az Nftv. 54. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. Általános gazdálkodási szabályok”

61. § (1) Az Nftv. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  állami felsőoktatási intézmény a  rendelkezésére bocsátott vagyonnal – az  e  törvényben meghatározott 
eltérésekkel – a központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint rendelkezhet.”

 (2) Az Nftv. 87. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  állami felsőoktatási intézmény a  vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló-készítési 
kötelezettségének az  államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint köteles eleget tenni, azzal, hogy 
a  vagyonra vonatkozó nyilvántartásban elkülönítve kell nyilvántartani a  saját vagyonát, valamint a  rendelkezésre 
bocsátott állami vagyont.”

62. §  Az Nftv. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„88. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény
a) vezetője a  kiemelt előirányzatok között év közben, saját hatáskörben a  feladatellátáshoz szükséges mértékben 
– a kincstár és a fenntartó egyidejű értesítése mellett – átcsoportosítást hajthat végre;
b) a  költségvetési év végén keletkezett előirányzat-maradványát – a  jogosultsági elszámolást követően – 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet az  a  következő években 
az intézményi feladatok ellátására használhat fel;
c) többletbevétele – ide nem értve a  100.  § (3)  bekezdésében meghatározott kutatás-fejlesztési vállalkozási 
tevékenység bevételét – a  fejezetet irányító szerv engedélyével, az  irányító szerv hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítást követően használható fel.
(2) Az  állami fenntartású felsőoktatási intézmény kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege, 
valamint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány, illetve az e törvényben meghatározott gazdasági 
társaságtól kapott osztalék terhére tulajdonosi joggyakorló szervezet engedélyéhez, jóváhagyásához nem kötött 
döntésével zártkörűen működő részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot (a  továbbiakban együtt: 
intézményi társaság) alapíthat, illetve ezekben szerezhet részesedést.
(3) Az  intézményi társaság alapítására, a  részesedésszerzésére, a  működésére, a  gazdálkodására és a  vezető 
tisztségviselőjének felelősségére az  állami tulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, azzal, hogy az  intézményi társaság felügyelőbizottságába egy tagot az  állami vagyon felügyeletéért 
felelős miniszter delegál.
(4) A  felsőoktatási intézmény kizárólag olyan intézményi társaság létrehozására jogosult, vagy olyan működő 
intézményi társaságban szerezhet részesedést, amely nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit.
(5) Az  üzemeltetéssel, szervezéssel összefüggő tevékenységet és a  (6)  bekezdésben foglaltakat ide nem 
értve nem hozható létre intézményi társaság a  felsőoktatási intézmény 2.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
alaptevékenységének ellátására. Az  intézményi társaság – a  tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény) 
30–35. §-ában foglalt kivétellel – kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet nem végezhet.
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(6) Nemzetközi pályázati feltételeknek való megfelelés érdekében, illetve más nemzetközi együttműködési vagy 
szerződéses kötelezettség teljesítése céljából az  (5)  bekezdéstől, illetve a  117/C.  §-tól eltérően a  felsőoktatási intézmény 
a Kormány hozzájárulásával a 2. § (1) bekezdés szerinti – oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotó – alaptevékenység 
körébe tartozó tevékenység ellátására intézményi társaságot létrehozhat, fenntarthat, vagy ilyen intézményi társaságban 
részesedést szerezhet.
(7) Ha a felsőoktatási intézmény szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi társaság 
tulajdonába adhatja, a  szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító vállalkozást hozhat létre. 
A szellemi alkotás hasznosítására létrehozott, illetve működtetett intézményi társaságra egyebekben a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényt kell alkalmazni.
(8) A  felsőoktatási intézményben magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkező személy és e  személy 
hozzátartozója intézményi társaságnak nem lehet vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója és felügyelőbizottságának 
a tagja.”

63. §  Az Nftv. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között látja el fejlesztési feladatait.
(2) Az állami felsőoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévő állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben
a) a Magyar Állam nevében eljárva
aa) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó szabályok betartásával,
ab) a vagyon valós piaci értékének megfelelő ellenérték fejében,
ac) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával,
ad) a miniszter előzetes értesítése mellett,
ae) ingatlan esetén az  ingatlan fekvése szerinti települési – fővárosban az  ingatlan fekvése szerinti kerületi, illetve 
a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi – önkormányzat elővásárlási 
jogának biztosításával, vagy
b) jogszabályban meghatározott esetben elektronikus árverési rendszer útján
átruházhatja.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti vagyonátruházásról szóló kérelmet a  felsőoktatási intézmény részletesen indokolja. 
Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a hozzájárulásáról a kérelem beérkezésétől számított hatvan napon 
belül dönt. A hozzájárulás az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által meghatározott ideig, de legalább 
kilencven napig és legfeljebb egy évig érvényes.
(4) Állami ingatlan értékesítése esetén a  (3)  bekezdés szerinti eljárás során az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter tájékoztatást kér a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (a továbbiakban: MNV Zrt.), hogy az ingatlanra 
szükség van-e valamely központi költségvetési szerv elhelyezéséhez. Ha az  ingatlanra az  elhelyezés biztosítása 
érdekében szükség van, a felsőoktatási intézmény az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter döntése szerint, 
az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződését megszünteti, és az ingatlant átadja az MNV Zrt.-nek.
(5) Az átruházási eljárás befejezését követő harminc napon belül az intézmény a nyilvántartásba vétel és elszámolás 
végett megküldi a  szerződést, illetve az  eljárás során keletkezett iratokat az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter és tájékoztatásul a  miniszter részére. A  (2)–(3)  bekezdésben foglalt rendelkezések megsértésével kötött 
szerződés semmis.”

64. §  Az Nftv. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő állami vagyonba tartozó ingatlan átruházásából 
származó bevételnek az  átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a  89.  § (3)  bekezdése 
szerinti jóváhagyással a felsőoktatási intézmény az intézményfejlesztési tervében meghatározott célra használhatja fel.”

65. §  Az Nftv. 96. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A közhasznú jogállás megszerzését követően a szervezeti és működési szabályzatnak a (6) bekezdés a) pontjával 
összefüggő valamennyi módosítását a rektor küldi meg az oktatási hivatalnak. Az alapító okiratnak a (6) bekezdés 
b)  pontjával összefüggő módosításai akkor lépnek hatályba, ha az  abban foglaltakat az  oktatási hivatal jogerős 
határozatával nyilvántartásba vette.”
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66. §  Az Nftv. 104. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Pető András Főiskola főiskolaként működő felsőoktatási intézmény, amely – alapító okiratában foglaltak 
szerint – térhet el a 6. § (2) bekezdésében a felsőoktatási intézményekre előírt feltételektől, azzal, hogy a 15–16. § 
szerinti képzési rendszert meg kell tartania.”

67. § (1) Az Nftv. 113. § (2) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses, önköltséges 
képzésben szerzett oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatói képzést. Azoknál, 
akik 2006. január 1-je után – felsőoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal – kezdenek újabb felsőfokú 
tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés, önköltség fizetése mellett folytatták, 
– bármely képzési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott 
képzésként. E  vélelemmel szemben a  hallgató, a  felsőoktatási intézmény és az  oktatási hivatal a  beiratkozást 
megelőzően igazolással élhet.”

 (2) Az Nftv. 113. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  2005.  évi felsőoktatási törvény rendelkezései szerint felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítvány alapján 
legalább harminc, legfeljebb hatvan kredit számítható be az  azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe. 
E keretek között a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján, 
hogy a  kiadott bizonyítványokat, az  e  törvény alapján induló képzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel 
számítja be.”

68. §  Az Nftv. 69. alcíme a következő 114/G. §-sal egészül ki:
„114/G.  § (1) E  törvénynek – az  oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2016.  évi LXXX.  törvénnyel megállapított – 47.  § (1a)  bekezdését első alkalommal a  2013/2014. tanév első 
félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra és azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(2) E  törvénynek – az  oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi LXXX. törvénnyel megállapított – 51. § (1) bekezdését a 2016/2017. tanév első félévében tanulmányaikat 
megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.
(3) E  törvénynek – az  oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016.  évi LXXX.  törvénnyel megállapított – 12.  § (3)  bekezdés h)  pont he)  alpontját, 64.  § (5)  bekezdését, 85/A.  § 
(1)  bekezdés c)  pontját, 85/C.  § a)  pont ab)  alpontját, 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontját és 114/D.  § (1)  bekezdés 
c) pontját a 2016/2017. tanév második félévétől kezdődően kell alkalmazni.”

69. § (1) Az Nftv. 115. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  oktatókra vonatkozó alkalmazási, előmeneteli feltételeket a  2012. szeptember 1-jét megelőzően már 
felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktatók tekintetében is alkalmazni kell. A  foglalkoztatási feltételek 
teljesítése tekintetében a 2012. szeptember 1-jét megelőző időszakot is figyelembe kell venni.”

 (2) Az Nftv. 115. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20) A Zsigmond Király Főiskola 2016. augusztus 1. napjától Zsigmond Király Egyetem megnevezéssel működik.”

 (3) Az Nftv. 115. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:
„(21) A  (17)–(19)  bekezdés alapján létesített felsőoktatási intézmény tekintetében a  konzisztórium alakuló üléséig 
a  13/A–13/D.  §-t olyan módon kell alkalmazni, hogy a  konzisztórium egyetértési jogosultságait a  kancellári 
hatáskörben eljárni jogosult személy gyakorolja.”

70. §  Az Nftv. 116. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) E  törvénynek – az  egyes, a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015.  évi 
CXXXI.  törvénnyel megállapított – 48.  § (2)  bekezdésében meghatározott feltételeket a  2016/2017. tanév első 
félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
A  2015/2016-os tanévben tanulmányait megkezdő, magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt 
vevő hallgatót, aki az  utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte 
meg legalább az  ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve az  intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát 
visszavonja, a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni.”
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71. § (1) Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (2) Az Nftv. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Nftv. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

72. §  Az Nftv.
a) 12.  § (3)  bekezdés h)  pont he)  alpontjában, 64.  § (5)  bekezdésében, 85/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 

85/C.  § a)  pont ab)  alpontjában, 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában és 114/D.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
a „köztársasági” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatási”,

b) 17. § (1) bekezdésében a „háromszáz” szövegrész helyébe a „kettőszáz”,
c) 48/R. § (1) bekezdés b) pontjában a „más kérelmet nem terjesztett elő, vagy az e kérelmek tárgyában hozott 

jogerős döntésben foglaltaknak határidőre” szövegrész helyébe a „más kérelme tárgyában hozott jogerős 
döntésben foglalt kötelezettségének határidőre”,

d) 51.  § (5)  bekezdésében a  „szakképzettség megnevezését,” szövegrész helyébe a  „szakképzettség 
megnevezését, az oklevél minősítését,”,

e) 52. § (7) bekezdésében a „dr. jur,” szövegrész helyébe a „dr. jur.,”,
f ) 55.  § (5)  bekezdésében az  „a Kormány szabályozza,” szövegrész helyébe az  „a felsőoktatási intézmény 

szervezeti és működési szabályzata határozza meg,”,
g) 57. § (6) bekezdésében az „A tényállás tisztázására” szövegrész helyébe az „A jogorvoslati kérelem elbírálása 

során a tényállás tisztázására”,
h) 62. § (3) bekezdésében a „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó” 

szövegrész helyébe a  „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a  számvitelről szóló törvényben 
az egyéb szervezetekre meghatározott”,

i) 72. § (1) bekezdésében a „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre vonatkozó” 
szövegrész helyébe a  „beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére a  számvitelről szóló törvényben 
az egyéb szervezetekre meghatározott”,

j) 73.  § (3)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában az „elismerés alapításához,” szövegrész helyébe az „elismerés 
alapításához; elismerés, cím alapján rendszeres pénzjuttatás folyósításához,”,

k) 100.  § (5)  bekezdésében a „115.  § (9)  bekezdés b)  pontjában” szövegrész helyébe a „88.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában”,

l) 114/D. § (1) bekezdés c) pontjában a „340 000 Ft/év,” szövegrész helyébe a „400 000 Ft/év,”,
m) 117/C.  §-ában a „115.  § (11)  bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „88.  § (5)  bekezdése szerinti kutatás-

fejlesztési, innovációs”
szöveg lép.

73. §  Hatályát veszti az Nftv.
1. 51. § (1) bekezdésében az „A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből 

tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a  megkötéssel, hogy a  középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, 
illetve az  érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles 
elfogadni.” szövegrész,

2. 64. § (6) bekezdése,
3. 70. § (3) bekezdése,
4. 71/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „megszűnésére,” szövegrész,
5. 90. § (5) bekezdése,
6. 110. § (1) bekezdés 1. pontja,
7. 115. § (9)–(16) bekezdése,
8. 116. § (11) bekezdése,
9. 117. § (1) és (3) bekezdése.
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5. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

74. §  A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 
2012. évi CLXXXVIII. törvény 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A beolvadással érintett intézmény tekintetében a „Szemünk Fénye” iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési 
Program megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás feltételeiről szóló 190/2005. (IX. 17.) Korm. rendeletben 
(a  továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott szállítóval közoktatási intézmények világítás illetve 
fűtéskorszerűsítése céljából kötött szerződésből eredő, a  2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan felmerült bérleti díjkövetelés, vagy az annak helyébe lépő követelés teljesítésére a Központ 
és annak jogutódjai kötelesek. E  rendelkezés nem vonatkozik a  megyei önkormányzatok konszolidációjáról, 
a  megyei önkormányzati intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény alapján a  megyei önkormányzatok fenntartásából és működtetéséből 
állami fenntartásba került közoktatási intézményekre, tekintettel arra, hogy ezen intézmények a  megyei 
intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati 
intézmények és a  Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 17.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott 
időpontban, a 2013. március 31-én fennálló és ezen időpontot követően 2016. december 31-ig keletkező, szállítóval 
szembeni kötelezettségei, a Központ és annak jogutódai kötelezettségévé váltak.
(2) Ha a  Központ és annak jogutódjai által fenntartott intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlanvagyon 
működtetője a települési önkormányzat, a 2013. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 
az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettség tekintetében az  önkormányzati működtetés időtartama alatt 
felmerült követelés teljesítésére az  intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlant az  Nkt. 76.  § szerint 
működtető települési önkormányzat köteles. Kivételt képeznek ez  alól azok az  intézmények, melyek esetében 
a  Központ, vagy területi szervezetei a  követelés teljesítésére a  12.  § (1)  bekezdésének megfelelő tartalmú 
nyilatkozatot tettek.
(3) A  beolvadással érintett intézmény tekintetében a  Korm. rendeletben meghatározott szállítóval közoktatási 
intézmények világítás illetve fűtéskorszerűsítése céljából céllal kötött szerződésből eredő, a  2017. január 1-jétől 
kezdődő időszakra vonatkozó kötelezettségeket az ingatlan tulajdonosa teljesíti.”

II. fEjEzET
Az OKTATÁS SzABÁLYOzÁSÁHOz KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

75. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A 6–6/A. §-ban foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény szerinti tankerületi központ, 
tankerület tekintetében a következő eltéréssel kell alkalmazni:
a) a  tankerületi központ vezetője járási továbbá a  megyei jelentőségű, közalkalmazottak jogviszonyát érintő 
kérdésekben az  érintett, járási, illetve megyei szinten reprezentatív szakszervezetekkel a  járási, illetve a  megyei 
szintű érdekegyeztető fórum keretei között egyeztet,
b) járási, megyei szinten azt a  szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amelynek közalkalmazotti 
jogviszonyban álló tagjainak száma eléri a tankerületi központ illetékességi területén az ágazatban foglalkoztatott 
közalkalmazottak létszámának 10%-át,
c) az  oktatási központ elnöke a  közalkalmazottak jogviszonyát érintő – az  ágazati érdekegyeztető fórum 
hatáskörébe tartozó kérdések kivételével – országos jelentőségű kérdésekben a  reprezentatív szakszervezetek 
elnökeivel kialakított országos egyeztető fórum keretei között egyeztet.”

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

76. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 21/A.  § (3)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerületi központ” szöveg lép.
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8. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

77. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
a) 52.  § (4)  bekezdés w)  pontjában az  „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe 

az „a tankerületi központ”,
b) 3. számú melléklet R)  pontjában az  „A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyébe 

az „A tankerületi központ”,
c) 3. számú melléklet R)  pontjának 1.  pont a)  alpontjában az  „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” 

szövegrész helyébe az „a tankerületi központ”
szöveg lép.

9. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

78. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a  nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti oktatási központ 
mint az  oktatásért felelős miniszter egyes köznevelési fenntartói feladatkörébe tartozó feladatainak ellátására 
kijelölt szerv, valamint a  köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központ 
kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára is e  törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a  tankerületi központban foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében 
a 134. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”

10. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

79. §  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdés c) pontjában
a) az „az állami intézményfenntartó központ (a  továbbiakban: Központ)” szövegrész helyébe az „a tankerületi 

központ”,
b) az „a Központ” szövegrész helyébe az „a tankerület”
szöveg lép.

11. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

80. §  A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe a „tankerületi 

központ”,
b) 3.  § (5)  bekezdésében az  „Az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „A tankerületi 

központ”,
c) 3. § (8) bekezdésében az „az állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „a tankerület”,
d) 5.  § (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában az  „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe 

a „tankerületi központ”
szöveg lép.

III. fEjEzET
zÁRÓ RENDELKEzÉSEK

81. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 45. § 11. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 69. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 1–15. §, 16. § a)–b), e)–g) pontja, a 17–20. §, a 23. §, a 25. §, a 28–29. §, a 30–31. §, a 34. §, a 44. §, a 45. § 2., 5. és 

15. pontja, a 46. § 1. pont a) alpontja és 7. pontja, az 52. §, a 67. §, a 70. §, a 72. § b) és d) pontja, az 1. és 2. melléklet 
2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

 (5) A 21–22. § és a 73. § 9. pontja 2016. szeptember 2-án lép hatályba.
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 (6) A 16. § c)–d) és h) pont, a 32. §, a 33. § (3) bekezdése, a 35–39. §, a 42. §, a 45. § 4., 6–8., 10., 12–14., 16–26. pontja, 
a 46. § 1. pont b) és c) alpontja, 2–6., 8–15. pontja, a 48. §, az 51. §, az 58. §, a 69. § (3) bekezdése, a 73. § 6. pontja és 
a 75–80. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

 (7) A 24. §, a 27. §, a 33. § (1)–(2) bekezdése, a 45. § 3. pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (8) A 26. § 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

 Áder jános s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez
„3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

 1. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(

A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )

6. 9–12. évfolyam gimnáziumban gimnáziumi tanár egyetemi szintű vagy 
mesterfokozatú, a tantárgynak 

megfelelő szakos tanár

 2. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(

A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )

8. szakképző iskolában/középfokú 
nevelés-oktatás

szakmai elméleti tantárgyat 
oktató tanár

a szakmai tantárgynak megfelelő 
szakos felsőfokú végzettség és 

szakképzettség
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 3. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi 
követelményei
(

A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )
„

15 óvodapszichológus/ 
iskolapszichológus

pszichológus és 
óvodapedagógus vagy 
gyógypedagógus vagy tanító 
vagy tanár,          
pszichológus tanácsadás és 
iskolapszichológia szakirányon,          
pedagógiai szakpszichológus          
óvoda- és 
iskola-szakpszichológus          
óvoda- és iskolapszichológus           
tanácsadó szakpszichológus

 „
 4. Az Nkt. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 29–33. sorokkal egészül ki:

(
A B C

1 A nevelő-oktató munka pedagógiai 

szakaszai/Nevelési-oktatási intézmények

Pedagógus-munkakör Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

 )
„

29 együttnevelést segítő pedagógus az e mellékletben 
a gyógypedagógus és 
a konduktor munkakörre 
meghatározott végzettség és 
szakképzettség

30 Készségfejlesztő iskolai nevelés-
oktatás gyakorlati évfolyamon

tanár a szakmai elméleti 
oktatásban

gyógypedagógus, vagy 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő szakos tanár

31 Készségfejlesztő iskolai nevelés-
oktatás gyakorlati évfolyamon

szakmai tanár, szakoktató, 
gyakorlati oktató

gyógypedagógus, vagy 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő szakos tanár, 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő szakoktató, 
a szakképzés szakirányának 
megfelelő felsőfokú végzettség, 
középiskolai végzettség és 
a szakiránynak megfelelő 
államilag elismert legalább 
középszintű szakképesítés, 
továbbá legalább öt év, az adott 
szakiránynak megfelelő szakmai 
gyakorlat
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32. 9–12. évfolyam 
a szakgimnáziumokban, 
12–13. évfolyam 
a szakközépiskolában/ középfokú 
nevelés-oktatás

közismereti tantárgyat oktató 
középiskolai tanár

egyetemi szintű vagy 
mesterfokozatú, a tantárgynak 
megfelelő szakos tanár

33. a szakközépiskola szakképzési 
évfolyamán/ középfokú 
nevelés-oktatás

közismereti tantárgyat oktató 
tanár

a tantárgynak megfelelő szakos 
tanár

 „

2. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez

 1. Az  Nkt. 5.  mellékletében foglalt Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai 
foglalkozásainak száma) megnevezésű táblázat a következő 11. sorral egészül ki:
(

A B C D E

1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, 

tanulólétszám

200–449 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50–199 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50 fő alatti gyermek-, 

tanulólétszám

 )
„

11 Fejlesztő nevelés-
oktatást végző 
iskolaként működő 
gyógypedagógiai, 
konduktív 
pedagógiai 
intézmény

2 4 6 8

 „
 2. Az  Nkt. 5.  mellékletében foglalt Az  intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, 

tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes, gyakorlati oktatásvezető heti tanóráinak száma 
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) megnevezésű táblázat a  következő 11. és 12. sorokkal 
egészül ki:
(

A B C D E

1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, 

tanulólétszám

200–449 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50–199 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50 fő alatti gyermek-, 

tanulólétszám

 )
„

11 Fejlesztő nevelés-
oktatást végző 
iskolaként működő 
gyógypedagógiai, 
konduktív 
pedagógiai 
intézmény

4 6 8 10

12 Utazó 
gyógypedagógusi, 
utazó konduktori 
hálózat

4 6 8 10

 „
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3. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei

A B C

1. I. EGYETEMEK

2. I/A. Állami egyetemek

3. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

4. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

6. Debreceni Egyetem, Debrecen

7. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

8. Kaposvári Egyetem, Kaposvár

9. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

10. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

11. Miskolci Egyetem, Miskolc

12. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

13. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

14. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

15. Óbudai Egyetem, Budapest

16. Pannon Egyetem, Veszprém

17. Pécsi Tudományegyetem, Pécs

18. Semmelweis Egyetem, Budapest

19. Szegedi Tudományegyetem, Szeged

20. Szent István Egyetem, Gödöllő

21. Széchenyi István Egyetem, Győr

22. Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

23. Testnevelési Egyetem, Budapest

24. I/B. Nem állami egyetemek

25. Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

26. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

27. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

28. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

29. Közép-európai Egyetem, Budapest

30. Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

31. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

32. II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

33. II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei

34. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35. Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

36. Eszterházy Károly Egyetem, Eger

37. Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

38. Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét

39. II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei

40. Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest

41. Zsigmond Király Egyetem, Budapest

42. III. FŐISKOLÁK
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43. III/A. Állami főiskolák

44. Eötvös József Főiskola, Baja

45. Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

46. Pető András Főiskola, Budapest

47. III/B. Nem állami főiskolák

48. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

49. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

50. Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

51. Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

52. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

53. Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

54. Edutus Főiskola, Tatabánya

55. Egri Hittudományi Főiskola, Eger

56. Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

57. Gábor Dénes Főiskola, Budapest

58. Gál Ferenc Főiskola, Szeged

59. Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

60. Győri Hittudományi Főiskola, Győr

61. IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

62. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

63. Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

64. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

65. Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

66. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

67. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

68. Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

69. Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

70. Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

71. Szent Pál Akadémia, Budapest

72. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

73. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

74. Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

75. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
 „

4. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez

 1. Az  Nftv. 3.  melléklet I/B. fejezet 1.  pont aa)  alpontjában az  „állandó lakásának és tartózkodási helyének címe” 
szövegrész helyébe a „lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe” szöveg lép.

 2. Az Nftv. 3. melléklet I/B. fejezet 1. pont ba)–bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alapján nyilvántartott adatok
a hallgatói (doktorjelölti) jogviszonnyal összefüggő adatok]
„ba) a  hallgató neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakóhelye, 
tartózkodási helye, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem magyar állampolgár esetén 
a  Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a  tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint 
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a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek esetén a  tartózkodási jogot igazoló okmány – 
megnevezése, száma,
bb) a  hallgatói (doktorjelölti, vendéghallgatói) jogviszony típusa, keletkezésének és megszűnésének időpontja és 
módja, a hallgató által folytatott képzés megnevezése, a képzés költségviselési formája és munkarendje, a képzés 
befejezésének várható időpontja, a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek, igénybe 
vett támogatási idő, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje,
bc) a külföldi felsőoktatási résztanulmányok helye, ideje,
bd) a képzés során megszerzett és elismert kreditek, beszámított tanulmányok,”

 3. Az  Nftv. 3.  melléklet I/B. fejezet 1.  pont g)  alpontjában a  „gyermekellátási segélyben,” szövegrész helyébe 
a „gyermekgondozást segítő ellátásban,” szöveg lép.

 4. Az Nftv. 3. melléklet II/A. fejezet d) pontjában az „f ) pontja szerinti” szövegrész helyébe a „g) pontja szerinti” szöveg 
lép.

 5. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. a) pont ad) alpontjában a „finanszírozásának módja” szövegrész helyébe a „képzés 
költségviselési formája” szöveg lép.

 6. Az  Nftv. 3.  melléklet II/C. fejezet 1.  pont f )  alpontjában a  „gyermekellátási segélyben” szövegrész helyébe 
a „gyermekgondozást segítő ellátásban” szöveg lép.

 7. Az Nftv. 3. melléklet II/C. fejezet 1. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(E törvény alapján nyilvántartott adatok)
„h) a hallgató részére nyújtott pénzbeli juttatások adatai.”

 8. Az Nftv. 3. melléklet III. fejezete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A  felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a  II/C. fejezet 1. a)  pont aa)  alpontja szerinti 
elektronikus levélcím használatával teljesítheti a miniszter által elrendelt kutatást.”

 9. Az Nftv. 3. melléklet a következő V. fejezettel egészül ki:
„V. A miniszter által nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:
A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv által a  miniszter részére az  ágazati irányítással 
összefüggő feladatok ellátása, a  miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából egyedileg, vagy informatikai 
rendszere útján továbbított, illetve a  felsőoktatási információs rendszerben közvetlenül hozzáférhetővé tett 
személyes és különleges adatok.
2. Az adatkezelés időtartama: az adattovábbítástól számított öt évig.
3. Az  1.  pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a  bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a  bírósági 
végrehajtónak, államigazgatási szervnek (a  konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok); a  munkavégzésre 
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak (a foglalkoztatással összefüggő adatok); a nemzetbiztonsági 
szolgálatnak (az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat); a  Diákhitel 
Központnak (a hallgatói hitel jogszerű folyósításával és a  tanulmányok folytatásával összefüggő adatok); az Avtv2. 
28. §-a alapján a fenntartóhoz intézett adatmegismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § 
(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.”

5. melléklet a 2016. évi LXXX. törvényhez

Az Nftv. 5. melléklet 5. pontja a következő c) ponttal egészül ki:
(Továbbítható:)
„c) a miniszternek egyedileg vagy informatikai rendszerben biztosított közvetlen elérés útján az ágazati irányítással 
összefüggő feladatok ellátása, a  miniszteri hatósági jogkör gyakorlása céljából a  feladatok ellátásához szükséges 
valamennyi adat.”
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2016. évi XCII. törvény 
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról*

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

1. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„102. § (1) A végrehajtó a foglalási jegyzőkönyv másolatának megküldésével 3 napon belül értesíti a kulturális javak 
hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség hatóságát, ha
a) a lefoglalt tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik,
b) a  lefoglalt tárgyról nem állapítható meg, hogy a védett kulturális javak közé tartozik, de valószínűsíthető, hogy 
a védetté nyilvánítás kritériumainak megfelel.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében biztosítani kell a végrehajtás során, hogy a kulturális javak hatósági feladatai 
körében eljáró kulturális örökség hatósága a lefoglalt tárgyat megvizsgálja.”

2. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  
1995. évi LXVI. törvény módosítása

2. §  A köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.  évi LXVI.  törvény 33.  § 
(1)  bekezdésében a  „kulturális örökségvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a  „kulturális javak hatósági 
feladatkörében eljáró kulturális örökség hatósága” szöveg lép.

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

3. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény 17.  § (1)  bekezdés 16.  pontjában hatályát veszti 
a „  ,  továbbá a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott örökségvédelmi hatósági kötelezés” 
szövegrész.

4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

4. § (1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. §-a a következő 4a. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„4a. földmunka: a  földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó, kézi vagy gépi erővel végzett beavatkozás, 
beleértve a tereprendezést, depó, feltöltés, töltés kialakítását.”

 (2) A Kötv. 7. § 16–18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„16. Műemlékfenntartás: a  műemlék rendeltetésszerű és biztonságos, méltó (eszmei értékével összhangban 
álló) használatához, illetve védett értékei megőrzéséhez szükséges üzemeltetés és ennek során a  jókarbantartás 
teljesítése, állagmegóvási beavatkozások elvégzése, valamint a műemléki helyreállítás.
17. Műemléki érték: minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, vagy sajátos terület, 
valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk 
múltja és a magyar nemzet vagy más közösség hovatartozás-tudata szempontjából országos jelentőségű történeti, 
művészeti, tudományos és műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és beépített berendezési tárgyaival együtt.
18. Műemléki helyreállítás: a jókarbantartási vagy az állagmegóvási feladatokon túlmenő, a műemlék egészét vagy 
részét érintő felújítás, részleges vagy teljes visszaállítást célzó építési tevékenység vagy restaurálás.”

 (3) A Kötv. 7. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„29a. Régészeti feladatellátás: A  földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás esetén feltárásra jogosult 
által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi tevékenység, melynek szaktevékenységi része 
a  feltárásvezetés, a  feltárás dokumentálása, a  régésztechnikusi feladatellátás, a  leletek elsődleges feldolgozása, 
valamint a geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A Kötv. 7. §-a a következő 44a. és 44b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„44a. Védett műemléki érték jókarbantartása: tervszerű megelőző vagy hosszabb időszakonként, rendszeresen 
visszatérő jelleggel végzett, a  jó műszaki állapot megőrzését elősegítő, vagy a  kármegelőzésre, hibaelhárításra 
irányuló vagy rendeltetésszerű és biztonságos napi használatot, működést biztosító építési-szerelési munka, 
valamint az üzembiztonság megtartására irányuló rendtartási, tisztítási, javítási tevékenység.
44b. Védett műemléki érték állagmegóvása: rossz műszaki állapotban lévő védett műemléki érték, annak önálló 
rendeltetési egysége további kármegelőzése, kárelhárítása érdekében végzett építési tevékenység.”

5. §  A Kötv. Általános védelem alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A régészeti lelőhelyek nyilvántartásba vételének szabályait jogszabály állapítja meg.”

6. §  A Kötv. 21. § (1) bekezdés a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:
(A próbafeltárás célja)
„a) a terület régészeti érintettségének megállapítása,
b) régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása,
c) a  nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánításának előkészítése során a  lelőhelyek védelmi fokozatának 
megállapítása és osztályozása,”

7. §  A Kötv. 22. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi közútépítések előkészítése 
során a beruházó a régészeti érintettség felderítése érdekében a feltárásra jogosult intézménnyel előzetes régészeti 
dokumentációt köteles készíttetni a kerékpárút kivételével.
(2b) A  nagyberuházásnak nem minősülő, földmunkával járó beruházások előkészítése során az  előzetes régészeti 
dokumentáció tartalmi elemeire a  23/C.  § (2) és (5)  bekezdésében, valamint a  23/D.  § (1) és (2)  bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.”

8. §  A Kötv. 23/E. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  beruházó a  szerződéskötés szándékáról a  feltárási projekttervben megjelölt, feltárásra jogosult akkreditált 
intézményt és a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervet egyidejűleg értesíti, elektronikus úton is.
(2b) Ha az  akkreditált intézmény a  megelőző feltárásra vonatkozó szerződést a  22.  § (11)  bekezdésében 
meghatározott 15 napos határidőn belül nem köti meg, akkor a  jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv 
gondoskodik a régészeti feladatellátás elvégzéséről.”

9. §  A Kötv. 23/F. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költségei nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési 
költségének 0,35 százalékát, kivéve, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését vállalja.
(8a) Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költsége
a) tartalmazza a végleges leletbefogadás,
b) nem tartalmazza a próbafeltáráshoz szükséges gépi földmunka, továbbá a munka- és balesetvédelmi szabályok 
betartásához szükséges műszaki feltételek biztosításának
költségét.”

10. §  A Kötv. 23/G. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közlekedési infrastruktúra-beruházás esetén a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a gyűjtőterületén 
érintett akkreditált megyei hatókörű városi múzeum bevonásával gondoskodik
a) a megelőző feltárás,
b) a kivitelezés során ellátandó régészeti megfigyelés, valamint
c) a 23/G. § (8) bekezdésében meghatározott miniszteri döntés szerinti régészeti feladatellátás
elvégzéséről, amelynek érdekében megkeresi a  gyűjtőterületén érintett akkreditált megyei hatókörű városi 
múzeumot.
(1b) Ha a  gyűjtőterületén érintett akkreditált megyei hatókörű városi múzeum a  jogszabályban kijelölt 
örökségvédelmi szerv megkeresésére öt napon belül nem válaszol, vagy a válaszában foglaltak nem felelnek meg 
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a jogszabályi előírásoknak, akkor a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a gyűjtőterületén érintett akkreditált 
megyei hatókörű városi múzeum bevonása nélkül gondoskodhat a régészeti feladatellátás elvégzéséről.
(1c) Az (1a) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésébe jogszabályban meghatározott módon bevonható
a) a gyűjtőterületén érintett területi múzeum,
b) akkreditált, feltárásra jogosult intézmény,
c) akkreditált szervezet.”

11. §  A Kötv. 24. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a  felfedező, a  tevékenység felelős 
vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles)
„b) a  jegyző útján a  hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a  mentő 
feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint”

12. §  A Kötv. 27/B. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  feltárást nem a  befogadó múzeum végzi, a  végleges leletbefogadás költségeiről a  feltáró intézmény 
és a  befogadó múzeum a  kultúráért felelős miniszter e  törvény felhatalmazása alapján kiadott, az  elsődleges 
leletfeldolgozás és a  leletanyag végleges befogadásának szabályaira vonatkozó rendeletében meghatározottak 
szerint megállapodást köt.
(6) Előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti feltárás esetén előkerült leletanyag végleges 
befogadásáért legfeljebb a feltárás régészeti költségének 10%-áig terjedő összeg illeti meg a befogadó múzeumot 
e kötelezettsége teljesítésekor.”

13. §  A Kötv. 28/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  műemléki érték nyilvántartásba vétele ügyében ügyfélnek minősül a  nyilvántartásba vételi 
kezdeményezéssel érintett ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi joggyakorlója, vagyonkezelője, társasház esetén 
tulajdonosi közössége, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.”

14. §  A Kötv. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A védelem alá vonni tervezett sajátos területen álló ingatlan, valamint a nyilvántartott műemléki érték ingatlan 
esetén
a) a 28/A. § (2a) bekezdésében meghatározott jogosultakat, és
b) a jogszabályban meghatározott egyéb érintett személyt és szervezetet
jogszabályban meghatározott módon értesíteni kell a  műemlékké nyilvánítás tudományos előkészítésének 
befejezéséről.”

15. §  A Kötv. 31. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az ideiglenes műemléki védettség ismételten nem rendelhető el.”

16. §  A Kötv. a következő 32/B. §-sal egészül ki:
„32/B. § A műemléki védettség a védett műemléki érték értékleltárba vett, műemléki értéket megalapozó, hiteles 
alkotórészeire, tartozékaira, valamint beépített berendezési tárgyaira is kiterjed.”

17. § (1) A Kötv. 35. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védett műemléki érték)
„e) áthelyezése vagy telekalakítása következtében az adott telken a védett érték nem található meg.”

 (2) A Kötv 35. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti esetekben az  általános védelem értékvizsgálat elvégzését követően 
tartható fenn.”

18. §  A Kötv. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A műemléki védelem alatt álló történeti kert egésze nem számolható fel, annak védett részei nem szüntethetők 
meg.”
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19. §  A Kötv. 43. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Védett műemléki érték korszerűsítése – különösen az  energiahatékonyságra vonatkozó 
minimumkövetelmények betartása, az  energia-megtakarítási célú felújítás – nem okozhatja a  műemléki védelem 
alapját képező értékeinek helyreállíthatatlan sérülését, elvesztését.
(5b) A védett műemléki érték egésze nem bontható le.
(5c) A védett műemléki érték részlegesen akkor bontható le, ha
a) egyes részeinek, illetve szerkezeti elemeinek megmentése céljából szükséges,
b) helyreállításával kapcsolatban korábbi és jelentős építési korszak maradványának bemutatását, vagy a  hiteles 
állapotát eltorzító idegen részek eltávolítását, illetve a műszaki állagbiztosítás vagy életveszély-elhárítás érdekében 
szükséges elkerülhetetlen beavatkozásokat célozza, vagy
c) utólag létesített, műemléki értékkel nem bíró építmény eltávolítását vagy terepszint megváltoztatását célozza
és a beavatkozás a méltó használat érdekében, az általános védelmet, illetve a műemlékké nyilvánítást megalapozó 
műemléki értékek helyreállíthatatlan sérelme nélkül megvalósítható.
(5d) A  műemlék telkén és a  műemléki területen a  műemléki értékkel nem bíró építmény bontása, új építmény 
létesítése során a  védelmet megalapozó műemléki érték érvényesülésére jogszabályban meghatározottak szerint 
tekintettel kell lenni.”

20. § (1) A Kötv. 44. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A műemlékek hasznosítására és tulajdonjogának átruházására irányuló jogügyletek”

 (2) A Kötv. 44. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter jóváhagyása szükséges
a) az  olyan jogügylethez, melynek alapján a  nemzeti vagyon körébe tartozó műemlék tulajdonjoga átruházásra 
kerül, vagy az egyéb módon kikerül a nemzeti vagyon köréből, vagy azon osztott tulajdon létesül,
b) az  olyan jogügylethez, amely az  állami vagyon körébe tartozó műemléket – a  jogszabályban foglaltak szerint, 
közérdekből alapított használati jog, vezetékjog, szolgalom kivételével – megterheli, biztosítékul adja,
c) az állami tulajdonban álló műemlék vagyonkezelőjének kijelöléséhez vagy annak megváltoztatásához,
d) vagyonkezelő hiányában az állami tulajdonban álló műemlék hasznosítására irányuló bármely jogügylethez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyás a jogügylet érvényességi kelléke.
(3) A  miniszter jóváhagyását megtagadhatja, ha az  (1)  bekezdésben meghatározott jogügylet a  védettséget 
megalapozó értéket veszélyezteti, vagy az a védett érték egységes tulajdonosi szerkezetének kialakítását, egységes 
hasznosítását nem szolgálja.
(4) A  nemzeti vagyon körébe tartozó műemlék ingatlannal kapcsolatos, az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti 
jogügylettel összefüggő ingatlan-nyilvántartási kérelem kötelező mellékletét képezi a  miniszter hozzájáruló 
jognyilatkozata.”

21. §  A Kötv. 52. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  bejelentésre kötelezett tulajdonos (birtokos) személyazonosító adatait és lakcímét az  ezt igazoló hatósági 
igazolvány alapján közli a hatósággal.”

22. §  A Kötv. 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hatóság a  kiviteli engedélykérelmet elutasítja, vagy a  kiviteli engedélyt visszavonja és a  műtárgykísérő 
igazolást érvénytelenné nyilvánítja, ha a tárgy
a) lopott,
b) védett gyűjteményből vagy tárgyegyüttesből jogellenesen került ki,
c) jogellenesen került Magyarországra.
(5) A  kiviteli engedélyezés tekintetében jogellenesen Magyarországra került tárgynak minősül különösen, ha 
a  tárgynak a  származási országból a  jogszabályok megsértésével történt a  kivitele, ideértve a  jogszerű ideiglenes 
kivitelre vonatkozó feltételek megszegéséből adódó jogsértést, illetve a  kivitel lejártát követően vissza nem vitt 
javak esetét is.”

23. §  A Kötv. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Műemlékvédelmi érdek érvényesítése céljából a  műemlék fenntartása, különösen helyreállítása során 
az országos építési követelményektől, a településrendezési eszközöktől, annak részeként a helyi építési szabályzattól 
a  tervezés folyamán és a  hatósági eljárásban el lehet térni. A  nemzeti szabványoktól való eltérést a  műemléki 



3251 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  •  2016. évi 15. szám

értékek megőrzése érdekében előnyben kell részesíteni, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és vagyonbiztonság 
követelményeinek megfelel, vagy az élet- és vagyonbiztonság más módon biztosítható.
(4a) A  (4)  bekezdés értelmezésében a  műemlékvédelmi érdek alatt a  védett műemléki érték megőrzését, 
fenntartását biztosító védelem és azt elősegítő közérdekű szempontok együttesét kell érteni.”

24. § (1) A Kötv. 64/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/A.  § A  miniszter vita esetén dönt arról, hogy valamely tárgy, létesítmény vagy jelenség a  kulturális örökség 
körébe tartozik-e.”

 (2) A Kötv. a III. Része a 64/A. §-t követően a következő 64/B. §-sal egészül ki:
„64/B.  § A  jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv ellátja a  miniszter által – eseti vagy állandó jelleggel  – 
meghatározott egyéb feladatokat.”

25. § (1) A Kötv. 67. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Amennyiben a  kötelezett a  hatósági kötelezésben foglaltaknak nem tesz eleget és ezzel a  védett kulturális örökség 
veszélybe kerül, a hatóság örökségvédelmi bírság kiszabásáról intézkedik és)
„a) a  munkákat a  kötelezett helyett annak költségére és felelősségére elvégeztetheti, más érdekelt, különösen 
tulajdonostárs erre irányuló kérelme esetén akként is, hogy a  munkálatok költségének előlegezésére feljogosítja 
az érdekeltet;”

 (2) A Kötv. 67. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  jogerős és végrehajtható határozatban megállapított (3)  bekezdés a)  pontja szerinti követelés biztosítékául 
a Magyar Államot a védett kulturális örökségi elemen jelzálogjog, valamint annak fennállásáig terhelési tilalom illeti 
meg.”

 (3) A Kötv. 67. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdés szerinti határozatával a hatóság megkeresi
a) az  ingatlanügyi hatóságot a  jelzálogjog bejegyzése és a  terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő 
feljegyzése,
b) az  illetékes állami adóhatóságot – amennyiben a  kötelezettség teljesítése határidőre nem történt meg  – 
a követelés végrehajtása
iránt.
(7) A követelés kielégítése vagy megszűnése esetén a hatóság 15 napon belül megkeresi az ingatlanügyi hatóságot 
a bejegyzett jog és a feljegyzett tény törlése iránt.
(8) Abban az esetben, ha a (4) bekezdés szerinti jelzálogjogot olyan ingatlanra kell bejegyezni és a terhelési tilalom 
tényét feljegyezni, amelyre a  74.  § (1)  bekezdése szerinti jogi jelleg az  ingatlan-nyilvántartásban ezt megelőzően 
még nem került feljegyzésre, az  eljáró hatóság köteles a  jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási feljegyeztetéséről 
gondoskodni. A  jelzálogjog bejegyzése és a  terhelési tilalom tényének feljegyzése csak a  jogi jelleg feljegyzését 
követően kezdeményezhető.”

26. §  A Kötv. Nyilvántartások alcíme a következő 74/C. §-sal egészül ki:
„74/C.  § (1) Ha a  településrendezési eszközökkel érintett ingatlan a  hatályos településrendezési eszközökben 
megállapítottakhoz képest utóbb védetté válik, vagy a  védettsége megszűnik, úgy a  védettség keletkezése vagy 
a védettség megszűnésétől számított 6 hónapon belül a helyi építési szabályzatban a 71. § (1) bekezdése szerinti 
központi, közhiteles nyilvántartás tartalmának megfelelő változtatásokat át kell vezetni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott változás átvezetése iránt az  ezt megállapító jogerős határozatával vagy 
végzéssel a hatóság megkeresi az illetékes települési önkormányzatot.”

27. §  A Kötv. A hatósági eljárások szabályai alcíme a következő 75/C. §-sal egészül ki:
„75/C. § A hatóság által hozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek.”

28. §  A Kötv. 82. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Örökségvédelmi bírsággal (a  továbbiakban: bírság) kell sújtani azt a  természetes vagy jogi személyt és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)]
„f ) nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást valósít meg.”
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29. §  A Kötv. a következő 84. §-sal egészül ki:
„84.  § (1) Az  örökségvédelmi bírságból eredő jogerős és végrehajtható határozatban megállapított követelés 
biztosítékául a Magyar Államot a védett kulturális örökségi elemen jelzálogjog, valamint annak fennállásáig terhelési 
tilalom illeti meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatával a hatóság megkeresi
a) az  ingatlanügyi hatóságot az  (1)  bekezdésben meghatározott jelzálogjog bejegyzése és a  terhelési tilalom 
ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése,
b) az  illetékes állami adóhatóságot – amennyiben a  kötelezettség teljesítése határidőre nem történt meg  – 
a követelés végrehajtása
iránt.
(3) A követelés kielégítése vagy megszűnése esetén a hatóság 15 napon belül megkeresi az ingatlanügyi hatóságot 
a bejegyzett jog és a feljegyzett tény törlése iránt.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jelzálogjog bejegyzése és terhelési tilalom tényének feljegyzése iránt a 67. § 
(8) bekezdésének alkalmazásával kell feljegyezni.”

30. §  A Kötv. 86. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Magyar Állam elővásárlási jogát
a) ingatlanok esetében a kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv,
b) a  védetté nyilvánított kulturális javak tekintetében a  kulturális javakért való felelőssége körében 
a  kormányrendeletben kijelölt örökségvédelmi szerv, továbbá – kormányrendeletben meghatározottak szerint  – 
a kultúráért felelős miniszter
gyakorolja.”

31. §  A Kötv. 92. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartott műemléki értékké minősülő műemlékek esetében a 28/A. § (2) bekezdését 
nem kell alkalmazni.”

32. §  A Kötv. 93. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa:)
„k) az örökségvédelmi tanácsadó testületek működtetésével kapcsolatos feladatokat és szabályokat;”

33. §  A Kötv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 92/F. §-sal egészül ki:
„92/F.  § E  törvénynek a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény és az  azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.4.) megállapított 24., 27/A., 28/A., 29., 64., 71., 72., 
74., 74/C., 76. §-át a Módtv.4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

34. §  A Kötv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

35. §  A Kötv.
 1. 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „összehangolását és irányítását” szövegrész helyébe az „összehangolását 

és szakmai irányítását” szöveg,
 2. 6.  § (2)  bekezdésében a „kormányrendeletben kijelölt központi hivatalként működő központi költségvetési 

szerv (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv” szöveg,
 3. 6.  § (3)  bekezdésében az  „Az örökségvédelmi hatósági és egyéb szakmai döntések” szövegrész helyébe 

az „A hatósági és egyéb szakmai döntések” szöveg,
 4. 7. § 4. pontjában az „így biztosított fennmaradásuk” szövegrész helyébe az „így biztosítva fennmaradásukat” 

szöveg,
 5. 7.  § 13.  pontjában a „fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására 

irányul, kivéve a  nagyberuházást” szövegrész helyébe a  „beavatkozások, fejlesztések, beruházások által 
érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul” szöveg,

 6. 7.  § 20.  pont nyitó szövegrészében a „beruházás” szövegrész helyébe a „beavatkozás, fejlesztés, beruházás” 
szöveg,

 7. 7.  § 20.  pont d)  alpontjában az „árapasztótározó-építés” szövegrész helyébe az „árapasztó- vagy árapasztó 
tározó-építés” szöveg,
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 8. 7. § 25. pontjában a „védelem” szövegrész helyébe a „védettség” szöveg,
 9. 7. § 27. pontjában a „fejlesztés” szövegrész helyébe a „beavatkozás, fejlesztés” szöveg,
10. 15. § (2) bekezdés f ) pontjában az „elővásárlási jogáról szóló tájékoztatást” szövegrész helyébe az „elővásárlási 

joga fennállásának tényét” szöveg,
11. 19.  § (1)  bekezdésében a  „fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az  ásványi vagyon kitermelését is 

(a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások)” szövegrész helyébe a „beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, 
beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások)” szöveg,

12. 19. § (3) bekezdésben a „23/F. § (6)” szövegrész helyébe a „23/F. § (7)” szöveg,
13. 20/A. § (1) bekezdésében a „végezhető tevékenység” szövegrész helyébe a „végezhető feltárási tevékenység” 

szöveg,
14. 22.  § (2)  bekezdésében az  „a feltárásra jogosult intézményt” szövegrész helyébe a  „feltárásra jogosult 

intézményt” szöveg,
15. 23/A. §-ában a „fejlesztések, beruházások” szövegrész helyébe a „beruházások” szöveg,
16. 23/C.  § (1)  bekezdésében az „esetén előzetes” szövegrész helyébe az „esetén – a  (2)  bekezdésben foglalt 

kivétellel – előzetes” szöveg,
17. 23/C. § (2) bekezdésében az „az öt évnél nem régebbi örökségvédelmi hatástanulmány” szövegrész helyébe 

az „a hatástanulmány is” szöveg,
18. 23/C.  § (4)  bekezdésében a  „Hivatal megkeresésére” szövegrész helyébe a  „jogszabályban kijelölt 

örökségvédelmi szerv megkeresésére” szöveg,
19. 23/C.  § (4)  bekezdésében a  „Hivatal rendelkezésére” szövegrész helyébe a  „jogszabályban kijelölt 

örökségvédelmi szerv rendelkezésére” szöveg,
20. 23/E.  § (6)  bekezdésében a  „régészeti megfigyelést akkreditált intézménynek kell végezni a  feltárás 

vezetőjének irányításával” szövegrész helyébe a  „régészeti megfigyelést jogszabályban meghatározottak 
szerint akkreditált intézménynek vagy a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervnek kell végezni” szöveg,

21. 23/F.  § (9)  bekezdésében a „leletfeldolgozás” szövegrész helyébe a „leletfeldolgozás, valamint a  végleges 
leletbefogadás” szöveg,

22. 23/G. § (1) bekezdésében a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
beruházás” szövegrész helyébe a  „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra-beruházás (a továbbiakban: közlekedési infrastruktúra-beruházás)” szöveg,

23. 23/G.  § (4)  bekezdésében a „régészeti feladatellátás keretében” szövegrész helyébe a „23/F.  § (9)  bekezdés 
szerinti 1%-on felül” szöveg,

24. 24. § (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „feltárást végző intézmény” szöveg,
25. 27.  § (4)  bekezdésében az  „a tervezett fejlesztés, beruházás műszaki tartalmának” szövegrész helyébe 

az „a földmunkával járó, tervezett beruházás műszaki tartalmának” szöveg,
26. 27/A. § (2) bekezdésében a „Hivatal ellenőrzi. A Hivatal által végzett feltárások esetén az ellenőrzést a hatóság 

végzi.” szövegrész helyébe a „hatóság jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi.” szöveg,
27. 27/A.  § (3)  bekezdésében a  „feltárásban alvállalkozóként nem működhet közre” szövegrész helyébe 

a „feltárásban nem működhet közre” szöveg,
28. 28. § a) pontjában a „műemléki területek” szövegrész helyébe a „sajátos területek” szöveg,
29. 28. § b) pontjában a „műemlékek és környezetük” szövegrész helyébe a „védett műemléki értékek, valamint 

a műemlékek, a műemlékvédelem sajátos tárgyai környezetének megőrzése,” szöveg,
30. 28. § c) pontjában a „műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét 

szolgáló kezelése” szövegrész helyébe a „védett műemléki értékek fenntartása és az értékvédelmet szolgáló 
fejlesztése” szöveg,

31. 28. § d) pontjában a „kutatások, oktatás” szövegrész helyébe az „oktatás, szakirányú szakképzés” szöveg,
32. 28/A. § (2) bekezdésében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „hatóságnál” szöveg,
33. 28/A.  § (4)  bekezdésében az  „értékre vonatkozó szabályokat” szövegrész helyébe az  „érték védelmének 

részletes szabályait” szöveg,
34. 29. § (1) bekezdésében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „hatóságnál” szöveg,
35. 29.  § (4)  bekezdésében a „tulajdonos és” szövegrész helyébe a „tulajdonos (tulajdonosi joggyakorló) vagy 

tulajdonosi közösség és” szöveg,
36. 32. § d) pontjában a „rendelkezést,” szövegrész helyébe a „rendelkezést, ha a védetté nyilvánítást megalapozó 

érték kiemelkedő jelentősége indokolja,” szöveg,
37. 35. § (1) bekezdés d) pontjában a „meg,” szövegrész helyébe a „meg, vagy” szöveg,
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38. 35. § (3) bekezdésében az „és c) pontja” szövegrész helyébe az „és e) pontja” szöveg,
39. 35/A.  § (1)  bekezdésében a „kategóriába sorolással kell osztályozni” szövegrész helyébe a „kategóriába kell 

sorolni” szöveg,
40. 36.  § (1)  bekezdésében a  „műemlékhez” szövegrész helyébe a  „műemléki értékhez” szöveg, valamint 

az „ , illetőleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,
41. 37.  §-át megelőző alcím címében a „Temetők és” szövegrész helyébe a „Történeti” szöveg, az „emlékhelyek” 

szövegrész helyébe a „helyek” szöveg,
42. 37.  § (1)  bekezdésében a  „temetőket és” szövegrész helyébe a  „történeti”, az  „emlékhelyeket vagy 

a  temetőknek azokat a  részeit,” szövegrész helyébe a  „helyeket (történeti temetőket és temetkezési 
emlékhelyeket) vagy ezek meghatározott részeit, különösen a” szöveg,

43. 37. § (3) bekezdésében a „temető,” szövegrész helyébe a „történeti” szöveg, az „emlékhely” szövegrész helyébe 
a „hely” szöveg,

44. 41. §-át megelőző fejezetcímben a „MŰEMLÉKEK” szövegrész helyébe a „VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK” szöveg, 
a „FENNTARTÁSA ÉS HASZNÁLATA” szövegrész helyébe a „MEGŐRZÉSE” szöveg,

45. 41. §-át megelőző alcímben a „műemlékek” szövegrész helyébe a „védett műemléki értékek” szöveg,
46. 41.  § (1)  bekezdésében a „nyilvántartott műemléki érték és a  műemlék fenntartásáról, jókarbantartásáról 

annak tulajdonosa, vagyonkezelője, használója, a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt nemzeti vagyon 
körébe tartozó műemlékek esetében a  vagyonkezelője, használója vagy a  tulajdonosi jogok gyakorlója, 
továbbá” szövegrész helyébe a „védett műemléki érték fenntartásáról, jókarbantartásáról annak tulajdonosa 
(tulajdonosi jogok gyakorlója), vagyonkezelője, használója, vagy” szöveg,

47. 41.  § (2)  bekezdésében a  „nyilvántartott műemléki értéket, műemléket” szövegrész helyébe a  „védett 
műemléki értéket” szöveg, a „fenntartási,” szövegrész helyébe a „nyilvántartott műemléki érték, műemlék 
esetében a fenntartási,” szöveg,

48. 63.  § (1)  bekezdésében a „nyilvántartott műemléki értéken, a  műemléken” szövegrész helyébe a „védett 
műemléki értéken” szöveg, valamint az  „építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az  „építésügyi és 
építésfelügyeleti hatóság” szöveg,

49. 63.  § (3)  bekezdésében az „engedélyezi az  építésügyi” szövegrész helyébe az „engedélyezi vagy tudomásul 
veszi az építésügyi” szöveg,

50. 64. §-ában a „Hivatal a kulturális örökségvédelem körében” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
51. 65.  §-át megelőző alcímben a „hatósági nyilatkozat” szövegrész helyébe az „a hatóság jogszerű hallgatása” 

szöveg,
52. 65. § (3) bekezdésében a „hatósági nyilatkozatban” szövegrész helyébe a „jogszerű hallgatással” szöveg,
53. 67.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „nyilvántartott műemléki értékek, a  műemlékek,” szövegrész helyébe 

a „védett műemléki értékek állagmegóvására vagy” szöveg,
54. 67.  § (2)  bekezdésében a  „tulajdonost, vagyonkezelőt,” szövegrész helyébe a  „tulajdonost (tulajdonosi 

joggyakorlót), vagyonkezelőt, társasházat,” szöveg,
55. 67. § (5) bekezdésében a „minősül.” szövegrész helyébe a „minősül és adók módjára kell behajtani.” szöveg,
56. 71. § (1) bekezdés e) pontjában a „várományosi helyszínek” szövegrész helyébe a „várományos helyszínek és 

területek” szöveg,
57. 72. § (1) bekezdésében a „nyilvántartást vezető szerv” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
58. 74.  § (2)  bekezdésében a  „jogerős határozatával a  Hivatal” szövegrész helyébe a  „jogerős döntésével 

a hatóság” szöveg,
59. 74. § (4) bekezdésében a „Hivatal jogerős határozatával” szövegrész helyébe a „hatóság jogerős döntésével” 

szöveg,
60. 81.  § h)  pontjában a  „műemlékek helyreállításának támogatása” szövegrész helyébe a  „műemlékek 

állagmegóvásának, helyreállításának vagy jókarbantartásának támogatása” szöveg,
61. 82. § (1) bekezdés a) pontjában az „engedély nélkül” szövegrész helyébe az „engedély vagy tudomásulvétel 

nélkül” szöveg,
62. 82.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „jogosultság nélkül” szövegrész helyébe a „jogosultság vagy műemléki 

területen szakértői tevékenységet szakértői jogosultság nélkül” szöveg,
63. 82. § (4) bekezdés b) pontjában a „kár nagyságát” szövegrész helyébe a „kár jogszabályban meghatározottak 

szerint megállapítható vagy becsült nagyságát” szöveg,
64. 92.  § (1)  bekezdésében a „2015. december 31-ig” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározottak 

szerint” szöveg,



3255 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  •  2016. évi 15. szám

65. 92. § (2) bekezdésében a „bírságkategóriába” szövegrész helyébe a „kategóriába” szöveg,
66. 93. (1) bekezdés j) pontjában a „lelőhelyek és a műemlékek ellenőrzésének” szövegrész helyébe a „lelőhelyek 

és a védett műemléki értékek ellenőrzésének” szöveg,
67. 93. (1)  bekezdés k)  pontjában a  „földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal” szövegrész helyébe 

a „földmunkával járó beruházásokkal” szöveg,
68. 93. (1)  bekezdés r)  pontjában az  „engedélyhez kötött” szövegrész helyébe az  „engedélyhez vagy 

tudomásulvételhez kötött” szöveg,
69. 93. § (1) bekezdés x) pontjában a „nyilvántartott műemléki érték, a műemlék, a műemléki terület” szövegrész 

helyébe a „védett műemléki érték” szöveg,
70. 93.  § (1)  bekezdés y)  pontjában az „engedélyhez” szövegrész helyébe az „örökségvédelmi engedély iránti 

kérelemhez vagy bejelentéshez” szöveg
lép.

36. § (1) A Kötv.
a) 6. § (4) bekezdésében,
b) 20. § (4) bekezdés g) pontjában,
c) 23/C. § (3) bekezdésében,
d) 23/C. § (6) bekezdésében,
e) 23/D. § (2)–(5) bekezdésében,
f ) 23/E. § (2)–(4) bekezdésében,
g) 23/F. § (1) és (2) bekezdésében
a „Hivatal” szövegrész helyébe a „jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv” szöveg lép.

 (2) A Kötv.
a) 14. § (1) bekezdésében,
b) 24. § (5) bekezdésében,
c) 29. § (2) bekezdésében,
d) 32/A. §-ában,
e) 71. § (1) és (2) bekezdésében,
f ) 76. § (2) bekezdésében,
g) 86. § (2) bekezdésében
a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg lép.

37. §  Hatályát veszti a Kötv.
a) 7. § 20. pont b) alpontja,
b) 28/A. § (3) bekezdésében a „fellebbezésre tekintet nélkül” szövegrész,
c) 32.  § e)  pontjában az „az örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriájába és a  védelem” szövegrész 

és a „további” szövegrész,
d) 35. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
e) 39. § (3) bekezdése,
f ) 43. §-át megelőző alcím címében a „vagyonátruházása,” szövegrész,
g) 43. § (6) bekezdésében a „környezetben, valamint a műemléki jelentőségű” szövegrész,
h) 45. §-a,
i) 51. § (4) bekezdése,
j) III. Rész címében az „A HIVATAL ÉS” szövegrész,
k) 64. § c), d) és f ) pontja,
l) 67. § (1) bekezdésében a „ , a 63. § (3) bekezdésében meghatározott” szövegrész,
m) 68. § (1) bekezdésében az „a 63. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységek vonatkozásában” szövegrész,
n) 74/A. §-a,
o) 74/B. §-a,
p) 81. § m) pontjában a „Hivatal által a” szövegrész,
q) 92. § (1) bekezdésében a „2015. január 1-jén” szövegrész,
r) 92. § (2) bekezdésében a „2015. december 31. napján a” szövegrész,
s) 92/E. §-a,
t) 93. § (1) bekezdés o) és v) pontja.”
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5. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

38. §  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.  törvény (a továbbiakban: Kstv.) 4. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:
örökségvédelem céljából, ha védetté nyilvánított régészeti lelőhely vagy műemlék, továbbá a  nemzeti emlékhely 
örökségvédelmi érdekei másként nem biztosíthatóak, így különösen, ha)
„ia) az  érintett ingatlanon olyan tevékenység folyik, amely kisajátítás hiányában a  védetté nyilvánított régészeti 
lelőhely vagy műemlék, továbbá a nemzeti emlékhely megsemmisülését eredményezi, vagy amely által az a veszély 
fenyeget, hogy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszti;”

39. §  A Kstv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) A  4.  § (1)  bekezdés i)  pont ia)  alpontja, j)  pont ja)  alpontja, l)  pont la)  alpontja és m)  pont ma)  alpontja 
szerinti célból indult kisajátítási eljárás esetén a kártalanítás összegét csökkenteni kell a kisajátítást kérő vagy – arra 
hatáskörrel rendelkező – szervei által a károsodás felszámolása, valamint a további károsodás, illetve veszélyeztetés 
megelőzése érdekében
a) a  kártalanításra jogosult költségére jogszabály alapján elvégzett intézkedések (a  továbbiakban: kárelhárítási 
intézkedések) máshonnan meg nem térült igazolt költségeivel, vagy – ha ez az érték a magasabb – a kárelhárítási 
intézkedések következtében – a  kárelhárítási intézkedések elvégzését közvetlenül megelőző állapothoz képest  – 
keletkezett forgalmi érték-növekmény máshonnan meg nem térült összegével, valamint
b) a  kártalanításra jogosult részére nyújtott támogatás felhasználásával megvalósult – a  támogatás felhasználását 
közvetlenül megelőző állapothoz képest keletkezett – forgalmi érték-növekmény máshonnan meg nem térült 
összegével.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti célból történő kisajátításnak nem akadálya, hogy a  kisajátítási eljárás időtartama alatt 
a kisajátítást kérő vagy annak – arra hatáskörrel rendelkező – szerve részben vagy egészben elvégezte a károsodás 
felszámolását.”

40. §  A Kstv. 24/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/C.  § A  18.  §-ban foglalt esetben a  kisajátítási eljárást a  kisajátítást kérő kérelmére – legfeljebb a  kárelhárítási 
intézkedések végrehajtásához szükséges időtartamra – fel kell függeszteni. Az eljárást a kisajátítást kérő kérelmére, 
de legkésőbb a  kárelhárítási intézkedések befejezését követően folytatni kell. Ha a  kisajátítást kérő a  kárelhárítási 
intézkedések befejezését megelőzően vagy azzal egyidejűleg nem kérte az  eljárás folytatását, a  kárelhárítási 
intézkedések befejezését köteles a kisajátítási hatóság részére haladéktalanul bejelenteni.”

41. §  A Kstv. a következő 46. §-sal egészül ki:
„46.  § E  törvénynek a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény és az  azzal összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2016.  évi XCII.  törvénnyel (a  továbbiakban: 2016.  évi XCII.  törvény) megállapított 
rendelkezéseit a  2016.  évi XCII.  törvény hatálybalépését követően indult kisajátítási hatósági eljárásokban kell 
alkalmazni.”

42. §  A Kstv. 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „kell egybevetnie, örökségvédelmi érték, természetvédelmi” szövegrész 
helyébe a „kell egybevetnie, a kulturális örökség védett elemei aktuális állapotát, veszélyeztetettségének mértékét, 
természetvédelmi” szöveg lép.

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény módosítása

43. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény a következő 141/A. alcímmel és 187/A. §-sal egészül ki:
„141/A. Fémkereső műszer jogellenes használata
187/A.  § (1) Aki fémkereső műszert engedély vagy bejelentés nélkül, illetve engedélytől eltérően használ, 
szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjére
a) a természetvédelmi őr,
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b) az önkormányzati természetvédelmi őr,
c) az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, valamint
d) a mezőőr
is szabhat ki helyszíni bírságot.”

6. A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvény módosítása

44. §  Nem lép hatályba a  közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 
megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvény 11. § (1) bekezdése.

7. Záró rendelkezések

45. §  Ez a törvény a kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

 Áder jános s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2016. évi XCII. törvényhez

A Kötv 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 14–16. sorral egészül ki:

(A B

A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása)

„14. Nagycenk, Széchenyi-kastély műemléki együttese cím: 9485 Nagycenk, Kiscenki út 3.

15. Szigetvár, vár cím: 7900 Szigetvár, Vár utca

16. Esztergom, Várhegy és Víziváros A Főszékesegyház (Bazilika) épülete 
cím: 2500 Esztergom, Szent István tér 1.,

a királyi palota maradványa és a vár épületei
cím: 2500 Esztergom, Szent István tér 2., valamint

az Érseki Palota épülete: a Prímási Levéltár, a Simor 
Érseki Könyvtár és a Keresztény Múzeum
cím: 2500 Esztergom, Bercsényi utca 2.”
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Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete 
a 2016/2017. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) 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. A rendelet hatálya

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,
ab) a gimnáziumokra,
ac) a szakgimnáziumokra,
ad) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)–ad) pont alattiak együtt: középiskola],
ae) a  szakiskolákra és készségfejlesztő speciális szakiskolákra [a továbbiakban az  ac)–ae)  pont alattiak 

együtt: szakképző iskola; a továbbiakban az ab)–ae) pont alattiak együtt: középfokú iskola],
af ) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)–af ) pont alattiak együtt: iskola],
ag) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira,
ah) a kollégiumokra,
ai) a  többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az  a)  pont alattiak együtt: 

nevelési-oktatási intézmény],
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,
d) az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire,
e) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,
f ) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
g) a pedagógusokra,
h) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, valamint
i) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
 (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. 

(csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp 
nem rendelkezik – száznyolcvankettő nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 
száznyolcvan, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

 (3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2017. május 4.,
b) a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban 2017. május 19.,
c) a  honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a  honvédelemért felelős miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2017. május 26.,
d) szakképző iskolákban féléves, másféléves, két és féléves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész 

számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2017. január 6.,
e) a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a HÍD II. részszakképesítésekre 

való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2017. június 2.
 (4) A  tanítási év lezárásának, a  tanuló minősítésének, a  magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az  iskola 

a  rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30.  § (3)  bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében 
pótolni. Az  iskola indokolt esetben gondoskodik az  elmaradt tananyag 2017/2018. tanítási évben történő 
feldolgozásáról.
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 (5) A  tanítási év lezárását követően az  iskola – ha az  iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az  ahhoz 
szükséges feltételeket biztosítja – a  tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó 
foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a  részvételt a  tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az  iskola igazgatójához 
benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

 (6) A  2016–2017. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás 
keretében részt vevő tanulók a 2016/2017. tanévre 2016. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

3. § (1) Az  alapfokú művészeti iskolákban és a  felnőttoktatásban a  tanítási év első és utolsó napját – a  tanítási év első és 
utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

 (2) A  szakképesítések megszerzésére való felkészítés a  szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken 
– a  szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a  keresztféléves 
oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A  tanítási év első és utolsó napját 
az  iskola igazgatója állapítja meg a  2.  § (3)  bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a  tanítási napok száma 
a 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

4. § (1) A  tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart. Az  iskolák 2017. január 27-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a  szülőket az  első félévben elért tanulmányi eredményekről. A  3.  §-ban meghatározott esetekben az  első 
félév utolsó napját az  igazgató állapítja meg. Az  értesítést ettől a  naptól számított öt munkanapon belül kell 
megküldeni.

 (2) Az  első félév és a  tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az  iskoláknak nevelőtestületi értekezleten 
el kell végezniük a  pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A  nevelőtestületi 
értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az  iskolaszéknek, az  intézményi 
tanácsnak és a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. §  A  tanítási évben – a  tanítási napokon felül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 
célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában 
és szakiskolában hat, a  szakgimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, 
amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a  nevelőtestület véleményének kikérésével – az  iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni.

6. § (1) Az őszi szünet 2016. november 2-ától 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő).

 (2) A  téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).

 (3) A  tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. 
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

 (4) Az  iskola az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a  tanítási év kezdő és befejező napjának 
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a  tanulóknak szünetet, valamint a  szünetek kezdő és 
befejező napját módosíthatja, ha – az  Nkt. 30.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározottak megtartásával – a  heti 
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 (5) A  nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, 
továbbá a  (4)  bekezdésben meghatározottak szerint a  tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a  nemzetiségi 
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

 (6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – 
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

 (7) A  jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az  Nkt. 30.  § (1)  bekezdése 
értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
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4. A vizsgák rendje

7. § (1) A  középiskolai érettségi vizsgákat, a  szakképző iskolai szakmai vizsgákat az  1.  mellékletben foglaltak szerint kell 
megtartani.

 (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a  tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját 
az iskola igazgatója határozza meg.

5. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő 
felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

8. §  A  középfokú iskolai, a  kollégiumi, valamint a  Köznevelési és a  Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás 
lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. A tanulmányi versenyek

9. § (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter 
hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

 (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
 (3) Az  iskola a  jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor 

építheti be a  munkatervébe, ha azzal az  iskolaszék, ennek hiányában az  iskolai szülői szervezet, az  iskolai 
diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért.

 (4) A  szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az  (1) és a  (3)  bekezdésben foglaltakat azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a  szakképesítésért felelős miniszter az  általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó 
felhívásnak a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 
2016. november 18-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

7. A témahetek megszervezése

10. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.  (VIII.  31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7.  § (4)  bekezdése szerinti projektoktatást 
lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:
a) pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 2017. március 6. és 2017. március 10. között,
b) digitális témahét 2017. április 3. és 2017. április 7. között,
c) fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.

 (2) A  nevelési-oktatási intézmény a  munkatervében meghatározott módon részt vehet a  témahetekhez kapcsolódó 
programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét 
keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) Az  Nkt. 80.  § (1)  bekezdése alapján, a  miniszteri rendelet 79.  § (6)  bekezdésében meghatározott méréseket, 
értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. május 24. napjára. A mérés napja tanítási napnak 
minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás 
a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett 
nevelési-oktatási intézmények a  Hivatal részére 2016. november 25-ig küldik meg, a  Hivatal által meghatározott 
módon.

 (2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt 
az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az  iskolákban, ahol a matematika tantárgyat 
az  adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az  (1)  bekezdésben meghatározott mérést az  adott nemzetiség nyelvén 
bonyolítják le.

 (3) A  Hivatal 2018. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi 
az  intézményi szintű elemzéseket az  intézmények vezetőinek, az  intézményi és a  fenntartói szintű elemzéseket 
a  fenntartóknak, továbbá azokat a  honlapján nyilvánosságra hozza. A  Hivatal az  országos elemzést megküldi 
az oktatásért felelős miniszternek, amely azt 2018. április 27-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza.
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 (4) A  miniszteri rendelet 135.  §-a alapján a  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a  Hivatal 
2017. május 31-ére szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret 
(a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a  nyolcadik évfolyamon a  KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. 
A  méréshez szükséges adatokat az  érintett általános iskolák a  Hivatal részére 2016. november 25-ig, az  elvégzett 
iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. 
A  mérések eredményét az  érintett általános iskola a  Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és 
az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

 (5) A  (4)  bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  iskolák hatodik 
és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni 
a  Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A  tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló 
mérőeszközöket a  Hivatal készíti el, a  mérést az  iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a  Hivatal által 
az  iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az  iskola a  mérést saját döntése alapján kiegészítheti 
az  idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az  érintett tanulóknál. A  méréshez szükséges adatokat az  érintett 
nevelési-oktatási intézmények a  Hivatal részére 2016. november 25-ig, az  elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és 
intézményi adatait 2017. június 16-ig küldik meg, a  Hivatal által meghatározott módon. A  mérések eredményét 
az  érintett iskola a  Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az  eredményeket idegen 
nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé 2017. június 16-ig.

 (6) A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá 
az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az  általános iskolák 2016. október 
10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett 
tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és 
ezért a  tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az  igazgatók 2016. október 28-ig a  Hivatal által meghatározott módon 
jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az  iskoláknak 
a kiválasztott tanulókkal 2016. december 2-ig kell elvégezniük.

 (7) A  2016/2017. tanévben az  Nkt. 80.  § (9)  bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a  tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók 
kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. 
között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik 
fel a NETFIT® rendszerbe.

12. § (1) 2017. január 2. és 2017. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni az iskolákban a közösségi 
szolgálat teljesítését és dokumentálását.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2017. június 30-ig 
küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

13. §  A  2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-
határokat a 4. melléklet tartalmazza.

10. Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

15. §  Ez a rendelet 2018. június 1-jén hatályát veszti.

  Balog zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2016. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont

2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2016. október 14., 8.00

3. magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv

2016. október 17., 8.00

4.

egészségügyi alapismeretek, 
elektronikai alapismeretek, 
építészeti és építési 
alapismeretek,  
faipari alapismeretek,  
gépészeti alapismeretek, 
informatikai alapismeretek, 
kereskedelmi és 
marketing alapismeretek, 
környezetvédelmi-
vízgazdálkodási  
alapismeretek, 
közgazdasági alapismeretek 
(elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan), 
közlekedési alapismeretek 
(közlekedéstechnika), 
közlekedési alapismeretek 
(közlekedés-üzemvitel), 
mezőgazdasági alapismeretek, 
oktatási alapismeretek, 
vendéglátás-idegenforgalom 
alapismeretek

rajz és vizuális kultúra, szakmai 
előkészítő tárgyak

2016. október 17., 14.00

5. matematika matematika 2016. október 18., 8.00

6. földrajz földrajz 2016. október 18., 14.00

7. történelem történelem 2016. október 19., 8.00

8. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2016. október 19., 14.00

9. angol nyelv angol nyelv 2016. október 20., 8.00

10. – filozófia 2016. október 20., 14.00

11. informatika informatika 2016. október 21., 8.00

12.
orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

2016. október 21., 14.00

13. német nyelv német nyelv 2016. október 24., 8.00

14. belügyi rendészeti ismeretek
mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma, belügyi 
rendészeti ismeretek

2016. október 24., 14.00

15. olasz nyelv olasz nyelv 2016. október 25., 8.00
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16.
kémia, gazdasági ismeretek, 
katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, 
természettudomány, 
pszichológia

2016. október 25., 14.00

17. spanyol nyelv spanyol nyelv 2016. október 26., 8.00

18. biológia, társadalomismeret biológia 2016. október 26., 14.00

19. francia nyelv francia nyelv 2016. október 27., 8.00

20. fizika
fizika, ének-zene, 
művészettörténet

2016. október 27., 14.00

 
2. A 2016. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont

2. szóbeli vizsgák – 2016. november 10–14.

3. – szóbeli vizsgák 2016. november 21–25.

 
3. A 2017. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont

2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2017. május 5., 8.00

3. magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv

2017. május 8., 8.00

4. matematika matematika 2017. május 9., 8.00

5. történelem történelem 2017. május 10., 8.00

6. angol nyelv angol nyelv 2017. május 11., 8.00

7. német nyelv német nyelv 2017. május 12., 8.00

8. informatika – 2017. május 15., 8.00

9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2017. május 15., 14.00

10. biológia biológia 2017. május 16., 8.00

11. társadalomismeret – 2017. május 16., 14.00

12.
ágazati és ágazaton kívüli 
szakmai vizsgatárgyak

– 2017. május 17., 8.00

13. – informatika 2017. május 18., 8.00

14. belügyi rendészeti ismeretek
ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek

2017. május 18., 14.00

15. kémia kémia 2017. május 19., 8.00

16. földrajz földrajz 2017. május 19., 14.00

17. fizika fizika 2017. május 22., 8.00

18. – vizuális kultúra 2017. május 22., 14.00

19. francia nyelv francia nyelv 2017. május 23., 8.00

20. – filozófia 2017. május 23., 14.00

21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2017. május 24., 8.00

22. – 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma

2017. május 24., 14.00

23. olasz nyelv olasz nyelv 2017. május 25., 8.00

24.
gazdasági ismeretek, katonai 
alapismeretek

katonai alapismeretek, 
természettudomány, 
pszichológia

2017. május 25., 14.00
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25.
orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

2017. május 26., 8.00

 
4. A 2017. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

A B C

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont

2. szóbeli vizsgák – 2017. június 8–15.

3. – szóbeli vizsgák 2017. június 19–30.

II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

 1. A  szakgimnáziumokban, a  szakközépiskolákban, a  szakiskolákban a  szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati 
vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a  2–4. és a  6.  pontban 
meghatározottak kivételével az alábbi időpontban kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
 2016. október 3–7. 8.00-tól
 szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
 2016. október
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
 2017. február 6–10. 8.00-tól
 szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
 2017. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
 2017. május 15–16., május 18–19., május 22. 8.00-tól
 szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2017. május–június
 szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2017. május–június

 2. A  honvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések 
szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontja: 2017. június 7.

 3. A rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokban, iskolai rendszerű szakképzésben 
oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:
a) írásbeli: 2016. szeptember 23. 9.00
 szóbeli és gyakorlati: 2016. október 5–7.
b) írásbeli: 2017. január 2. 9.00
 szóbeli és gyakorlati: 2017. január 9–13.
c) írásbeli: 2017. május 24. 9.00
 szóbeli és gyakorlati: 2017. június 7–23.

 4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények 
vizsgarendjét.

 5. Az  egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív 
vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint 
a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

 6. A  szakgimnáziumokban a  szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 
2017. június 1-jén is megszervezhető (pótnap) abban az  esetben, ha a  vizsgázó szakmai vizsgát, valamint 
érettségi vizsgát is tesz, és az  írásbeli vizsgák, továbbá az  írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos 
napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a  mindkét vizsgán való részvételt. A  vizsgaidőpontok egybeeséséről, 
a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével 
egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.

 7. A HÍD II. keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2017. június 14., 
a további vizsgatevékenységeket 2017. június 30-ig kell megszervezni.
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2. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő 
felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

A B

1. Határidők Feladatok

2. 2016. 09. 12.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, 
valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő 
jelentkezésről.

3. 2016. 09. 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 
a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4. 2016. 10. 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – 
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5. 2016. 10. 20.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk 
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6. 2016. 10. 31.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás 
rendjéről.

7. 2016. 11. 15.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi 
vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

8. 2016. 12. 09.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül 
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén 
a pályázatban megjelölt – intézménybe.

9. 2016. 12. 13. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

10. 2016. 12. 14.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig 
az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – 
a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján 
a feladatlap-igényüket.

11. 2017. 01. 20.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

12. 2017. 01. 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.

13. 2017. 01. 21., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 
az érintett intézményekben.

14. 2017. 01. 26., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, 
továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 
Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok 
miatt nem tudtak részt venni.

15. 2017. 01. 27.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett 
tanulókkal.

16. 2017. 02. 09.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
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17. 2017. 02. 09.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények 
a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes 
értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik 
az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

18. 2017. 02. 15.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 
8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül 
is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot 
a Hivatalnak.)

19. 2017. 02. 15.
Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 
szakgimnáziumokba.

20. 2017. 02. 20–03. 09. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

21. 2017. 03. 10.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét.

22. 2017. 03. 16–17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

23. 2017. 03. 20.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot 
ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

24. 2017. 03. 23.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

25. 2017. 03. 30.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot 
a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy 
intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

26. 2017. 03. 30.

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint 
az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot 
a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy 
intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül 
tájékoztatja az általános iskolákat.

27. 2017. 04. 04.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 
listáját.

28. 2017. 04. 07.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

29. 2017. 04. 19.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék).

30. 2017. 04. 26.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

31. 2017. 05. 08–19.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

32. 2017. 05. 08–08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

33. 2017. 05. 19.
A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

34. 2017. 06. 01.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése 
a fenntartónál.

35. 2017. 06. 19.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben 
kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. 
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén 
működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, 
amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
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36. 2017. 06. 19.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, 
amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési 
Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl 
legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban 
részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi 
tankötelezettségének teljesítése érdekében.

37. 2017. 06. 22–24.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

38. 2017. 07. 26–08.11.
Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag 
a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre 
való felkészítést folytató szakképző iskolába.

39. 2017. 08. 01–31.
Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 
szakgimnáziumokba.

40. 2017. 08. 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

3. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

A B C D

1. I. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

2. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

3. Angol nyelv I. kategória

4. Angol nyelv II. kategória

5. Biológia I. kategória

6. Biológia II. kategória

7. Dráma

8. Filozófia

9. Fizika I. kategória

10. Fizika II. kategória

11. Földrajz

12. Francia nyelv I. kategória

13. Francia nyelv II. kategória

14. Horvát nyelv és irodalom

15. Informatika I. kategória

16. Informatika II. kategória

17. Kémia I. kategória

18. Kémia II. kategória

19. Latin nyelv

20. Magyar irodalom

21. Magyar nyelv

22. Matematika I. kategória

23. Matematika II. kategória

24. Matematika III. kategória

25. Mozgóképkultúra és médiaismeret

26. Művészettörténet

27. Német nemzetiségi nyelv és irodalom

28. Német nyelv I. kategória

29. Német nyelv II. kategória
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30. Olasz nyelv I. kategória

31. Olasz nyelv II. kategória

32. Orosz nyelv

33. Vizuális kultúra

34. Román nyelv és irodalom

35. Spanyol nyelv I. kategória

36. Spanyol nyelv II. kategória

37. Szerb nyelv és irodalom

38. Szlovák nyelv és irodalom

39. Szlovén nemzetiségi nyelv

40. Történelem

41. II. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

42. Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

43. Nemzetiségi roma/cigány népismeret

44. Horvát nemzetiségi nyelv és irodalom

45. Nemzetiségi horvát népismeret

46. Görög nemzetiségi nyelv és irodalom

47. Nemzetiségi görög népismeret

48. Német nemzetiségi nyelv és irodalom

49. Nemzetiségi német népismeret

50. Román nemzetiségi nyelv és irodalom

51. Nemzetiségi román népismeret

52. Szerb nemzetiségi nyelv és irodalom

53. Nemzetiségi szerb népismeret

54. Szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom

55. Nemzetiségi szlovák népismeret

56. Szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom

57. Nemzetiségi szlovén népismeret

58. Művészeti tanulmányi versenyek

59. Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

60. VI. Országos Szaxofonverseny

61. XV. Országos Koncz János Hegedűverseny

62. IX. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára

63. XV. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny

64. XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny

65. VIII. Országos Népzenei Verseny

66. X. Országos Fuvola-duó Verseny

67. IX. Országos Ádám Jenő Dalverseny

68. IX. Országos Zenekari Verseny

69. V. Országos Csembaló Verseny

70. VI. Országos Drámajáték – Színjátékverseny

71. VI. Országos Klasszikus Balettverseny

72. V. Országos Fém- és Zománcműves Verseny

73. I. Országos Vizuális alkotó gyakorlatok Verseny

74. V. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport)

75. A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

76. XVI. Országos Hegedűverseny

77. VIII. Országos Kamarazene Verseny

78. VII. Országos Zeneszerzés-verseny

79. XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny

80. VI. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny

81. XIII. Országos Starker János Gordonkaverseny
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82. V. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny

83. XXVI. Országos Rajzverseny

84. XIX. Országos Népművészeti Verseny

85. XX. Országos Mintázásverseny

86. VII. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny

87. Diákolimpiai sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulói részére

88. III. Az oktatásért felelős miniszter által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

89. Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

90. „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára

91. „Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára

92. „Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny

93. Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

94. Hallássérült tanulók XXXI. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye

95. Hallássérültek XXXV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye

96. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak  

XLII. országos komplex tanulmányi versenye

97. XXXIII. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, 

oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

4. melléklet a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelethez

A B

1. A 2014/2015. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok 

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján 

(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.)

2.              Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

3. 1. alatti szint: 1168-ig

4. 1. szint: 1168–1304

5. 2. szint: 1304–1440

6. 3. szint: 1440–1576

7. 4. szint: 1576–1712

8. 5. szint: 1712–1848

9. 6. szint: 1848–1984

10. 7. szint: 1984-től

11.              Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

12. 1. alatti szint: 1071-ig

13. 1. szint: 1071–1211

14. 2. szint: 1211–1351

15. 3. szint: 1351–1491

16. 4. szint: 1491–1631

17. 5. szint: 1631–1771

18. 6. szint: 1771–1911

19. 7. szint: 1911-től
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Határozatok

A köztársasági elnök 207/2016. (VI. 22.) KE határozata 
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. § 
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – hozzájárulok, hogy a Debreceni Egyetem 
rektora Bellér Gábort „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel doktorrá avassa.

Budapest, 2016. június 1.

  Áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2016. június 8.

  Balog zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: VIII-1/03392-2/2016.
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Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter  
és a Miniszterelnökséget vezető miniszter 31/2016. (VI. 30.) EMMI–BM–IM–MvM együttes utasítása  
a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 
64.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott hatáskörünkben eljárva – a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § 
(4) bekezdés c) pontjára figyelemmel – a következő utasítást adjuk ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény 64. § (1) bekezdése szerint létrehozzuk a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportot 
(a továbbiakban: Munkacsoport).

2. §  A Munkacsoport feladata
a) gyermekek elhanyagolása, bántalmazása, illetve ezzel összefüggő haláleset ügyében folytatott 

gyámhatósági, gyermekvédelmi eljárások lezárulását követően az  eljárásban részt vevő gyermekvédelmi 
jelzőrendszeri tagok, a  gyermek ellátásában és a  vele kapcsolatos ügyek intézésében érintett szervek, 
szervezetek és személyek tevékenységének áttekintése alapján tapasztalatok megfogalmazása, azoknak 
a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára történő megismerhetővé tétele,

b) szükség esetén javaslattétel a  jogszabályok és szakmai szabályok módosítására és a  gyermekvédelmi 
rendszer szereplői közötti, illetve más ágazatokkal történő együttműködés javítására.

3. §  A Munkacsoport vezetője az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára.

4. §  A Munkacsoport tagja
a) a Miniszterelnökség területi közigazgatás irányításért felelős helyettes államtitkára,
b) az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára,
c) a Belügyminisztérium Rendészeti Koordinációs Főosztályának vezetője,
d) az Emberi Erőforrások Minisztériuma

da) család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára,
db) szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára,
dc) egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkára,
dd) köznevelésért felelős helyettes államtitkára.

5. §  Az emberi erőforrások minisztere felkéri az Országos Bírósági Hivatal Elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok 
biztosát, a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, az  országos rendőrfőkapitányt, valamint 
a  gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervezet vezetőjét a  Munkacsoport munkájában állandó meghívottként 
történő részvételre.

6. §  A Munkacsoport ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Munkacsoport vezetője és tagjai által kijelölt szakértők.

7. §  A Munkacsoport vezetője a Munkacsoport ülésére tanácskozási joggal, eseti jelleggel meghívhatja a Munkacsoport 
feladatkörét érintő tevékenységet végző civil szervezet képviselőjét, továbbá központi államigazgatási szerv vezetői 
megbízatással rendelkező kormánytisztviselőjét.
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8. §  Az  ülések összehívásának szükségességéről, valamint azok időpontjáról – a  tagok és az  állandó meghívottak 
kezdeményezése alapján – a Munkacsoport vezetője dönt. A Munkacsoport titkári teendőit, az ülések előkészítését 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya látja el.

9. §  A Munkacsoport működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.

10. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2018. március 31-én hatályát veszti.

Balog zoltán s. k., Dr. Pintér Sándor s. k., Dr. Trócsányi László s. k., Lázár jános s. k.,
emberi erőforrások minisztere belügyminiszter igazságügyi miniszter Miniszterelnökséget vezető 

miniszter
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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.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

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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ÓVODAVEZETŐ

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Bánhorváti Óvodafenntartó 
Önkormányzati Társulás 
3642 Bánhorváti,  
Szabadság út 32.

Bánhorváti Szivárvány 
Gyermekóvoda 
3642 Bánhorváti,  
Ifjúság út 1. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben, 
az EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben 
foglaltakra.
Óvodavezető feladata az 
intézmény irányítása, 
szakszerű és törvényes 
működésének 
megszervezése, 
a pénzeszközökkel való 
ésszerű, célszerű és takarékos 
gazdálkodás, az óvodáskorú 
gyermekek oktatásának, 
nevelésének megszervezése, 
az intézmény alkalmazottai 
felett a munkáltatói jogkör 
gyakorlása. Az óvodavezető 
megbízás magába foglalja 
az óvodavezetői és 
bölcsődevezetői 
intézményirányítási feladatok 
teljes körű ellátását.

Főiskola, óvodapedagógusi 
szakképesítés,  
óvodapedagógus 
munkakörben szerzett 
legalább 10 éves szakmai 
tapasztalat, legalább 5 év 
vezetői tapasztalat,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség (közoktatás-
vezetői szakvizsga). 
Előny: legalább 5 évnél 
hosszabb óvodavezetői 
tapasztalat.

ÁEI: 2016. augusztus 1. 
A vezetői megbízás 
2021. július 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 25. 
Pehi: 2016. augusztus 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Köznev. tv. 7. melléklete, 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
fényképes szakmai ön, iskolai 
végzettséget, képesítést 
igazoló om, b, amely igazolja 
a büntetlen előéletet, és hogy 
nem áll a foglalkozás 
gyakorlásának eltiltása 
hatálya alatt, szgy-ról hiteles 
igazolás, vpr, szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 
nyilatkozat 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának 
vállalásáról, nyilatkozat arról, 
hogy hozzájárul 
a jogszabályokban 
meghatározott véleményezők 
részére pályázata tartalmának 
megismeréséhez, személyes 
adatainak pályázattal 
kapcsolatos kezeléséhez, 
továbbításához, nyilatkozata 
arról, hogy a pályázatát 
a társulási tanács nyilvános 
vagy zárt ülésen tárgyalja. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(808/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„Bánhorváti Szivárvány 
Óvoda Intézményvezető”) 
ellátva kell benyújtani. 
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A pályázatokat 2 azonos 
szövegű és mellékletű 
példányban (1 pld-t nem kell 
összefűzni) kell benyújtani.  
Pc: Bánhorváti 
Óvodafenntartó 
Önkormányzati Társulás 
3642 Bánhorváti,  
Szabadság út 32. 
f: Földvári István, a társulási 
tanács elnöke 
Tel.: (48) 500-211 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
a Köznev. tv.-ben, az EMMI 
rendelet 189. §–191. § és 
a Korm. rendelet 23. §-ában 
meghatározott szervezetek 
véleményezik.  
A véleményezéseket 
követően a Bánhorváti 
Óvodafenntartó 
Önkormányzati Társulási 
Tanácsa dönt.  
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje:  
Bánhorváti Községi 
Önkormányzat honlapja és 
hirdetőtáblája: 
2016. június 20., 
Nagybarca Község 
Önkormányzat honlapja és 
hirdetőtáblája: 
2016. június 20. 
 

Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11.

Hajó Utcai Óvoda 
4026 Debrecen,  
Görbe utca 5. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben, 
az EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltakra.

Főiskola, óvodapedagógus,  
a Köznev. tv. 67. § 
(1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett szgy, 
a nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló,  
határozatlan idejű, 

ÁEI: 2016. október 30. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 5. 
Pehi: 2016. szeptember 30. 
Illetmény, juttatás:  
a Kjt., a Köznev. tv., valamint 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
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teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, vagy 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan idejű, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, a Köznev. tv. 66. § 
(1) bekezdésének 
b)–c) pontjai alapján 
a pályázó ne álljon 
a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, büntetlen 
előéletű és cselekvőképes 
legyen, a Kjt. 20. § 
(2) bekezdés d) pontjában  
és a 20. § (2c)–(2e) bekezdé- 
seiben foglalt feltételeknek 
való megfelelés.

A pályázathoz mellékelni kell: 
részletes szakmai ön, vpr, 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési 
elképzelésekkel,  
az iskolai végzettséget és 
szakképzettséget, 
amennyiben van: 
tudományos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om, b, 
büntetlen előéletet, valamint 
annak igazolását, hogy  
a pályázó nem áll  
a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt, különös 
figyelemmel a Köznev. tv.  
66. § (1) bekezdés  
b) pontjában, a Kjt. 20. §  
(2) bekezdés d) pontjában és 
a 20. § (2c)–(2e) bekezdé- 
seiben foglaltakra;  
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó hozzájárul-e ahhoz, 
hogy a pályázatot 
véleményező testület  
a személyét érintő ügy 
tárgyalásakor nyilvános ülést 
tartson, 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(OKT-95154/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„óvodavezető”) ellátva kell 
benyújtani, vagy személyesen 
Humán Főosztály, 4026 
Debrecen, Kálvin tér 11.  
1. 107 iroda, vagy 
elektronikus úton  
a Humán Főosztály részére  
a human.fo@ph.debrecen.hu 
e-mail címen keresztül. 



3277 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  •  2016. évi 15. szám

1 2 3 4

A pályázatot 3 példányban 
kell benyújtani (1 példány 
valamennyi tartalmi elemet,  
2 példány – amelyek közül  
1 példány elektronikusan 
word vagy pdf dokumentum 
formájában – csak a szakmai 
önéletrajzot és a vezetési 
programot tartalmazza). 
Pc: Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Közgyűlése 
4026 Debrecen, 
Kálvin tér 11. 
Humán Főosztály 
f: Humán Főosztály 
Tel.: (52) 517-608. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Kjt. és  
a Korm. rendelet által 
meghatározott eljárásrend 
szerint. 
A pályáztató minősíti 
a pályázó: szakmai 
koncepcióját; vezetői 
képességeit, rátermettségét. 
Pehi: a Korm. rendelet  
23. § (8) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően.  
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 
honlapján:  
www.debrecen.hu 
2016. július 5., 
Debrecen Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala  
(Új Városháza) hirdetőtáblája: 
2016. július 5. 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt  
a www.debrecen.hu 
honlapon szerezhet. 
 

Karancslapujtő Község 
Önkormányzata 
3182 Karancslapujtő, 
Rákóczi út 95.

Kastélykert Óvoda 
3182 Karancslapujtő, 
Hunyadi út 38.

Pedagógus szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség. 

ÁEI: 2016. augusztus 16. 
A vezetői megbízás  
2021. augusztus 15-éig, 
határozott időre szól. 
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Előny: legalább 1–3 éves 
vezetői gyakorlat.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 15. 
Pehi: a véleményezési 
határidőt követő első KT ülés. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, iskolai 
végzettséget, szakmai 
képesítést igazoló om, b, 
amely vpr, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
elképzeléssel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban.  
Pc: Karancslapujtő Község 
Önkormányzata 
3182 Karancslapujtő, 
Rákóczi út 95. 
f: Baksa Sándor polgármester 
Tel.: (32) 447-447, 
(20) 232-4673. 
 

Kálmánháza Község 
Önkormányzata  
4434 Kálmánháza, 
Nyíregyházi út 71.

Kálmánházi Benedek Elek 
Óvoda 
4434 Kálmánháza,  
Kossuth u. 7. 
 
Lf: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok 
vezetői irányítása, különös 
tekintettel a Köznev. tv.-ben 
foglaltakra.

Főiskola, óvodapedagógus, 
felsőfokú végzettség, 
szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatási vezető,  
óvodapedagógusként 
végzett, legalább 5 év 
szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség,  
a magasabb vezetői beosztás 
ellátására megbízást 
megelőzően az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről szóló 2007. 
évi CLII. törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat-tétel,  
magyar állampolgárság, 

ÁEI: 2016. szeptember 1. 
A vezetői megbízás  
2021. június 30-áig, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 10. 
Pehi: 2016. augusztus 31. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
b, szakmai ön, végezettséget 
igazoló bizonyítvány 
másolata, szgy meglétét 
tanúsító munkáltatói igazolás, 
vagy okirat, vpr, 
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cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, illetve annak 
igazolása, hogy a pályázó 
nem áll foglalkoztatástól való 
eltiltás hatálya alatt,  
alapszintű MS Office (irodai 
alkalmazások), 
B kategóriás jogosítvány.

nyilatkozat arról, hogy vállalja 
a vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárást, nyilatkozat arról, 
hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal 
kapcsolatos kezeléséhez, 
továbbításához, 
illetve nyilatkozat arról, hogy 
a pályázat tárgyalását nyílt 
vagy zárt képviselő-testületi 
ülésen kéri. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(1433/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„óvodavezető”) ellátva kell 
benyújtani,  
Pc: Kálmánháza Község 
Önkormányzata  
4434 Kálmánháza, 
Nyíregyházi út 71. 
f: Szatlóczkiné Diszházi 
Katalin 
Tel.: (42) 244-000/12-es 
mellék. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokról 
a pályázati határidőt 
követően a jogszabályban 
meghatározottak által írásba 
foglalt véleményeket 
mérlegelve Kálmánháza 
Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete dönt. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Kálmánháza Község 
Önkormányzat hirdetőtáblája: 
2016. július 2., 
Kálmánháza Község 
Önkormányzata honlapján: 
2016. július 2., 
Közigállás: 
2016. július 2. 
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Kup Község Önkormányzata 
8595 Kup, 
Fő utca 76

Vadrózsa Német Nemzetiségi 
Óvoda 
8595 Kup, 
Fő utca 76. 
 
Lf: az intézmény alapító 
okiratában foglalt feladatok 
szervezése, a törvényes 
működés biztosítása, 
a pedagógiai munka 
irányítása, Kjt. szerint előírt 
vezetői kötelezettségek 
ellátása.

Főiskola, óvodapedagógus,  
pedagógus-munkakörben, 
legalább 5 év szakmai 
tapasztalat,  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség.

ÁEI: 2016. szeptember 1. 
A vezetői megbízás  
2021. augusztus 31-éig, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 29. 
Pehi: 2016. augusztus 25. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
iskolai végzettség, 
szakvizsgára vonatkozó om, 
részletes szakmai ön, vpr, b, 
nyilatkozat arról, hogy  
a pályázó személyes 
adatainak a pályázati 
eljárással szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 
nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy a pályázat elbírálására 
vonatkozó előterjesztést  
a Képviselő-testület nyilvános, 
vagy zárt ülésen tárgyalja. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(145/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„Óvodapedagógus”) ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Kup Község 
Önkormányzata 
8595 Kup, Fő utca 76 
f: Hiér Judit  
Tel.: (30) 901-0278. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje:  
a véleményezési eljárás 
lefolytatását követő első 
képviselő-testületi ülés.  
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje:  
Kup Község Önkormányzat 
hirdetőtáblája: 
2016. június 22., 
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Kup Község Önkormányzat 
honlapja, 
Közigállás: 
2016. június 24.  
 

Rátkai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 
3908 Rátka, 
Széchenyi tér 1.

Rátkai Gyermekkert Egységes 
Óvoda – Bölcsőde 
3908 Rátka, Széchenyi tér 2. 
 
Lf: az intézmény vezetője felel 
az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, 
gazdálkodásáért és 
gyakorolja a munkáltatói 
jogot a munkatársak felett.

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, legalább 5 év 
szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet, illetve 
annak igazolása, hogy  
a pályázó nem áll 
foglalkoztatástól eltiltás alatt, 
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. 
Előny: német nemzetiségi 
óvodapedagógus 
szakképzettség, 
német nyelvből középfokú  
C típusú általános 
nyelvvizsga, felhasználói 
szintű MS Office (irodai 
alkalmazások), 
B kategóriás jogosítvány, 
helyismeret.

ÁEI: 2016. november 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 15. 
Pehi: 2016. október 31. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, az intézmény 
vezetésére, 5 éves vpr, b, 
végzettséget igazoló om, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó hozzájárul 
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, továbbításához, 
5 év szgy-t igazoló okirat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 2 eredeti 
példányban a pályázati 
adatbázisban szereplő 
azonosító számmal 
(605/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„Óvodapedagógus”) ellátva 
kell benyújtani. 
Pc: Rátkai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 
3908 Rátka, 
Széchenyi tér 1. 
f: Tirk Sándorné polgármester. 
Tel.: (47) 374-001. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázati 
feltételeknek megfelelő 
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pályázatot a véleményezési 
jogkörrel rendelkezők 
véleményezik, a pályázókat 
a Képviselő-testület 
meghallgatja, ezt követően 
dönt a Német Nemzetiségi 
Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
a megbízásról. 
A pályázat kiírója fenntartja 
a jogot a pályázatok 
eredménytelenné 
nyilvánításához. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje:  
www.ratka.hu:  
2016. július 15., 
Közigállás: 
2016. július 15.  
 

Százhalombatta Város 
Önkormányzata 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.

Kipp-Kopp Óvoda 
2440 Százhalombatta, 
Gesztenyés köz 1–3.  
 
Lf:  óvodavezetői és 
óvodapedagógusi feladatok 
ellátása, a Köznev. tv. 69. §-a 
szerint, az önállóan működő 
nevelési intézmény szakmai 
és gazdasági munkájának 
irányítása, szervezése, 
ellenőrzése.

Felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, a Köznev. 
tv. 67. §-ának megfelelően, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben vagy heti tíz 
tanóra vagy foglalkozás 
megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása 
során szerzett szgy, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalása, 
a Kjt. 20. §-ában 
meghatározott 
követelményeknek való 
megfelelés, 
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 vállalása, 

ÁEI: 2016. október 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 25. 
Pehi: 2016. szeptember 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, vpr, szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
a pályázati felhívásban 
megfogalmazott 
feltételeknek történő 
megfelelés hitelt érdemlő 
igazolása, b,  
közalkalmazotti  
jogviszony létesítése  
esetén a Kjt. 20. §-ban 
meghatározott feltételek 
igazolása, nyilatkozat arról, 
hogy személyes adatainak 
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vonatkozó jogszabályokban 
foglalt egyéb feltételek. 
Előny: vezetői gyakorlat.

a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó kinevezése esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, ötéves szgy-t igazoló 
dokumentum. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban 
Százhalombatta város 
polgármestere, Vezér Mihály 
PhD. részére a beosztás 
megnevezésével („Kipp-Kopp 
Óvoda intézményvezetői 
pályázat”) ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Százhalombatta Város 
Polgármesteri Hivatal  
B épület Hatósági Iroda 
Kirinovits Éva munkatárs 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.  
145-ös szoba 
f: Kirinovits Éva munkatárs. 
Tel.: (23) 542-133 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendelet 23. § (8) bekezdése 
szerint a pályázatot 
a véleményezési határidő 
lejártát követő 30, ha az 
elbírálásra váró pályázatok 
száma a 25-öt eléri, 60 napon 
belül el kell bírálni. 
Ha a megbízási jogkört 
közgyűlés vagy képviselő-
testület gyakorolja, 
a pályázatokat a közgyűlés, 
képviselő-testület részére 
a véleményezési határidő 
lejártát követő 30., illetve 
60. napot követő első testületi 
ülésre be kell nyújtani. 
A beérkezett pályázatokról  
– a jogszabályban előírt 
vélemények kikérése után – 
a Képviselő-testület 
Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Bizottsága 
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véleményezését követően 
a Képviselő-testület dönt, 
várhatóan a 2016. 
szeptemberi ülésén. 
A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné 
nyilvánításának jogát 
fenntartja. 
 

Százhalombatta Város 
Önkormányzata 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.

Százhalombattai  
Napsugár Óvoda 
2440 Százhalombatta, 
Csokonai Vitéz Mihály utca 50. 
 
Lf:  óvodavezetői és 
óvodapedagógusi feladatok 
ellátása, a Köznev. tv. 69. §-a 
szerint, az önállóan működő 
nevelési intézmény szakmai 
és gazdasági munkájának 
irányítása, szervezése, 
ellenőrzése.

Felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, a Köznev. 
tv. 67. §-ának megfelelően, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben vagy heti tíz 
tanóra vagy foglalkozás 
megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása 
során szerzett szgy, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalása, 
a Kjt. 20. §-ában 
meghatározott 
követelményeknek való 
megfelelés, 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 vállalása, 
vonatkozó jogszabályokban 
foglalt egyéb feltételek. 
Előny: vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2016. október 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 25. 
Pehi: 2016. szeptember 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, vpr, szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
a pályázati felhívásban 
megfogalmazott 
feltételeknek történő 
megfelelés hitelt érdemlő 
igazolása, b, közalkalmazotti 
jogviszony létesítése esetén 
a Kjt. 20. §-ban  
meghatározott  
feltételek igazolása, 
nyilatkozat arról, hogy 
személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó kinevezése esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, ötéves szgy-t igazoló 
dokumentum. 
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A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban 
Százhalombatta város 
polgármestere, Vezér Mihály 
PhD. részére a beosztás 
megnevezésével 
(„Százhalombattai Napsugár 
Óvoda intézményvezetői 
pályázat”) ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Százhalombatta Város 
Polgármesteri Hivatal 
B épület Hatósági Iroda 
Kirinovits Éva munkatárs 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.  
145-ös szoba 
f: Kirinovits Éva munkatárs. 
Tel.: (23) 542-133. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendelet 23. § (8) bekezdése 
szerint a pályázatot 
a véleményezési határidő 
lejártát követő 30, ha az 
elbírálásra váró pályázatok 
száma a 25-öt eléri, 60 napon 
belül el kell bírálni.  
Ha a megbízási jogkört 
közgyűlés vagy képviselő-
testület gyakorolja, 
a pályázatokat a közgyűlés, 
képviselő-testület részére 
a véleményezési határidő 
lejártát követő 30., illetve 
60. napot követő első testületi 
ülésre be kell nyújtani. 
A beérkezett pályázatokról  
– a jogszabályban előírt 
vélemények kikérése után – 
a Képviselő-testület 
Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Bizottsága 
véleményezését követően 
a Képviselő-testület dönt, 
várhatóan a 2016. 
szeptemberi ülésén. 
A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné 
nyilvánításának jogát 
fenntartja. 
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Százhalombatta Város 
Önkormányzata 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.

Százszorszép Óvoda 
2440 Százhalombatta, 
Posta köz 4. 
 
Lf: óvodavezetői és 
óvodapedagógusi feladatok 
ellátása, a Köznev. tv. 69. §-a 
szerint, az önállóan működő 
nevelési intézmény szakmai 
és gazdasági munkájának 
irányítása, szervezése, 
ellenőrzése.

Felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, a Köznev. 
tv. 67. §-ának megfelelően, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, 
legalább öt év pedagógus-
munkakörben vagy heti tíz 
tanóra vagy foglalkozás 
megtartására vonatkozó 
óraadói megbízás ellátása 
során szerzett szgy, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalása, 
a Kjt. 20. §-ában 
meghatározott 
követelményeknek való 
megfelelés, 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 vállalása, 
vonatkozó jogszabályokban 
foglalt egyéb feltételek. 
Előny: vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2016. október 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 25. 
Pehi: 2016. szeptember 30. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, vpr, szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
a pályázati felhívásban 
megfogalmazott 
feltételeknek történő 
megfelelés hitelt érdemlő 
igazolása, b, közalkalmazotti 
jogviszony létesítése esetén 
a Kjt. 20. §-ban  
meghatározott feltételek 
igazolása, nyilatkozat arról, 
hogy személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó kinevezése esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz, ötéves szgy-t igazoló 
dokumentum. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban 
Százhalombatta város 
polgármestere, Vezér Mihály 
PhD. részére a beosztás 
megnevezésével 
(„Százszorszép Óvoda 
intézményvezetői pályázat”) 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Százhalombatta Város 
Polgármesteri Hivatal 
B épület Hatósági Iroda, 
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Kirinovits Éva munkatárs 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.  
145-ös szoba 
f: Kirinovits Éva munkatárs.  
Tel.: (23) 542-133. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a Korm. 
rendelet 23. § (8) bekezdése 
szerint a pályázatot 
a véleményezési határidő 
lejártát követő 30, ha az 
elbírálásra váró pályázatok 
száma a 25-öt eléri, 60 napon 
belül el kell bírálni.  
Ha a megbízási jogkört 
közgyűlés vagy képviselő-
testület gyakorolja, 
a pályázatokat a közgyűlés, 
képviselő-testület részére 
a véleményezési határidő 
lejártát követő 30., illetve  
60. napot követő első testületi 
ülésre be kell nyújtani. 
A beérkezett pályázatokról 
– a jogszabályban előírt 
vélemények kikérése után – 
a Képviselő-testület 
Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Bizottsága 
véleményezését követően 
a Képviselő-testület dönt, 
várhatóan a 2016. 
szeptemberi ülésén. 
A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné 
nyilvánításának jogát 
fenntartja. 
 

Százhalombatta Város 
Önkormányzata 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.

Szivárvány Óvoda 
2440 Százhalombatta, 
Liszt Ferenc sétány 12. 
 
Lf: óvodavezetői és 
óvodapedagógusi feladatok 
ellátása, a Köznev. tv. 69. §-a 
szerint, az önállóan működő 
nevelési intézmény szakmai 
és gazdasági munkájának 
irányítása, szervezése, 
ellenőrzése.

Felsőfokú iskolai végzettség 
és szakképzettség, a Köznev. 
tv. 67. §-ának megfelelően, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább öt 
év pedagógus-munkakörben 
vagy heti tíz tanóra vagy 
foglalkozás megtartására 
vonatkozó óraadói megbízás 
ellátása

ÁEI: 2016. október 1. 
A vezetői megbízás  
2021. július 31-éig,  
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. július 25. 
Pehi: 2016. szeptember 30. 
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során szerzett szgy, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség vállalása, 
a Kjt. 20. §-ában 
meghatározott 
követelményeknek való 
megfelelés, 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 vállalása, 
vonatkozó jogszabályokban 
foglalt egyéb feltételek. 
Előny: vezetői gyakorlat.

Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, vpr, szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
a pályázati felhívásban 
megfogalmazott 
feltételeknek történő 
megfelelés hitelt érdemlő 
igazolása, b, közalkalmazotti 
jogviszony létesítése esetén 
a Kjt. 20. §-ban  
meghatározott feltételek 
igazolása, nyilatkozat arról, 
hogy személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul, 
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó kinevezése esetén 
vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget 
tesz,  ötéves szgy-t igazoló 
dokumentum. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban 
Százhalombatta város 
polgármestere, Vezér Mihály 
PhD. részére a beosztás 
megnevezésével („Szivárvány 
Óvoda intézményvezetői 
pályázat”) ellátva kell 
benyújtani. 
Pc: Százhalombatta Város 
Polgármesteri Hivatal 
B épület Hatósági Iroda 
Kirinovits Éva munkatárs 
2440 Százhalombatta, 
Szent István tér 3.  
145-ös szoba 
f: Kirinovits Éva munkatárs. 
Tel.: (23) 542-133. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
a Korm. rendelet 23. § 
(8) bekezdése szerint 
a pályázatot a véleményezési 
határidő lejártát követő 30,  
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ha az elbírálásra váró 
pályázatok száma a 25-öt 
eléri, 60 napon belül el kell 
bírálni.  
Ha a megbízási jogkört 
közgyűlés vagy képviselő-
testület gyakorolja, 
a pályázatokat a közgyűlés, 
képviselő-testület részére 
a véleményezési határidő 
lejártát követő 30., illetve  
60. napot követő első testületi 
ülésre be kell nyújtani. 
A beérkezett pályázatokról 
– a jogszabályban előírt 
vélemények kikérése után – 
a Képviselő-testület 
Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Bizottsága 
véleményezését követően 
a Képviselő-testület dönt, 
várhatóan a 2016. 
szeptemberi ülésén. 
A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné 
nyilvánításának jogát 
fenntartja. 
 

* * *
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ISKOLAIGAZGATÓ

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Pécsi Tudományegyetem 
7622 Pécs,  
Vasvári Pál utca 4.

Pécsi Tudományegyetem 
Szociális és Egészségügyi 
Szakképző Iskola 
7362 Pécs,  
Berek utca 15. 
 
Lf: a Pécsi Tudományegyetem 
Szociális és Egészségügyi 
Szakképző Iskola magasabb 
vezetői feladatok ellátása 
(intézményvezető).  
Felel a Köznev. tv. 69. §  
(1)–(2) bekezdésében 
meghatározott feladatok 
ellátásáért.

Egyetem, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, közoktatási 
vezető szakvizsga, 
pedagógus-munkakör 
betöltésére jogosító 
mesterképzésben szerzett 
szakképzettség, testnevelés 
szakos tanár, szakközgazdász 
szakképzettség 
szakmai gyakorlat, legalább 
15 év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szakmai tapasztalat, legalább 
4 éves vezetői tapasztalat. 
Kiemelkedő szakmai 
elismertség, német középfokú 
nyelvvizsga, 
cselekvőképesség, büntetlen 
előélet. 
Előny: legalább 10 éves edzői 
sportszakmai tapasztalat; 
a PTE Szociális és 
Egészségügyi Szakképző 
Iskolában fennálló 
közalkalmazotti jogviszony, 
Pedagógus II. fokozat 
megszerzésére irányuló 
minősítő vizsga vagy 
minősítési eljárás keretében 
feltöltött portfólió megléte; 
további nyelvismeret.

ÁEI: 2016. november 1. 
A vezetői megbízás  
2019. augusztus 15-éig, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. szeptember 10. 
Pehi: 2016. október 31. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz mellékelni kell: 
fényképes, szakmai ön, vpr, b, 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló om, 
szgy-t igazoló 
dokumentumok, az oktatott 
tárgyak listája a teljes 
pályafutásra, vezetői 
tapasztalat, gyakorlat 
bemutatása, beleértve 
a szakmai tudományos 
közéletben végzett ilyen 
tevékenységet, 
nyilatkozat arról, hogy 
személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
2 példányban, a pályázati 
adatbázisban szereplő 
azonosító számmal (7731), 
valamint beosztás 
megnevezésével 
(„Intézményvezető”) ellátva, 
valamint elektronikus úton 
Fuchs Éva részére  
a fuchs.eva@pte.hu címen 
kell benyújtani,  
Pc: Pécsi Tudományegyetem 
7622 Pécs,  
Vasvári Pál utca 4. 
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A pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
Közigállás:  
2016. augusztus 1.  
PTE honlap (hr.pte.hu) 
 

* * *
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EGYÉB VEZETŐ 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Vértesboglár Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
8085 Vértesboglár,  
Alkotmány utca 3.

Vértesboglár Általános 
Művelődési Központ  
8085 Vértesboglár,  
Alkotmány utca 1. 
 
Lf: a Vértesboglár Általános 
Művelődési Központ 
magasabb vezetői feladatok 
ellátása (igazgató).  
Az ÁMK szakmai és gazdasági 
munkájának irányítása, 
szervezése, ellenőrzése 
az irányadó jogszabályokban 
meghatározott feladatok 
ellátása.

Főiskola, felsőfokú 
óvodapedagógus végzettség 
és szakképzettség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, szakmai 
gyakorlat, legalább 5 év 
szakmai tapasztalat,  
felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások),  
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,  
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 
vállalása, 3 hónap próbaidő 
vállalása, magyar 
állampolgárság, 
cselekvőképesség, büntetlen 
előélet. 
Előny: főiskola, német 
nemzetiségi 
óvodapedagógusi 
végzettség, német nyelvből 
felsőfokú C típusú általános 
nyelvvizsga, tárgyalási szintű 
nyelvtudás, vezetői gyakorlat, 
legalább 5 év vezetői 
tapasztalat.

ÁEI: 2016. szeptember 1.  
A vezetői megbízás  
2021. augusztus 5-éig,  
öt évre, határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 10. 
Pehi: 2016. augusztus 24. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt., és a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz mellékelni kell: 
fényképes, szakmai ön, vpr, b, 
iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló om, 
szgy-t igazoló 
dokumentumok, 
nyilatkozat arról, hogy 
személyes adatainak 
a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(VB 278/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„Vértesboglár ÁMK igazgató”) 
ellátva kell benyújtani,  
Pc: Vértesboglár Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
8085 Vértesboglár,  
Alkotmány utca 3. 
f: Sztányi István polgármester. 
Tel.: (20) 9238-510. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: 
a jogszabályban 
meghatározott véleményezési 
eljárás lefolytatását követően 
a benyújtott pályázatokat 
a Képviselő-testület bírálja el. 
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A képviselő-testület 
fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázati eljárást 
eredménytelenné nyilvánítsa.  
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye: 
www.vertesboglar.hu: 
2016. július 15., 
Fejér Megyei Hírlap: 
2016. július 15., 
Közigállás: 
2016. július 7.  
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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.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez 
KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

TANÁR

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Bocskai István Katolikus 
Gimnázium  
és Szakközépiskola 
3900 Szerencs, 
Ondi út 1.

1 fő angol nyelv–bármely 
szakos középiskolai tanár

ÁEI: 2016. szeptember 1. 
Pehi: 2016. július 30. 
Pbhi: 2016. július 15. 
Illetmény: a Köznev. tv. 
szerint. 
 

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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1 2 3 4

Bolyai János Katolikus 
Általános Iskola 
3900 Szerencs, 
Rákóczi u. 100.

1 fő magyar–bármely szakos 
tanár 
1 fő tanító

Főiskola ÁEI: 2016. szeptember 1. 
Illetmény: pedagógus-
életpálya modell bértábla 
szerint. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
végzettséget igazoló om, 
szakmai ön, b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton,  
valamint e-mailben:  
bolyai@szerencs.hu 
Pc: Bocskai István Katolikus 
Gimnázium 
és Szakközépiskola 
3900 Szerencs, 
Ondi út 1. 
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Értesítések

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerezettekről

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások 
eredményeként 2016. június 28-án habilitált doktor címet nyert el:

Informatikai Tudományok
Szili László (ELTE)

Kémiai tudományok
Novák zoltán (ELTE)

Matematika- és számítástudományok
Naszódi Márton (ELTE)
Szabó László ferenc (Nyugat-magyarországi Egyetem)

Neveléstudományok
Mészáros György (ELTE)

Nyelvtudományok 
Dezső Csaba (ELTE)

Politikatudományok
Arató Krisztina (ELTE)

Pszichológiai tudományok
Aczél Balázs zoltán (ELTE)

Szociológiai tudományok
Dunay Pál György (ELTE)
Schleicher Nóra (Budapesti Metropolitan Egyetem)
Szikra Dorottya (ELTE)

Történelemtudományok
Bartus Dávid (ELTE)
Patay-Horváth András Richárd (ELTE)

  Dr. Kisfaludi András s. k.,
  rektorhelyettes
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Közlemény oklevél érvénytelenítéséről

A Nagy józsef Iván [sz.: Budapest, 1952. 02. 22.] részére 259/1983. szám alatt a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki Kara által 1983. június 21-én kiállított okleveles gépészmérnök szakképzettséget tanúsító oklevél 
elveszett, helyette 2016. június 13-án, másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

  Szilágyi józsefné s. k.,
  rektori hivatalvezető 
  Miskolci Egyetem
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A Tempus Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
(2015. évi márciusi módosítások)
(a Fővárosi Törvényszék 12.Pk.60.336/1996/69. számú hiánypótlásra felszólító végzése alapján módosítva)

A Magyar Köztársaság Kormánya (Magyarország Kormánya, a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.  évi 
IV.  törvény 74/G. §-a alapján az állami közfeladatok folyamatos biztosítása céljából határozatlan időre Közalapítványt hoz 
létre. Az  alapító a Közalapítvány létesítő okiratát – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezéseire figyelemmel – felülvizsgálta, és a Ptk. rendelkezéseivel megfeleltette.

 1. A Közalapítvány neve: Tempus Közalapítvány.

 2. A Közalapítvány székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

 3. A Közalapítvány célja:
3.1. A Közalapítvány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § és 3. §-ában, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 78. §-ában, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben 
megfogalmazott közfeladatok ellátása és elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre:
– A magyar szakképzés, oktatás és kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolódásának, az európai integráció 

gondolatának és Magyarország EU-tagságból adódó kötelezettségeinek, feladatainak végrehajtása, az ezzel járó 
kihívásoknak való megfelelés előmozdítása és támogatása.

– A magyar szakképzés, oktatás és kutatásfejlesztés keretein belül az egyenlő esélyek és hozzáférés előmozdítása, 
illetve a társadalmi előítéletek elleni küzdelem elősegítése.

 4. A Közalapítvány feladatai:
4.1.
– A CEEPUS-program végrehajtásának és a CEEPUS Magyarországi Irodája működtetésének biztosítása.
– Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programja végrehajtásának és lezárásának biztosítása.
– Az Európai Unió Erasmus+ programja végrehajtásának és az Erasmus+ Nemzeti Iroda működtetésének 

biztosítása az oktatás és képzés terén.
– Az Európai Unió Erasmus Mundus-programja végrehajtásának és lezárásának biztosítása.
– Az Európai Unió Európa a Polgárokért Programja végrehajtásának és az Európa a Polgárokért Nemzeti 

Kapcsolattartó Pont működtetésének biztosítása.
– A Nemzeti Europass Központ feladatainak ellátása.
– Az Alumni hálózat működtetése.
– Az Európai Unió Európai Nyelvi Díj Programjának lebonyolítása.
– A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap tervezését és felhasználását segítő fejlesztési programok szervezése 

és lebonyolítása, valamint az Új Széchenyi Terv és a Széchenyi 2020 egyes programjainak lebonyolítása.
– A szellemi erőforrások fejlesztése érdekében olyan nemzetközi és hazai programok szervezése, amelyekre 

az oktatásért felelős miniszter a Közalapítványt felkéri.
– Az Európa Tanács Pestalozzi tanártovábbképző programjának magyarországi koordinációja.
– Az ACES (Academy of Central European Schools) pályázati program magyarországi koordinációja.
– A Közalapítvány alapító okiratában meghatározott célokkal összhangban lévő képzések és pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, szervezése és lebonyolítása.
– Részvétel európai vagy nemzetközi szakmai hálózatok munkájában, illetve hazai vagy nemzetközi 

együttműködések kezdeményezése, tudásmenedzsment-folyamatok elindítása a Közalapítvány céljainak 
megvalósítása érdekében.

– A magyar felsőoktatás nemzetköziesedésének elősegítése és nemzetközi népszerűsítésének támogatása és 
a tudománydiplomáciáért felelős tárcával együttműködve ezek koordinálása.

– A Mobilitási Bizottság titkársági feladatainak ellátása.

4.2. Miniszteri ösztöndíjak 
– A külföldi mobilitás elősegítése érdekében az oktatásért felelős miniszter nevében miniszteri ösztöndíjakat 

adományoz, és a feladatkörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat lát el.
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– A Közalapítvány útján adományozható miniszteri ösztöndíjak:
a) az államközi egyezmények és megállapodások alapján biztosított ösztöndíjak,
b) a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjak, valamint,
c) a magyar állami – oktatási, tudományos, kutatási, kulturális és művészeti területre vonatkozó – külföldi 

ösztöndíjak, továbbá
d) Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

– Az ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatai különösen:
a) a Nemzetközi Ösztöndíj Almanach szerkesztése,
b) mobilitási statisztika készítése és adatszolgáltatás,
c) kimenő és bejövő hallgatókkal kapcsolatos Alumni feladatok ellátása,
d) a hatáskörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos országos koordináció és ügyfélszolgálati teendők ellátása 

kimenő és bejövő hallgatók esetén,
e) az ösztöndíjak intézéséért felelős külföldi szervezetekkel, továbbá a külföldi hallgatókat fogadó hazai 

intézményekkel való kapcsolattartás,
f ) a felsőoktatási intézmények támogatása az ösztöndíjas programok kapcsán,
g) tájékoztató előadások tartása, továbbá rendezvények, konferenciák szervezése,
h) felsőoktatási rendezvényeken való részvétel,
i) a programokkal kapcsolatos magyar és idegen nyelvű promóció, a program népszerűsítése,
j) monitoring és fejlesztés.

A Közalapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 9. §-a alapján működik 
közhasznú szervezetként, és nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet 
végez.

 5. A Közalapítvány vagyona

5.1. A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz rendelkezésre bocsátott 18 millió Ft összegű vagyon, amelyet 
a  Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványnak a Diákcsere Mozgalomért Szakalapítványa útján a Művelődési 
és  Közoktatási Minisztérium bocsátott rendelkezésre. A Közalapítvány törzsvagyona az induló vagyon 5%-a. 
A Közalapítvány működéséhez a Közalapítvány vagyonának hozadéka felhasználható. A kamatjövedelmek növelik 
a  vagyont. A Közalapítvány működési költsége nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak 
a  10%-os mértékét. Ez az összeg tartalmazza a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját és 
költségtérítését is. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a működési költség huszonöt százaléka használható fel.

5.2. Az alapító 2 millió Ft-tal növelte a Közalapítvány induló vagyonát az alapító okiratban megjelölt feladatok 
megvalósítása érdekében. A Közalapítvány induló vagyona ezzel együtt összesen 20 millió Ft.

 6. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely kül- és belföldi természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyek 
jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai csatlakozhatnak támogatásuk felajánlásával. A Közalapítvány 
Kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.

 7. A Közalapítvány gazdálkodása

7.1. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról – jelen alapító okirat rendelkezései, a Közalapítványhoz csatlakozó 
adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között – a Kuratórium dönt.

7.2. A Közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
annak veszélyeztetése nélkül folytathat, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az alapító 
okiratban megjelölt célokra, tevékenységekre fordíthatja.



3300 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  •  2016. évi 15. szám

7.3. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással 
rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által 
létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet.

7.4. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a feladatai 
végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.

7.5. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás 
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenőrzés módját és a szerződésszegés következményeit tartalmazó 
szerződést köt.

7.6. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió 
forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

7.7. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Gazdasági-
vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, 
az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

7.8. A Kuratórium minden évben május 31-éig köteles az alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány előző évi 
működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól. 

7.9. A Közalapítvány a 2012. év vonatkozásában és ettől kezdődően – az Ectv. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – az Ectv.-ben foglaltak alapján elkészített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készít az Ectv. és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes 
kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Mellékletében meghatározott formában. 

 8. A Közalapítvány szervezete és képviselete
A Közalapítvány Kuratóriumból és ún. operatív egységekből áll.

8.1. A Kuratórium

8.1.1. A Közalapítvány döntést hozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a Kuratórium.

8.1.2. A Kuratóriumnak 8 tagja van. Az elnök és a Kuratóriumi tagok megbízatása 3 év határozott időtartamra szól. 
A kuratóriumi tagság társadalmi megbízatás.

8.1.3. A Kuratóriumi tagság megszűnik a Kuratóriumi tag halálával, a Kuratórium, illetve tagjai kijelölésének a Ptk. 
3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszavonásával, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 5. §-a alapján történő visszavonással, lemondással, 
a határozott időtartam lejártával, a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével, valamint a Közalapítvány megszűnésével. A közszolgálati tisztviselő Kuratóriumi tag megbízatása 
– az alapító ellenkező döntésének hiányában – közszolgálati tisztviselői jogviszonyának megszűntével megszűnik.

8.1.4. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli.

8.1.5. A Kuratórium tagjai:
– Dr. Nemeslaki András 
– Dr. Odrobina László
– Dr. Dezső Tamás
– Ríz Ádám
– Borosán Beáta
– Szabó Mihály
– Dr. Bárdosi Vilmosné Horányi Krisztina
– Dr. Győri Judit Katalin
A Kuratórium elnöke: Dr. Nemeslaki András
A Kuratórium elnöke megbízatásának megszűnésekor az egyes állami szervek és állami tulajdonú, valamint egyéb 
szervezetek átadás-átvételi eljárásáról szóló 2/2010. (VI. 8.) KIM rendelet szabályai irányadók. 
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8.1.6. A Kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint: 
– Kuratórium elnöke: bruttó 140.000,- forint havonta,
– Kuratórium tagja: bruttó 45.000,- forint ülésenként.
A Kuratórium a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat. A Kuratórium 
tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A Kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit a Közalapítvány 
számla ellenében megtéríti.
A Kuratóriumi tagok részére járó, indokolt költséget – a jogcím indokoltsága és az elszámolni kívánt költség 
összegszerűsége tekintetében – a Kuratóriumi tagok vonatkozásában a Kuratórium elnöke, az elnök 
vonatkozásában a Felügyelő Bizottság elnöke igazolja.

8.1.7. A Közalapítvány tisztségviselői az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek 
megtagadása esetén megbízatásuk a Tv. 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik.
A kuratóriumi tag nyilatkozni köteles a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni 
helyzetéről is a Tv. 1. § (1) bekezdése szerint.

8.2. A Kuratórium munkáját segítő testületek

8.2.1. A Kuratórium jogosult a munkáját segítő testületek létrehozására, elsősorban tanácsadói funkcióval.

8.2.2. A Kuratórium a döntéshozatali folyamatainak támogatására Kiértékelő Bizottságokat és Tanácsadói 
Bizottságokat hoz létre. E tanácsadó testületek elnökét és tagjait a Kuratórium kéri fel feladataik ellátására. 
A  tanácsadó testületek tagjairól, feladatairól, működésükről a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 
(a továbbiakban: SZMSZ) állapít meg részletes szabályokat.

8.3. A Közalapítvány képviselete
A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt a Kuratórium elnöke képviseli. Képviseleti joga önálló 
és  teljes körű. Az elnököt akadályoztatása esetén a Kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag helyettesíti 
(a  továbbiakban: az elnököt helyettesítő tag). Ebben az esetben az elnököt helyettesítő kuratóriumi tagot teljes 
körűen megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítő tagnak, a helyettesítés időtartama alatt megtett 
intézkedéseiről az elnök és a Kuratórium felé beszámolási kötelezettsége van. A Kuratórium a Közalapítvány 
igazgatója és alkalmazottai részére a Kuratórium által meghatározott döntések végrehajtása tekintetében a Ptk. 
3:29–30. §-ok keretei között képviseleti jogot biztosíthat.
A Közalapítvány bankszámlái feletti rendelkezésre az elnök, a Közalapítvány igazgatója, az elnököt helyettesítő tag 
és a kuratórium által erre kijelölt kuratóriumi tag jogosult.
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben az elnök, vagy az igazgató és még egy rendelkezésre jogosult 
személy közül kettőnek az együttes aláírása szükséges.
A működésre, valamint a képviseletre, az aláírásra és az utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ 
határozza meg.

 9. A Közalapítvány működése
A Közalapítvány működésére vonatkozóan a jelen létesítő okiratban nem szabályozott kérdésekben a Közalapítvány 
Szervezeti és Működési Szabályzata állapít meg részletszabályokat. 

9.1. A Kuratórium működése
A Kuratórium a működését Ügyrendben határozza meg. 

9.1.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente 3 alkalommal ülésezik.

9.1.2. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze, az érintettek részére megküldött meghívóval. A meghívóban 
feltüntetésre kerül a Közalapítvány neve, székhelye, az ülés ideje és helyszíne, valamint az ülés napirendje a tárgyalni 
kívánt témakörök részletes bemutatásával.
Az ülés napirendjére vonatkozóan a Kuratóriumi tagok, illetőleg a Felügyelőbizottság elnöke a Kuratórium 
elnökének írásban nyújtják be javaslataikat a Kuratórium ülése előtt legalább tíz nappal. Az ülések napirendjét 
és az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket legalább egy héttel az ülés előtt hely és időpont 
megjelölésével, írásban kell megküldeni. 
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A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium határozatait. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülések időpontját, a határozatok szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó 
rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számát, személyét.  A jegyzőkönyvet az elnök és 
a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint a Kuratóriumi ülésen megválasztott hitelesítő hitelesíti. 
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén 
a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. 
Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag 
is összehívhatja. A napirendi pontokat és a tárgyalni kívánt témaköröket a rendkívüli ülésre vonatkozó meghívó 
tartalmazza.

9.1.3. A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelőbizottság elnöke, valamint a Közalapítvány 
igazgatója. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium kivételes esetben, és csak akkor tarthat zárt ülést, 
ha a nyílt ülés tartása jogszabályban előírt titokvédelmi vagy egyébként személyhez fűződő jogokat sértene. 
A Kuratórium ülésein állandó meghívottként részt vesz a tudománydiplomáciáért felelős tárca képviselője.

9.1.4. A Kuratórium üléseire – az elnök döntése alapján – külső személy(ek) is meghívható(k). A meghívás tényét 
és a meghívottak személyét a Kuratóriumi ülés meghívójában a vonatkozó napirendi pontnál fel kell tüntetni.

9.1.5. A Kuratórium határozatképességéhez elegendő legalább 5 Kuratóriumi tag jelenléte a Kuratórium ülésein, 
azonban a határozathozatalban részt vevők számától függetlenül legalább a résztvevők felének függetlennek kell 
lennie az alapítótól. Ha a Kuratórium nem határozatképes, akkor a Kuratórium ülését el kell halasztani. Az elnök 
a Kuratórium ülését 14 napon belül újra összehívja.

9.1.6. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– a Közalapítványi vagyon kezelése, ennek során döntés a Közalapítvány céljainak megfelelő vagyoni 

hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
– kötelessége gondoskodni a pénzeszközökkel való gazdálkodás átláthatóságáról;
– döntések meghozatala a Közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek támogatásáról;
– az éves mérlegbeszámoló jóváhagyása;
– a közhasznúsági melléklet elfogadása;
– a Közalapítvány SZMSZ-ének elfogadása;
– a vagyonkezelési szabályzat elfogadása;
– a Kuratórium ügyrendjének elfogadása;
– a Közalapítvány keretében koordinált programok magyarországi megvalósításával összefüggő döntések 

meghozatala; 
– az operatív egységek/csoportok munkaterveinek elfogadása;
– a Kuratórium – az alapító képviseletében eljáró oktatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával – dönt 

a Közalapítvány igazgatójának személyéről, és véleményt nyilvánít az alkalmazandó csoportvezetők személyével 
kapcsolatban;

– a Közalapítvány feladatai megszűnésekor javaslattétel a Közalapítvány megszűnésére;
– döntés a Közalapítvány könyvvizsgálójának kiválasztásáról.

9.1.7. A Kuratórium határozatait – a személyi kérdések kivételével – nyílt szavazással hozza.
A Kuratórium kivételes esetben – a kezelt programok szabályai miatt határidőhöz kötött Kuratóriumi döntések 
szükségessége esetén – az elektronikus és internet alapú kommunikáció eszközeinek (pl. Skype, MSN, videokonferencia, 
telefon) igénybevételével is hozhat határozatot. Ez esetben a Kuratóriumi tagok fizikai részvétele helyettesíthető 
technikai eszközök igénybevételével az SZMSZ-ben meghatározott részletszabályok alapján úgy, hogy a kívülállók 
a döntés folyamatában értesüljenek a vitáról és a döntés eredményéről. 
A tagok azonosítása az előre egyeztetett telefonszám, e-mailcím, Skype, MSN login név beolvasásával történik. 
Az elektronikus és internet alapú kapcsolatról az ülések időpontjában a kapcsolatot használó gondoskodik. A jelenlét 
ilyen típusú biztosítása jegyzőkönyvezésre kerül. A jelenlétet az ülésen fizikailag is részt vevő kurátorok egyike 
hitelesíti. Jegyzőkönyv felvétele hangrögzítéssel, és írásban történik. A kurátorok a napirend elfogadásakor határoznak 
arról, hogy melyik kurátor milyen módon vesz részt a napirend megtárgyalásában és a határozat meghozatalában. 
Az  ülést levezető elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője csak azon kurátorok közül kerülhet ki, akik fizikailag is részt 
vesznek az ülésen.
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A jelen alpont alatt nem rögzített rendelkezésekre egyebekben a kuratórium összehívására és lebonyolítására 
irányadó általános szabályok értelemszerűen irányadók. 
Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.
A határozatok elfogadása – a Közalapítvány SZMSZ-ének kivételével – egyszerű szótöbbséggel történik. 
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A Közalapítvány SZMSZ-ének elfogadásához a Kuratórium valamennyi tagjának kétharmados (minősített) 
szótöbbsége szükséges. Az SZMSZ nem lehet ellentétes a jelen alapító okirattal.

9.1.8. A Kuratórium elnökére, tagjaira, valamint a Közalapítvány igazgatójára vonatkozóan az Ectv. 38–39. §-ában, 
valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt 
összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak 
a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig –,
– amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását 

nem egyenlítette ki,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki,
– amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette 

vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9.1.9. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója 
[Ptk. 8:1. §], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

9.2. A Közalapítvány operatív egységei/csoportjai és működésük

9.2.1. Az operatív egységek/csoportok működése:
Az operatív egységek/csoportok készítik elő a Közalapítvány harmadik féllel történő szerződéskötéseit, valamint 
biztosítják a megkötött szerződésekben foglaltak végrehajtását, a Közalapítvány igazgatójának irányításával. 
Az operatív egységek/csoportok az általuk koordinált programok sikeres végrehajtása érdekében kapcsolatot 
kezdeményeznek és tartanak az adott programok célcsoportjaihoz tartozó hazai és európai intézményekkel, 
szakmai szervezetekkel, valamint együttműködnek a programokat irányító hivatalos szervekkel.

9.2.2. A Közalapítvány igazgatójának és a csoportvezetők feladatai
a) A Közalapítvány igazgatójának feladatai:

– a Kuratórium által meghatározott elvek alapján és keretek között irányítja a Közalapítvány operatív 
egységeinek/csoportjainak működését, gondoskodik a Kuratórium által meghatározandó feladatok 
előkészítéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről;
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– köteles gondoskodni a jogszabályban előírt számviteli, könyvelési rend kialakításáról, az állammal 
szembeni kötelezettségek teljesítéséről;

– a Ptk. 3:29–30. §-okban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, jelen alapító okirat 8.3. pontjában 
meghatározottak szerint, a Kuratórium elnökének, vagy az elnöki teendők gyakorlására kijelölt tag 
akadályoztatása esetén képviseli a Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt.

– a Közalapítvány bankszámlája felett az elnökkel vagy egy kijelölt taggal együttesen rendelkezik.
Az igazgató a közalapítvánnyal munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. 
b) A csoportvezetők feladatai:

– a csoportvezetők az operatív egységek/csoportok vezetői,
– a csoportvezetők az adott programok szakmai koordinációját végzik a Kuratórium által jóváhagyott 

munkatervek alapján,
– a csoportvezetők hivatali felettese a Közalapítvány igazgatója,
– a csoportvezető az általa irányított tevékenységekről közvetlenül a Közalapítvány igazgatójának, és 

az ő közvetítésével a Kuratóriumnak köteles beszámolni,
– a Kuratórium elnökének utasítására a csoportvezetők az elnöknek vagy a Kuratóriumnak is kötelesek 

közvetlenül beszámolni.

 10. Felügyelőbizottság
A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének és ügyvitelének ellenőrzésére az alapító öttagú 
Felügyelőbizottságot hoz létre, amelynek elnökét és tagjait az alapító kéri fel. A megbízás három év határozott 
időtartamra szól. 
A bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, jelölésének visszavonásával, lemondással, a határozott 
időtartam lejártával, a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával, a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, valamint a Közalapítvány 
megszűnésével. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnhet a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésével, az 
alapító döntésének függvényében.

10.1. A Felügyelőbizottság tagjai:
– Dr. Dubéczi Zoltán
– Koleszár Katalin
– Dr. Hudák Annamária
– Dr. Károly Krisztina 
– Szörényi Diána
A Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Dubéczi Zoltán.

10.2. A Felügyelőbizottság felügyeli a Közalapítvány működését és gazdálkodását, valamint a Kuratórium 
tevékenységét. Célvizsgálatot folytat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Szükség esetén a vizsgálatok 
lefolytatásához külső szakértőket is igénybe vehet. A Felügyelőbizottság elnöke részére a Kuratórium elé döntésre 
terjesztett legfontosabb jelentéseket, előterjesztéseket meg kell küldeni. A Felügyelőbizottság elnöke vagy annak 
képviselője a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelőbizottság a Közalapítvány működését 
érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal beszámol az alapítónak. Az alapító 
felkérése alapján a Felügyelőbizottság más alkalommal is tarthat vizsgálatot.

10.3. A Felügyelőbizottság működése
A Felügyelőbizottság a működését ügyrendben határozza meg, melyet maga állapít meg.

10.4. A Felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint: 
– Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 100.000,- forint havonta,
– Felügyelőbizottság tagja: bruttó 40.000,- forint ülésenként.
A Felügyelőbizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb összegű tiszteletdíjat is megállapíthat. 
A Felügyelőbizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat.
A Felügyelőbizottsági tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és igazolt költségeit 
a  Közalapítvány számla ellenében, külön szabályzat alapján megtéríti. A tagok részére járó, indokolt költséget 
– a jogcím indokoltsága és az elszámolni kívánt költség összegszerűsége tekintetében –, a Felügyelőbizottság tagjai 
vonatkozásában a Felügyelőbizottság elnöke, az elnök vonatkozásában a kuratórium elnöke igazolja le.
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10.5. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

10.6. A Közalapítvány megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az 
a személy, aki az Ectv. 39. § (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt.

10.7. A Felügyelőbizottság ellenőrzései során a Kuratórium elnökétől jelentést, a Közalapítvány alkalmazottaitól 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a Közalapítvány irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

10.8. A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány érdekeit 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
az intézkedésre jogosult vezető szerv döntéseit teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó 
tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül 
– össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is 
jogosult.

10.9. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

 11. A Közalapítvány megszűnése
A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, 
aki  köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatni.

 12. Záró rendelkezések

12.1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az alapító Magyarország Kormánya nevében és 
felhatalmazása alapján az oktatásért felelős miniszter jár el.

12.2. 2001. január 1-jétől a Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenőrzését a pályáztatás útján 
felkért könyvvizsgáló végezheti.

12.3. A Közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a Közalapítvány vagyonkezelési 
szabályzatában kell meghatározni.

12.4. A Közalapítvány működéséről évente beszámol az alapítónak.

12.5. A Közalapítvány az általa kezelt programok pályázati felhívásait saját kiadványai és honlapja mellett a Pályázati 
Figyelőben teszi közzé. A Közalapítvány működésének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon és 
a Hivatalos Értesítőben teszi közzé.
A Közalapítvány hivatalos honlapja: www.tka.hu 

12.6. A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján is 
nyilvánosságra hozza.

12.7. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – a személyiségi jogok védelme és 
az  adatvédelmi szabályok betartásával – bárki betekinthet. A Közalapítvány beszámolójába és közhasznúsági 
mellékletébe bárki betekinthet és arról saját költségére másolatot készíthet. 
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12.8. A Közalapítvány működésére a jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosítások 
alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2015. november 10.

  Balog zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere 
  a Kormány nevében
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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.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje

Pehi: pályázat elbírálásának határideje

Pc: pályázat címzése

ill: illetmény

p: pótlék

tp: területi pótlék

szl: szolgálati lakás

szgy: szakmai gyakorlat

v: végzettség

vgy: vezetői gyakorlat

étkh: étkezési hozzájárulás

om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)

b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)

f: felvilágosítás

ön: önéletrajz

vp: vezetői pótlék

vpr: vezetői program

adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez

KIH: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Korm. rendelet: a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

EMMI rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet

Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok

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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ÓVODAVEZETŐ

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Gajamenti  

Önkormányzati Társulás  

8056 Bakonycsernye,  

Rákóczi út 83.

Bakonycsernyei  

Bóbita Óvoda  

Egységes Óvoda-Bölcsőde 

8056 Bakonycsernye,  

Rákóczi út 141. 

Fejér megye,  

8056 Bakonycsernye,  

Rózsa utca 67/A 

 

Lf: a Köznev. tv. szerint 

az óvoda irányítási, 

ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, 

az intézmény szakszerű és 

törvényes működtetése, 

az intézményben folyó 

színvonalas szakmai munka 

irányítása, üzemeltetése, 

az alapító okirat szerinti 

feladatok ellátása.

Főiskola, óvodapedagógus-

munkakör betöltéséhez 

szükséges felsőfokú 

végzettség és szakképzettség, 

legalább 5 év óvoda-

pedagógus-munkakörben 

szerzett szgy, vagyon-

nyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatása, pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői 

szakképzettség, pályázati 

kiírásban kért 

dokumentumok hiánytalan 

becsatolása, magyar 

állampolgárság, büntetlen 

előélet, cselekvőképesség.

ÁEI: 2016. szeptember 1. 

A vezetői megbízás 2021. 

augusztus 15-éig, határozott 

időre szól. 

A közalkalmazotti jogviszony 

időtartama: határozatlan 

idejű közalkalmazotti 

jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő. 

Pbhi: 2016. augusztus 15. 

Pehi: 2016. augusztus 31. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 

rendelkezései az irányadók, 

azzal, hogy a vezetői pótlékot 

40%-ban határozza meg. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

szakmai ön, iskolai 

végzettséget és 

szakképzettséget igazoló 

dokumentumok másolata, 

vpr, amely a pályázó szakmai 

helyzetelemzésére épülő 

fejlesztési elképzeléseket is 

tartalmazza, szgy-t igazoló 

dokumentumok, b,  

nyilatkozata arról, hogy 

a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak 

a pályázati eljárással 

összefüggően szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

nyilatkozat, amelyben 

a pályázó hozzájárul a teljes 

pályázati anyagának, valamint 

az abban szereplő személyes 

adatainak harmadik személy 

által történő 

megismeréséhez, a pályázati 

eljárással összefüggő 

kezeléséhez, 

nyilatkozat arról, hogy 

a pályázó megbízása esetén 

vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget 

tesz, a pályázó nyilatkozata  
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arra vonatkozóan, hogy vele 
szemben a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés b) pontja szerinti 
összeférhetetlenség nem áll 
fenn, illetve a fennálló 
összeférhetetlenséget 
megbízása esetén 
megszünteti. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
egy eredeti és két másolati 
példányban, a pályázati 
adatbázisban szereplő 
azonosító számmal 
(79/2016T), valamint beosztás 
megnevezésével 
(„Óvodavezető”) ellátva kell 
benyújtani, vagy 
személyesen. 
Pc: Gajamenti  
Önkormányzati Társulás  
8056 Bakonycsernye,  
Rákóczi út 83. 
f: Turi Balázs elnök. 
Tel.: (22) 413-001. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a 
Korm. rendelet 23. §-a szerinti 
véleményezést és a pályázók 
meghallgatását követően 
a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa 
dönt a Kjt., valamint a 
Korm. rendeletben foglaltak 
szerint. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje:  
bakonycsernye.hu, 
www.balinka.hu,  
www.nagyveleg.hu,  
www.csernyeovi.hu: 
2016. július 15., 
Közigállás: 
2016. július 15. 
 

Mezőberényi Református 
Egyházközség 
5650, Mezőberény, 
Kálvin János tér 9.

Mezőberényi  
Talentum Református Óvoda 
5650 Mezőberény,  
Csabai út 2.  

Református vallás, 
konfirmáció, teljes jogú 
egyháztagság  
[az MRE köznevelési törvénye

ÁEI: 2016. november 1. 
A vezetői megbízás 
2021. június 30-áig, 
határozott időre szól. 
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Lf: felelős az intézmény 
törvényes és szakszerű 
működéséért, a takarékos 
gazdálkodásért, dönt 
az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörébe, 
a fenntartó által jóváhagyott 
költségvetés alapján 
az intézmény működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket biztosítja, 
gondoskodik 
a munkafegyelem és 
a munkavégzés 
törvényességének 
megtartásáról, irányítja és 
ellenőrzi a nevelő-oktató 
munkát, tevékenységét 
az állami jogszabályok, 
valamint a Magyarországi 
Református Egyház 
törvényeinek, 
szabályrendeleteinek, 
határozatainak megfelelően 
végzi.

(Rkt.) lehetőséget biztosít 
evangélikus felekezetű 
pályázó megbízására is; 
az Rkt. Vhu. 12. § különleges 
méltánylást érdemlő esetben 
evangélikus felekezetű 
jelentkező esetén 
az intézmény fenntartójának 
legfőbb testülete adhat 
felmentést az 58. § 
(1) bekezdés a) pontjában 
foglalt feltételek alól.], 
az adott nevelési-oktatási 
intézményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges (a Köznev. tv.-ben) 
meghatározott felsőfokú 
iskolai végzettség és 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett szgy, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, magyar 
állampolgárság vagy 
a munkaviszony létesítéséhez 
szükséges jogállás, a nevelési-
oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan idejű, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy 
a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan idejű, 
teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás, erkölcsös 
életvitel, rendezett 
magánélet, büntetlen előélet.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 15. (ami 
a postára adás határideje). 
Pehi: 2016. szeptember 15. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
a Köznev. tv., valamint 
a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, szgy idejét 
igazoló okirat, tanfelügyeleti 
standardoknak megfelelő vpr, 
az intézmény helyzetének 
értékelésével, az intézmény 
fejlesztésére vonatkozó 
elképzelésekkel kiegészítve,  
képesítést igazoló om, 
egy hónapnál nem régebbi 
hatósági bizonyítvány 
a büntetlen előélet 
igazolásáról, lelkészi ajánlás, 
amelynek tartalmaznia kell 
a teljes jogú egyháztagság 
igazolását is, hozzájáruló 
nyilatkozat ahhoz, hogy 
a pályázat elbírálásában részt 
vevő személyek és testületek 
a teljes pályázati anyagot 
megismerhetik, nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázó 
hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal 
kapcsolatos kezeléséhez és 
továbbításához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
tértivevényes ajánlott 
levélben, a beosztás 
megnevezésével 
(„Óvodavezetői pályázat”) 
ellátva kell benyújtani. 
Pc: Mezőberényi  
Református Egyházközség 
5650, Mezőberény,  
Kálvin János tér 9. 
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f: Futó Zoltán helyettes 
lelkész. 
Tel.: (20) 599-6864. 
mezobereny@reformatus.hu. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
www.egyhaziallas.hu, 
www.reformatus.hu, 
Közigállás: 
2016. július 5. 
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 
az alkalmazásról az oktatási 
miniszter egyetértését 
követően az egyházközség 
presbitériuma dönt. 
Az oktatásért felelős miniszter 
az egyetértését csak 
jogszabálysértés esetén 
tagadhatja meg. 
A pályázatban csak a kiírás 
feltételeinek mindenben 
megfelelő, határidőre 
beérkezett 
dokumentumokkal 
rendelkező pályázó vesz részt. 
Hiánypótlásnak nincs helye. 
Az óvodavezető felett 
a munkáltatói jogokat 
a Mezőberényi Református 
Egyházközség Presbitériuma 
gyakorolja. 
A pályázat kiírója fenntartja 
magának a jogot, hogy 
a pályázatot 
eredménytelennek 
nyilvánítsa. 
 

Mikebuda Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
2736 Mikebuda,  
Fő utca 19.

Mikebudai Óvoda 
2736 Mikebuda,  
Iskola utca 30.  
 
Lf: az óvoda nevelő-oktató 
munkájának irányítása, 
az intézmény szakszerű és 
törvényes működtetése, 
takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok 
gyakorlása és döntéshozatal 
az intézmény működésével

Főiskola, óvodapedagógus, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 5 év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy.

ÁEI: 2016. október 1. 
A vezetői megbízás 
2021. július 31-éig, határozott 
időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 16. 
Pehi: 2016. szeptember 30. 
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kapcsolatosan minden olyan 
ügyben, amelyet jogszabály, 
vagy szabályzat nem utal más 
hatáskörébe.

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
a vezetői pótlék mértéke 
az illetményalap 40%-a. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
b, iskolai végzettséget igazoló 
om, szakmai ön, vpr,  
nyilatkozat arról, hogy 
a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak 
a pályázati eljárásban 
a pályázattal kapcsolatos 
kezeléséhez, továbbításához 
hozzájárul, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó megbízása 
esetén vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(02-96-5/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„Óvodavezető”) ellátva kell 
benyújtani, vagy személyesen 
Takácsné Mocsári Ibolya 
részére. 
Pc: Mikebuda Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
2736 Mikebuda,  
Fő utca 19. 
Közigállás: 
2016. július 17. 
 

Nagylók Község 
Önkormányzata  
2435 Nagylók,  
Hunyadi utca 11.

Nagylóki Csicsergő Óvoda 
és Egységes  
Óvoda – Bölcsőde 
2435 Nagylók,  
Hunyadi utca 5/C 
 
Lf: az óvodavezető feladata 
az intézmény irányítása, 
szakszerű és törvényes 
működésének 
megszervezése, 
az óvodáskorú gyermekek 
oktatásának-nevelésének 
megszervezése, az intézmény 
gazdálkodásával kapcsolatos 

Főiskola, óvodapedagógus, 
konduktor-óvodapedagógus 
végzettség és szakképzettség,  
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 
öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat, legalább 
5 év szakmai tapasztalat, 
az intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás

ÁEI: 2016. december 1. 
A vezetői megbízás  
2021. augusztus 14-éig, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. szeptember 30. 
Pehi: 2016. november 30. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
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feladatokat ellátó Nagylóki 
Község Önkormányzati 
Hivatallal való folyamatos 
együttműködés.

vagy a megbízással 
egyidejűleg ilyen alkalmazás, 
magyar állampolgár vagy 
külön jogszabály szerint 
a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy 
letelepedett személy, 
az EMMI rendelet 179. § 
(3) bekezdésében előírt 
szakképzettség, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség,  
ne álljon a foglalkozás 
gyakorlásától eltiltás hatálya 
alatt, vagyonnyilatkozat-tétel 
vállalása.

A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, vpr, a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel 
3 példányban, iskolai 
végzettséget, 
szakképzettséget, szakvizsgát 
tanúsító om, pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettséget igazoló 
okirat (oklevél, leckekönyv) 
másolata, közalkalmazotti 
jogviszony létesítése esetén 
b, amely igazolja a büntetlen 
előéletet és hogy nem áll 
a foglalkozás gyakorlásától 
eltiltás hatálya alatt, szgy-ról 
szóló hiteles igazolás, 
nyilatkozat arról, hogy 
hozzájárul a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez, 
nyilatkozat arról, hogy 
hozzájárul a jogszabályban 
meghatározott véleményezők 
részére pályázata tartalmának 
megismeréséhez, nyilatkozat 
arról, hogy a vagyon-
nyilatkozat-tételt vállalja,  
amennyiben pályázatának 
zárt ülés keretében történő 
tárgyalását kéri, erre irányuló 
írásbeli nyilatkozat. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(Nagylók/323/5/2016.), 
valamint a beosztás 
megnevezésével 
(„Óvodavezető”) ellátva kell 
benyújtani, vagy 
személyesen: Tóth József 
polgármester. 
Pc: Nagylók Község 
Önkormányzata  
2435 Nagylók,  
Hunyadi utca 11. 
f: Tóth József polgármester. 
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Tel.: (25) 507-350. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázatokat 
a Köznev. tv.-ben és 
az EMMI ren delet 189–
191. §-ában, a Korm. rendelet 
23. §-ában meghatározott 
szervezetek véleményezik, 
melyet követően a pályá za-
tok ról Nagylók Község 
Önkormányzatának  
Kép viselő-testülete dönt. 
Közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezés esetén a kinevezés 
óvodapedagógus-
munkakörre szól. 
A pályázat további 
megjelenésének helye, ideje:  
Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal: 
2016. július 4., 
Fejér Megyei Hírlap, 
Dunaújvárosi Hírlap, 
Közigállás: 
2016. július 12. 
A munkáltatóval 
kapcsolatban további 
információt  
a www.nagylok.hu honlapon 
szerezhet. 
 

Szamossályi–Hermánszeg 
Községek Alapfokú  
Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás  
4735 Szamossályi,  
Kossuth Lajos út 58.

Szamossályi Bóbita Óvoda 
4735 Szamossályi,  
Kossuth Lajos út 40.  
 
Lf: a Szamossályi Bóbita 
Óvoda intézményvezetői 
feladatainak ellátása 
a hatályos jogszabályi 
előírások és szakmai elvárások 
szerint.

Főiskola, óvodapedagógus, 
legalább 5 év 
óvodapedagógus-
munkakörben eltöltött 
gyakorlat, legalább 5 év 
szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, magyar 
állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség, 
pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett 
intézményvezetői 
szakképzettség.

ÁEI: 2016. szeptember 1. 
A vezetői megbízás  
2021. augusztus 31-éig, 
határozott időre szól. 
A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan ide jű 
közalkalmazotti jog viszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2016. augusztus 17. 
Pehi: 2016. augusztus 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
szakmai ön, iskolai végzett-
séget, szakképzettséget 
tanúsító om, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
közalkalmazotti jogviszony 
létesítése esetén b, amely 
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igazolja a büntetlen előéletet, 
és hogy nem áll a foglalkozás 
gyakorlásától eltiltás hatálya 
alatt, szgy-ról szóló igazolás, 
nyilatkozat arról, hogy 
hozzá járul a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges 
kezeléséhez, nyilatkozat arról, 
hogy hozzájárul 
a jogszabályban meg hatá-
rozott véleményezők részére 
pályázata tartalmának 
meg ismeréséhez, nyilatkozat 
arról, hogy a vagyon-
nyilatkozat- tételi kötelezettség 
teljesítését vállalja. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, 
a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számmal 
(1877/2016.), valamint 
beosztás megnevezésével 
(„Óvodavezető”) ellátva kell 
benyújtani, vagy 
személyesen: Biróné 
dr. Dienes Csilla részére. 
Pc: Szamossályi–Hermánszeg 
Községek Alapfokú 
Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás  
4735 Szamossályi,  
Kossuth Lajos út 58. 
f: Biróné dr. Dienes Csilla  
Tel.: (44) 566-076. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: intézményi 
véleményezést és bizottsági 
meghallgatást követően 
a döntést a Társulási Tanács 
hozza meg. 
A Társulási Tanács fenntartja 
a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek 
minősítse.  
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje:  
www.szamossalyi.hu, 
www.hermanszeg.hu 
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