VIII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM		

2016. AUGUSZTUS 17.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 16. számának tartalmából:
– 
közlemény a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések Országos Szakmai
Vizsgaelnöki Névjegyzékéről,
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi
programszakaszára eső ösztöndíj összegéről.
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.
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Jogszabályok

A Kormány 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában,
valamint a 110. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. és 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében – a 35. §-t ide nem értve – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3.,
6. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont
a) alpontjában, 7. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az oktatásért felelős miniszter a (4) bekezdésben megállapított elvek alapján – szükség szerint szakértők
bevonásával – dönt a pályázatokról, értesíti a pályázót, és hallgató esetén a felsőoktatási intézményt is.”
2. §		
Az R1. 26/A. § (3) bekezdésében az „a Balassi Intézet” szövegrész helyébe az „az Eötvös Loránd Tudományegyetem”
szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
25. § (3) bekezdésében az „és a Balassi Intézet bonyolítja le” szövegrész,
b)
26. § (5) bekezdése,
c)
27. § (2) bekezdésében az „ , és a Balassi Intézet bonyolítja le” szövegrész.
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2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Többes pedagógusi jogviszony esetén az az intézmény a közreműködő intézmény, amelyben a pedagógus
a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, az az intézmény a közreműködő intézmény,
amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.”
5. §		
Az R2.
a)
5. § (4) bekezdésében az „a Diákkedvezmény Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „az adatkezelő”,
b)
6. § b) pontjában és 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „Nftv. 1. számú mellékletében” szövegrész helyébe
az „Nftv. 1. mellékletében”,
c)
35. § (4) bekezdésében a „pedagógus- és oktatói igazolvány” szövegrész helyébe a „pedagógusigazolvány”
szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
1. § (1) bekezdés c) pontja,
b)
12. § (1) bekezdés c) pontja,
c)
12., 13. és 14. alcíme,
d)
34. § (1) bekezdés c) pontjában az „és a 30. § (8) bekezdésében” szövegrész,
e)
Mellékletében az „oktatói igazolvány helyett kiállított” szövegrész.

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(2) bekezdésében az „a közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe az „az államtudományi” szöveg lép.

4. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.)
Korm. rendelet módosítása
8. §		
Hatályát veszti a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
a)
18. § (1) bekezdése,
b)
18. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „az (1) bekezdésben meghatározott feladatai mellett” szövegrész.

5. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes
kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 20. § (7) bekezdésében az „a közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész
helyébe az „az államtudományi” szöveg lép.

6. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes
rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 5/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése alapján – az Nftv. 48/P. §-a szerinti
határozatban közölt esedékesség napjáig – benyújtott kérelmében vállalja, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn, a kérelemről hozott döntés
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jogerőre emelkedésének napjától az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot
követő háromszázhatvanötödik napig teljesítheti a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettségét.
(2) Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére
be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre
irányuló jogviszonyt. Ez esetben a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítésének (1) bekezdés szerinti
határideje a hallgatói jogviszony megszűnését követő naptól számítandó.”
11. §		
Az R3. 9. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be. Az Nftv. 48/N. §
(3) bekezdése szerint teljesített munkavégzés beszámítására irányuló kérelmet az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási
eljárás befejezéséig lehet benyújtani, azzal, hogy az esedékességet követően e kérelemmel csak egyszer lehet élni.”
12. §		
Az R3. a következő 41. §-sal egészül ki:
„41. § E rendeletnek a – felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított – 5/A. § (1)–(3) bekezdését, 9. §
(9) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”
13. §		
Az R3. 5/A. § (3) bekezdésében
a)
a „volt” szövegrész helyébe a „(volt)”,
b)
a „jogviszonyt létesít,” szövegrész helyébe a „jogviszonyt létesít vagy tart fenn,”
szöveg lép.
14. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
5/A. § (3) bekezdésében az „ismételten” szövegrész,
b)
9. § (5) bekezdése.

7. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló
283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szakmai tanárszakon osztott képzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit.
A képzésben összegyűjtendő kreditek száma 90 kredit és a képzési idő 3 félév, ha az előzetesen megszerzett
köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat időtartama 2 félév helyett
lehet 1 félév.”
(2) Az R4. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésben, főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon
a szakterületen, egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, az összegyűjtendő kreditek száma
60 kredit, két tanárszakon a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Egyetemi szintű,
mesterfokozatú vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló mesterképzésben – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint – a képzési idő
4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma 120 kredit. Tanító szakképzettség birtokában, ha a 3. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti szakterületi ismeret 100 kredit, akkor a képzési idő 4 félév és a megszerzendő kreditek száma
120 kredit. Ha a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi ismeret 130 kredit, akkor a képzési idő 5 félév
és a megszerzendő kreditek száma 150 kredit. Szakoktató szakképzettség birtokában újabb, szakmai tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben a képzési idő 4 félév, az összegyűjtendő kreditek száma
120 kredit.”

16. §		
Az R4. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 5. § (3)–(5) bekezdése szerinti képzésben az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó tanárszakokra
történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
a holland nyelv és kultúra tanára, a portugál nyelv és kultúra tanára és az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és
kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvismeret, a romológiatanár
(romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) tanárszakra történő felvétel feltétele romani vagy beás
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nyelvből, a japán nyelv és kultúra tanára tanárszakra történő felvétel feltétele japán nyelvből legalább középfokú
(B2), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.”
17. §		
Az R4. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a – felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított – 6. § (4) és (6) bekezdését, 7. §
(1) bekezdését és 12. § (6) bekezdését, valamint 1. melléklet 2. pontját a Módr. hatálybalépését követően indult
képzésben felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
18. §		
Az R4. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
19. §		
Hatályát veszti az R4. 7. § (1) bekezdésében a „közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit, amelyből a” szövegrész.

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
20. §

(1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.
(2) Az R5. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

21. §		
Az R5. a következő 52. §-sal egészül ki:
„52. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését, 15. § (3) bekezdés d) pont da) alpontját,
15. § (6) bekezdését, 21. § (1) bekezdés j) pontját, 27. § (2) bekezdését először a 2017. évi keresztféléves felvételi
eljárásban kell alkalmazni.”
22. §		
Az R5.
a)
5. § (1) bekezdésében a „szeptember 30-ig” szövegrész helyébe az „október 10-ig”, a „november 15-ig”
szövegrész helyébe a „december 10-ig”,
b)
15. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában a „30” szövegrész helyébe a „32”,
c)
15. § (6) bekezdésében az „e) pontja” szövegrész helyébe a „b) és e) pontja”,
d)
21. § (1) bekezdés j) pontjában a „24” szövegrész helyébe a „32”,
e)
27. § (2) bekezdés b) pontjában az „elektronikus levelezési cím hiányában” szövegrész helyébe
az „az elektronikus levél sikertelen kézbesítése esetén”,
f)
41. § (1) bekezdésében a „hitéleti képzésekre,” szövegrész helyébe a „hitéleti képzésekre, a nemzetközi közös
képzésekre”
szöveg lép.
23. §		
Hatályát veszti az R5. 17. § (5) bekezdésében a „közismereti” szövegrész.

9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 12. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 9–11. § szerinti ösztöndíj, illetve a (2) bekezdés szerinti támogatás összege a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap és a Magyar Tudományos Akadémia előirányzata, valamint a felsőoktatási intézmény ilyen céllal
elnyert egyéb támogatásának terhére, vagy a felsőoktatási intézmény saját forrásából kiegészíthető.”
25. §		
Az R6. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nftv. 10. §-a és a jelen rendelet 2–8. §-a alapján minősített intézményeknek az Nftv. 84. § (2) bekezdés
g) pontja és 84/C. §-a alapján adható többlettámogatás az alábbi jogcímeken használható fel:
a) oktatás: az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növelése;
b) független kutatás-fejlesztés: a tudás és a megértés előmozdítása, ideértve az együttműködésen alapuló kutatásfejlesztést, beleértve a kutatóhelyek fenntartását, működtetését;
c) a kutatási eredmények terjesztése;
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d) a technológiaátadásra irányuló tevékenységek, amennyiben e tevékenységek belső természetűek és a belőlük
származó összes bevételt az érintett kutatóhelyek elsődleges tevékenységeibe fektetik be ismét;
e) az oktatói és kutató kiválóság elismerése és javadalmazása, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése;
f ) nemzetközi kapcsolatépítést és államközi megállapodás alapján külföldi hallgatók fogadását szolgáló
szervezetfejlesztés;
g) hallgatói kiválóság elismerése, ösztöndíjak adományozása, kiegészítése.”
26. §		
Az R6. 12. § (1) bekezdésében a „10–60” szövegrész helyébe az „5–60” szöveg lép.

10. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
27. §

(1) A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be:
a) akit a kormányközi oktatási megállapodások alapján a küldő fél vagy az arra felhatalmazott szervezet arra jelöl,
b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, és
c) aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az ösztöndíjprogramban.”
(2) Az R7. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát a Közalapítvány hivatalos honlapján
kell közzétenni.”

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
28. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Nftv. 77. § (4) bekezdése szerinti képzés magyar felsőoktatási intézmény által történő indításának
nyilvántartásba vételét a magyar felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi. A kérelemhez mellékelni kell a külföldi
felsőoktatási intézmény és a képzés állami elismertségének, továbbá az Nftv. 77. § (4) bekezdésében előírt feltételek
meglétének igazolását, valamint a külföldi és a magyar felsőoktatási intézmény által a képzés megszervezésére
vonatkozóan megkötött megállapodást.”
29. §		
Az R8. 8. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a Hivatal megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti feltételek valamelyike nem áll fenn, határidő tűzése mellett
felhívja a felsőoktatási intézményt a hiányzó feltételek biztosítására. Ha a határidő nem megfelelő eredménnyel vagy
eredménytelenül telik el, a Hivatal]
„c) a működési engedélyt visszavonja, és kezdeményezi a miniszternél a felsőoktatási intézmény állami
elismerése visszavonására irányuló eljárás megindítását, ha az Nftv. 6. § (2) bekezdésében – egyházi felsőoktatási
intézmény esetében az Nftv. 91. § (5) bekezdésében, művészeti felsőoktatási intézmény esetében az Nftv. 101. §
(4) bekezdésében, egyes intézmények esetében az Nftv. 104. §-ában, 104/B. §-ában és 104/C. §-ában – foglaltak nem
teljesülnek.”
30. §		
Az R8. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási szakképzés, valamint felsőoktatási szakképzés szakirányának indítása nyilvántartásba vételének
kezdeményezése tekintetében a 18. § (3) bekezdését kell alkalmazni.”
31. §		
Az R8. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet
2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele során, a pedagógusszakvizsgává minősítésről szóló döntés vonatkozásában kikéri a pedagógus-továbbképzés rendszere működésének
véleményezésére jogosult szakértői testület véleményét. Olyan szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele
során, amelynek szakterületén jogilag szabályozott képzési, továbbképzési rendszer működik, illetve amelyik
egészségügyi vagy szakértői kompetenciák megszerzésére való felkészítést ígér, a kérelemhez – a (2) bekezdésben
foglaltakon túl – mellékelni szükséges a szakterületért felelős miniszter véleményét is.”
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32. §		
Az R8. 34. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A felsőoktatási intézmény iratkezelési rendjét az intézmény a köziratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján szabályozza.”
33. §		
Az R8. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felsőoktatási intézmény az elrontott és a kicserélt oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványok adatait
az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba haladéktalanul rögzíti, majd a felsőoktatási intézmény szabályzatában
meghatározott módon és időben selejtezési jegyzőkönyvet készít, illetve az elrontott, kicserélt példányokat
megsemmisíti.”
34. §

(1) Az R8. 65/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter delegálásról szóló döntését megelőzően a javasolt tagok névsora és szakmai önéletrajza a miniszteri
döntés meghozataláig, majd azt követően a delegált tag neve és önéletrajza a megbízatásának végéig nyilvános
azzal, hogy a személyes adathoz való hozzáférést a minisztérium honlapján kell biztosítani.”
(2) Az R8. 65/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A konzisztóriumi tagjelölt a jelölést elfogadó nyilatkozattal vállalja, hogy
a) a tagságból eredő feladatait személyesen látja el,
b) a tagsággal összefüggésben tudomására jutott, a felsőoktatási intézményre vonatkozó tevékenységre,
gazdálkodásra vonatkozó információt üzleti titokként kezeli, amelyet a megbízás ideje alatt, valamint azt követően
harmadik fél részére nem ad ki, azt csak a konzisztóriumi tagságból eredő feladatai ellátásához szükséges
mértékben használja fel,
c) nem vesz részt a konzisztórium munkájában, ha a jogaira vagy kötelezettségeire a konzisztórium döntése
kihatással lehet, illetve ha a döntés szerinti ügynek tárgyilagos megítélése tőle egyéb okból nem várható
(elfogultság),
d) az (5) bekezdés és a c) pont szerinti körülmény fennállását haladéktalanul bejelenti a miniszternek.”

35. §		
Az R8. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72. § (1) 2016. július 1-től az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet jogutódja az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és
Pedagógiai Intézet.
(2) 2016. július 1-től a Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda jogutódja
a Pallasz Athéné Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda.”
36. §

(1) Az R8. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az R8. 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(3) Az R8. 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

37. §		
Az R8.
a)
4. § (1) bekezdésében, valamint 4/A. § (6) bekezdésében a „szeptember 15-éig” szövegrész helyébe
a „szeptember 20-áig”, az „október 31-éig” szövegrész helyébe a „december 5-éig”,
b)
10. § (2) bekezdésében az „az Nftv.” szövegrész helyébe az „a 7. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak és az Nftv.”,
c)
40. § (5) bekezdés e) pontjában a „félévekben” szövegrész helyébe a „félévben”,
d)
46. § (10) bekezdés e) pontjában a „továbbáe” szövegrész helyébe a „továbbá”,
e)
48. § (4) bekezdésében a „vesz fel.” szövegrész helyébe a „vesz fel, és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba
rögzíti.”,
f)
51. §-ában a „szünetelését, az adott” szövegrész helyébe a „szünetelését, illetve nem szünteti meg
a jogviszonyát, az adott”,
g)
65/A. § (5) bekezdésének nyitó szövegrészében az „A konzisztórium tagjának nem jelölhető” szövegrész
helyébe a „Konzisztóriumi tagnak nem jelölhető, tagi megbízást nem kaphat”
szöveg lép.
38. §		
Hatályát veszti az R8.
a)
19. § (3) bekezdés a) pontjában az „az (1) bekezdés b) pontja szerinti együttműködésben”,
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b)

53. § (3) bekezdés b) pont bh), bj) és bk) alpontjában, 54. § (2) bekezdésében és 5. melléklet 1. pont
b) alpontjában és 2. pont b) alpontjában az „(attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás)”,
c)
54. § (7) bekezdésben az „ , így különösen attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás” szövegrész,
d)
61. § (5) bekezdése,
e)
2. melléklet 1. pont b) alpontja,
f)
6. melléklet 2.1.1. pont j) alpontjában a „ , továbbá kar esetében az egyetemi vagy főiskolai jelleg”,
g)
6. melléklet 2.1.2. pont e) alpontjában a „szervezet”,
h)
9. melléklet 6.9. pontjában a „keltezés, bélyegző, aláírás””,
i)
9. melléklet 6.10. pontjában a „vagy születési anyakönyvi névváltozás”
szövegrész.

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő
felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása
39. §

(1) A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének
megfelelően az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési
és kimeneti követelményeiről szóló 7/2016. (II. 15.) MvM rendelet tartalmazza.”
(2) Az R9. 2. §-a a következő (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hitéleti képzési területen alapképzési szakon az MKKR 6. szintjének megfelelő, mesterképzési szakon az MKKR
7. szintjének megfelelő végzettség és szakképzettség szerezhető.
(8) Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a szakirányú
továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet szerinti,
a) alapfokozatot követő, valamint alap- és mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR
6. szintjének megfelelő,
b) kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 7. szintjének megfelelő
szakképzettség szerezhető.”

40. §		
Az R9. 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az építőművész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak
képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi,
ha a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.)
Korm. rendelet hatálybalépésekor a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező
felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.”
41. §

(1) Az R9. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(2) Az R9. 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(3) Az R9. 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

42. §		
Az R9. 10. § (4) bekezdésében az „a felsőoktatási intézmény kérelme alapján az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi”
szövegrész helyébe az „az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések
43. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.
(2) A 32. § és a 38. § e) pontja 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Szakmai tanárszakok

1.

A

B

szakmai terület

tanárszak

2.

műszaki

mérnöktanár (szakirányok: gépészet-mechatronika, elektrotechnikaelektronika, informatika, bio-vegyipar, építő-építészet, könnyűipar, faipar,
nyomdaipar, közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, polgári és
biztonságvédelem, műszaki-gazdasági)

3.

közgazdasági

közgazdásztanár (szakirányok: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel,
ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási
ismeretek)

4.

agrár

agrármérnöktanár (szakirányok: mezőgazdaság, mezőgazdasági gépész,
élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, földmérés, kertészet- és parképítés)

5.

gyógypedagógia

gyógypedagógia-tanár

6.

konduktor

konduktortanár

7.

egészségügy

egészségügyi tanár

8.

neveléstudomány

pedagógiatanár2

9.

zeneművészet1

zenetanár (szakirányok: zongoratanár, orgonatanár, csembalótanár,
hárfatanár, gitártanár, lanttanár, harmonikatanár, cimbalomtanár,
hegedűtanár, mélyhegedűtanár, gordonkatanár, gordontanár, fuvolatanár,
furulyatanár, oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagott-tanár, kürttanár,
trombitatanár, harsonatanár, tubatanár, ütőhangszertanár, magánénektanár,
jazz-zongoratanár, jazzgitártanár, jazzbasszusgitár-tanár, jazzbőgőtanár,
jazzszaxofontanár, jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár,
jazzénektanár, jazz-zeneszerzéstanár, zeneismeret-tanár, egyházzenetanár,
ének-zene tanár)

10.

11.
12.

zeneművésztanár (szakirányok: zongoraművész-tanár, zongorakísérőkorrepetitor tanár, csembalóművész-tanár, orgonaművész-tanár,
hárfaművész-tanár, gitárművész-tanár, cimbalomművész-tanár,
harmonikaművész-tanár, hegedűművész-tanár, mélyhegedűművész-tanár,
gordonkaművész-tanár, gordonművész-tanár, fuvolaművész-tanár,
oboaművész-tanár, klarinétművész-tanár, szaxofonművész-tanár,
fagottművész-tanár, kürtművész-tanár, trombitaművész-tanár,
harsonaművész-tanár, tubaművész-tanár, ütőhangszerművész-tanár,
énekművész-tanár, régi-zene csembalóművész-tanár, régi-zene
blockflöteművész-tanár, népi hegedűművész-tanár, népi brácsaművész-tanár,
népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/tamburabőgőművész-tanár, népi
furulyaművész-tanár, népi klarinét-/tárogatóművész-tanár, népi
dudaművész-tanár, népi cimbalomművész-tanár, tamburaművész-tanár,
népi citera-koboz-tekerőművész-tanár, népi harmonikaművész-tanár,
népi énekművész-tanár, népzeneelmélet-tanár, egyházzeneművész-tanár
(egyházzene-kóruskarnagy), egyházzeneművész-tanár (egyházzeneorgonaművész), zeneszerzőtanár, muzikológus-tanár, zeneelmélet-tanár,
kóruskarnagyművész-tanár, ének-zene művésztanár)
táncművészet

tánctanár (szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc,
társastánc, tánctörténet és -elmélet)
táncművésztanár (szakirány: klasszikus balett, néptánc)
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13.

ipar-, építő-, film- és
videoművészet, multimédia

design- és vizuálisművészet-tanár

14.

képzőművészet

képzőművésztanár

15.

színház- és filmművészet

színházművészeti tanár

16.

filmművészeti tanár

A szakmai, művészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételei
1/ Zenetanár szakon osztatlan kétszakos képzésben a zeneismeret-tanár szakirány az ének-zene tanár szakiránnyal
párosítható. Zeneművésztanár szakon kétszakos osztatlan képzésben a kóruskarnagyművész-tanár az ének-zene
művésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakiránnyal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene művésztanár vagy
a kóruskarnagyművész-tanár szakiránnyal, az egyházzeneművész-tanár szakirányok az ének-zene művésztanár
szakiránnyal, a népi hangszeres művésztanár szakirányok a népi énekművész-tanár szakiránnyal, a népi hangszeres
művésztanár és a népi énekművész-tanár szakirányok a népzeneelmélet-tanár szakiránnyal, továbbá a népi
hangszeres művésztanár szakirányok egymással párosíthatók.
2/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülően második, további mesterszakon folyó
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhető meg és egyszakos képzésben is felvehető.”

2. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R5. 1. melléklet I. rész 5. pontjában a „Közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe
az „Államtudományi” szöveg lép.
2. Az R5. 1. melléklet II. A) rész 5. pontjában a „Közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe
az „Államtudományi”szöveg lép.

3. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R5. 4. mellékletében foglalt táblázat B:23. mezőjében a „közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész helyébe
az „államtudományi” szöveg lép.

4. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R8. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat A:7. mezőjében a „közigazgatási, rendészeti és katonai” szövegrész
helyébe az „államtudományi” szöveg lép.

5. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R8. 6. melléklet 2.1.2. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felsőoktatási intézmények:
további intézményi adatok)
„h) az Nftv. 14. § (2a) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott képzési hely biztosítására vonatkozó
megállapodásokról a felsőoktatási intézmény és a képzési helyet biztosító hivatalos neve, székhelyének címe,
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a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a képzési helyet biztosító által fogadható hallgatók maximális
száma képzésenként;”
2. Az R8. 6. melléklet 2.1.2. pontja a következő k) alponttal egészül ki:
(Felsőoktatási intézmények:
további intézményi adatok)
„k) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működéséhez szükséges képzési helyszín biztosításával
kapcsolatos együttműködési megállapodásról az együttműködő magyarországi partner hivatalos neve,
székhelyének címe, típusa, a megállapodás célja, kelte, kezdete, tervezett vége, a biztosított helyszín(ek) címe,
az együttműködő partner által fogadható hallgatók maximális száma;”
3. Az R8. 6. melléklet
a)
2.1.2. pont i) alpontjában a „napja;” szövegrész helyébe a „napja képzésenként;”,
b)
2.4.2. pont nyitó szövegrészében a „képzések” szövegrész helyébe a „képzések, ideértve az Nftv. 77. §
(4) bekezdése alapján a magyar felsőoktatási intézmény által folytatott külföldi képzéseket is”
szöveg lép.

6. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az R8. 9. melléklet 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. Igazolás oklevélre való jogosultságról
„Sorszám:
Intézményi azonosító szám:
Törzslap sorszáma:
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, a(z) ... nevű
felsőoktatási intézmény ... (szak, szakirány neve) felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/
mesterképzési/főiskolai/egyetemi/szakirányú továbbképzési szakon tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett
(abszolutóriumot szerzett).
A záróvizsga-bizottság előtt ... év ... hó ... napján sikeres záróvizsgát tett.
A(z) záróvizsga eredménye/oklevél minősítése: … .
Fent nevezett az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette, az oklevél kiállítása és kiadása
folyamatban van.
Jelen igazolás végzettséget, szakképzettséget nem igazol. Keltezés, bélyegző, aláírás, záradékok””
2. Az R8. 9. melléklet 5.1–5.7. és 5.9. pontjában a „keltezés,” szövegrész helyébe az
„Oklevelének minősítése: ….
keltezés,” szöveg lép.
3. Az R8. 9. melléklet 6.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.12. Jogutód/nevet változtatott felsőoktatási intézmény általi másodlat kiadásakor:
„Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a(z) ... oklevél sorszámon és ... formanyomtatvány számon a(z) ... nevű
jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél másodlataként állítottam ki.
keltezés, bélyegző, aláírás””
4. Az R8. 9. melléklet 6.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.13. Jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél jogutód/nevet változtatott/átalakult
felsőoktatási intézmény általi javításakor:
„Ezt az oklevelet a(z) ... számú törzslap alapján, a .... év .... hó ... napján, ... oklevél sorszámon és ..... formanyomtatvány
számon a(z) ... nevű jogelőd/nevet változtatott felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél egyidejű
visszavonásával állítottam ki.
keltezés, bélyegző, aláírás””
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5. Az R8. 9. melléklet
a)
4.1. pontjában a „felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan képzés/mesterképzés/szakirányú
továbbképzés/doktori” szövegrész helyébe a „felsőoktatási szakképzés/alapképzés/osztatlan képzés/
mesterképzés/főiskolai képzés/egyetemi képzés/szakirányú továbbképzés/doktori”,
b)
4.2. pontjában a „felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési” szövegrész helyébe
a „felsőoktatási szakképzési/alapképzési/osztatlan képzési/mesterképzési/főiskolai/egyetemi/szakirányú
továbbképzési”
szöveg lép.

„15.

1.

Képzési terület

(A

nyelvű megnevezése

Képzési terület angol

B

germanisztika

Alapképzési szak

C

D

Germanic Studies

megnevezése

Alapképzési szak angol nyelvű

1. Az R9. 2. melléklet 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

7. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

E

1. germanisztika, német
alapszakos bölcsész
2. germanisztika, német
nemzetiségi alapszakos bölcsész
3. germanisztika, néderlandisztika
alapszakos bölcsész
4. germanisztika, skandinavisztika
alapszakos bölcsész

Szakképzettség

F

G
és MKKR szint)

6”

1. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
Studies
2. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in German
as Ethnic Minority Studies
3. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Netherlandistic Studies
4. Philologist in Germanic
Studies, Specialized in
Scandinavian Studies

EKKR

szakképzettség angol nyelvű megnevezése

Alapképzésben szerezhető
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Orvos- és
egészségtudomány

Képzési terület

Health Science

nyelvű megnevezése

Képzési terület angol

B

ápolás és
betegellátás

Alapképzési szak

C

Nursing and Patient Care

megnevezése

Alapképzési szak angol nyelvű

D

1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő
6. hang-, beszéd- és
nyelésterapeuta
7. ergoterapeuta

Szakképzettség

E

1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife
6. Voice, Speech and
Swallowing Therapist
7. Occupational Therapist

szakképzettség angol nyelvű megnevezése

Alapképzésben szerezhető

F

6”

és MKKR szint)

EKKR

G

3. Az R9. 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:5. mezőjében az „Equine Horse Breeding, Equestrian Sport Manager” szövegrész helyébe az „Equine Husbandry and Equestrian Sport Management” szöveg,
b)
D:8. mezőjében az „Agriculture” szövegrész helyébe az „Agricultural” szöveg,
c)
F:8. mezőjében az „Agricultural Instructor Specialized in Agriculture” szövegrész helyébe az „Agricultural Instructor” szöveg,
d)
F:16. mezőjében az „(Indology Studies)” szövegrész helyébe az „(Indological Studies)” szöveg,
e)
F:20. mezőjében a „(Classic Philology)” szövegrész helyébe a „(Classical Philology)”szöveg,
f)
D:48. mezőjében a „Vocational Instruction” szövegrész helyébe a „Vocational Instruction in Business” szöveg,
g)
D:75. és F:75. mezőjében a „Diagnostic Imaging” szövegrész helyébe a „Diagnostic” szöveg,
h)
D:82. mezőjében a „Sport – and Recreation” szövegrész helyébe a „Sports and Recreation Management” szöveg,
i)
F:82. mezőjében a „1. Recreation Management and Health Promotion 2. Sports management” szövegrész helyébe a „1. Recreation Manager and Health Promoter
2. Sports Manager” szöveg,
j)
D:92. és F:92. mezőjében a „Designculture” szövegrész helyébe a „Design Culture” szöveg,
k)
E:104. mezőjében az „1. kerámiatervezés 2. üvegtervezés 3. fémművesség” szövegrész helyébe az „1. kerámiatervező 2. üvegtervező 3. fémműves” szöveg,
l)
D:112. és F:112. mezőjében a „Musical” szövegrész helyébe a „Music” szöveg
lép.

„72.

1.

(A

2. Az R9. 2. melléklet 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
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8. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R9. 3. mellékletében foglalt táblázat
1.
G:11. mezőjében a „Mechanical Engineer in Agriculture and Food Industry” szövegrész helyébe a „Mechanical
Engineer in the Agriculture and Food Industry” szöveg,
2.
F:12. mezőjében a „mérnöki” szövegrész helyébe a „mérnök” szöveg,
3.
E:28. mezőjében az „Instructor of English as a foreign langauage” szövegrész helyébe az „Instruction of English
as a Foreign Language” szöveg,
4.
G:28. mezőjében az „Instructor of English as a foreign langauage” szövegrész helyébe az „Instructor of English
as a Foreign Language” szöveg,
5.
E:66. mezőjében a „mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő” szövegrész helyébe a „Mental Health in
Relations and Community Development” szöveg,
6.
C:73. mezőjében a „neveléstudományi” szövegrész helyébe a „neveléstudomány” szöveg,
7.
E:81. mezőjében a „Russistic Studies” szövegrész helyébe a „Russian Studies” szöveg,
8.
G:81. mezőjében a „Philologist in Russistics” szövegrész helyébe a „Philologist in Russian Studies” szöveg,
9.
G:94. mezőjében a „Historical Museology” szövegrész helyébe a „Historical Museologist” szöveg,
10.
G:96. mezőjében a „Philologist Modern Greek” szövegrész helyébe a „Philologist in Modern Greek” szöveg,
11.
E:100. és G:100. mezőjében a „Health Care Policy” szövegrész helyébe a „Health Policy” szöveg,
12.
F:101. mezőjében a „humánökolgógia” szövegrész helyébe a „humánökológia” szöveg,
13.
F:115. mezőjében az „okleveles, társadalmi” szövegrész helyébe az „okleveles társadalmi” szöveg,
14.
E:124. és G:124. mezőjében az „Employment” szövegrész helyébe a „Labour” szöveg,
15.
G:125. mezőjében a „Comparative Law” szövegrész helyébe az „Expert in Comparative Law” szöveg,
16.
E:136. mezőjében a „Sport Economist” szövegrész helyébe a „Sports Economics” szöveg,
17.
G:136. mezőjében a „Sport Economics” szövegrész helyébe a „Sports Economist” szöveg,
18.
C:142. mezőjében a „geotechnika” szövegrész helyébe a „geotechnikai” szöveg,
19.
F:142. mezőjében a „bánya és geotechnika” szövegrész helyébe a „bánya- és geotechnikai” szöveg,
20.
G:202. mezőjében a „Phyisicist” szövegrész helyébe a „Physicist” szöveg,
21.
G:204. mezőjében a „Geophysics” szövegrész helyébe a „Geophysicist” szöveg,
22.
G:208. mezőjében a „Researcher” szövegrész helyébe a „Scientist” szöveg,
23.
F:212. mezőjében a „kognitív tudományi kutató” szövegrész helyébe a „kognitív idegtudományi kutató”
szöveg,
24.
G:212. mezőjében a „Scientist” szövegrész helyébe a „Neuroscientist” szöveg,
25.
G:219. mezőjében a „Documentum” szövegrész helyébe a „Documentary” szöveg,
26.
E:239. és G:239. mezőjében a „Choral” szövegrész helyébe a „Choir” szöveg,
27.
F:254. mezőjében a „zeneteoreitikus” szövegrész helyébe a „zeneteoretikus” szöveg
lép.

„

(A

Bölcsészettudomány

Bölcsészettudomány

8.

Képzési terület

7.

1.

C
Szak

Arts and
Tánc, mint tudás, gyakorlat és
Humanities kulturális örökség

Arts and
Európai társadalmi terek,
Humanities fejlesztés és identitás

English

Study Field in

B

Az R9. 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 8. sorral egészül ki:

9. melléklet a 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez

D

Choreomundus – International
Master
In Dance
Knowledge,
Practice and
Heritage

European
Social Spaces,
Development
and Identity

English

Programme in

E

F

G

Expert in Social
Development

Ethnochoreologist

okleveles etnokoreológus

7

7

szint)

és
MKKR

English

EKKR

in Master Programme in

Qualifications Obtainable

okleveles társadalomfejlesztési
szakértő

Szakképzettség

„
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A Kormány 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás,
a 3. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló
19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A MAB működésével, szervezetével kapcsolatos szabályokat a MAB testületi tagjai kétharmadának szavazatával
elfogadott és az Nftv.-ben meghatározottak szerint jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
A MAB szervezeti és működési szabályzatát a miniszter az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) hivatalos lapjában is közzéteszi.”
2. §		
Hatályát veszti az R1. 4. § (1) és (5) bekezdése.

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott tudományok főiskoláját”
szövegrész,
b)
2. alcíme,
c)
28. §-a,
d)
30. §-a,
e)
1. és 2. melléklete.

3. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat 30–32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(1

MEGYE

TANKERÜLETI KÖZPONT

BEOLVADÓ TANKERÜLET)

„
30

Debreceni

Debreceni tankerület
Nyíradonyi tankerület
Hajdúszoboszlói tankerület

31

Püspökladányi
HAJDÚ-BIHAR

Berettyóújfalui tankerület
Derecskei tankerület
Püspökladányi tankerület
Hajdúhadházi tankerület

32

Hajdúböszörményi

Hajdúböszörményi tankerület
Balmazújvárosi tankerület
Hajdúnánási tankerület
„
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A Kormány 171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Útravaló Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja, hogy − a (2) bekezdés a)−d) pontjában
meghatározott esetekben − esélyt teremtsen a hátrányos helyzetben levő tanulók és hallgatók tanulmányi
sikerességéhez, illetve − a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben − támogassa a természettudományos
érdeklődésű tanulók tehetséggondozását.”
(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Ösztöndíjprogram 1. § (2) bekezdés a)−c) és e) pontjai szerinti alprogramok céljának megvalósulását
a tanulók köznevelési intézményei és mentorok segítik.”
(3) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra az 1. § (1) és (2) bekezdését, a 2. §-t, a 6. §
(2a) bekezdését, a 9. § (7) bekezdését, valamint a 11/A. §-t kell alkalmazni.”

2. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében az a Magyarország területén
működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár
pályázhat, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes
hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a pályázat időszakának tanévében
nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetén 7−8. évfolyamon;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9−12. évfolyamon, illetve
6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7−12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő
osztállyal induló oktatásban 7−13. évfolyamon tanul – ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal szervezett nevelésoktatás 7 Ny és 9 Ny, nemzetiségi nevelés-oktatást folytató középiskola nemzetiségi előkészítő 7 N, 9 N és a két
tanítási nyelvű középiskola által szervezett nevelés-oktatás 9 Kny évfolyamait is −, továbbá a szakközépiskola
érettségi vizsgára felkészítő 12−13. évfolyamain, valamint
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán továbbá a szakiskola,
készségfejlesztő iskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.”
(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat:
a) az Út a középiskolába és az Út az érettségihez ösztöndíjak esetében a tanárképzésben vagy tanítói
képzésben szakképzettséget szerzett személy, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy
a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó
képzésekben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázati időszakba tartozó félévben kezdi meg;
b) az Út a szakmához ösztöndíj esetében tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy
vagy szakoktató, vagy szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató
felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki az ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó két félév
valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg.”

3. §

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a követekező rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen
pályázhatnak.”
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a követekező rendelkezés lép:
„(2) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a pályázatokat annak a köznevelési
intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézménynek
a székhelyen működő köznevelési intézményhez, szakképzési centrum tagintézményének a szakképzési
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centrumhoz kell továbbítania a pályázatot. A köznevelési intézménynek az általa összegyűjtött pályázatokat
alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, nem önálló gazdálkodású intézmények esetében
a gazdasági ügyekért felelős vezető ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig
továbbítania a lebonyolító szervhez. A határidőn túl benyújtott vagy továbbított pályázatokat a lebonyolító szerv
további bírálat nélkül elutasítja.”
4. §

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a pályázatok elbírálásakor
előnyben részesül az a tanuló, aki az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek
megfelel:
a) a pályázó halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
utógondozásban részesül;
b) a pályázó kedvezményezett településen vagy kedvezményezett járásban él;
c) a pályázó háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb;
d) a pályázóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb.”
(2) A Rendelet 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az esélyteremtő ösztöndíjak valamennyi alprogramjába az újonnan belépő ösztöndíjas tanulók/hallgatók
legalább felének roma származásúnak kell lennie. Ha e követelmény a pályázati kiírásokban foglalt feltételeknek
megfelelő pályázatok csekély száma miatt nem teljesíthető, a fennmaradó keret terhére nem roma származású
pályázók is részesülhetnek támogatásban.”

5. §		
A Rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § (1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a tanuló kötelessége, hogy
a) együttműködjön a mentorral,
b) részt vegyen az egyéni fejlesztési terv elkészítésében,
c) részt vegyen a rendszeres értékelésen,
d) tanulmányi eredményét megtartsa vagy javítsa.
(2) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a tanuló joga, hogy
a) a mentor munkáját érintő észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg,
b) mentorváltást kezdeményezzen,
c) ösztöndíjat kapjon.”
6. §		
A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse
a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor kötelessége, hogy
a) egyéni fejlesztési tervet készítsen és legalább háromhavonta értékelje a tanuló haladását, fejlődését, illetve
az ezeket hátráltató okokat,
b) rendszeresen és személyesen kapcsolatot tartson az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában
foglalkozzon a mentorált tanuló felkészítésével,
c) rendszeresen személyesen kapcsolatot tartson az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal,
d) családlátogatáson vegyen részt,
e) részt vegyen azokon a rendezvényeken és képzéseken, amelyeket az Ösztöndíjprogram sikeres lebonyolítása
érdekében szerveznek,
f ) egyéni előrehaladási naplót vezessen.”
7. §

(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (2) bekezdés a)−c) pontjai szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében
a) a tanuló ösztöndíjban és − nem pénzügyi − mentori támogatásban;
b) a mentor ösztöndíjban
részesül [az a) és b) pontok a továbbiakban együtt: ösztöndíjasok].”
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(2) A Rendelet 9. § (6)–(9) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Ha a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele − a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével − megszűnik,
az ösztöndíjassal szerződő fél (köznevelési intézmény, lebonyolító szerv, állami fenntartású intézmény esetében
a fenntartó) a tanulóval, valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerződést − több tanulót mentoráló
mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben − egyoldalúan megszünteti, és erről − amennyiben nem
a lebonyolító a szerződő fél − a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti. Az ösztöndíjszerződést azon hónap
utolsó napjával kell megszüntetni, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnik.
(7) Amennyiben a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony
időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti.
(8) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele
az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelőzően szűnik meg − ideértve a 9. § (5) bekezdésében meghatározott,
az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezéseket is −, az ösztöndíjasokkal szerződő fél
(lebonyolító szerv, vagy a köznevelési intézmény, vagy a fenntartó) a tanulóval, valamint annak mentorával
az ösztöndíjszerződést nem köti meg, és amennyiben az ösztöndíjasokkal szerződő fél nem a lebonyolító szerv,
akkor a szerződéskötés elmaradásáról a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti.
(9) A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt
az adott tanévben indokolt esetben két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a lebonyolító szervnél.
A tanuló és törvényes képviselője írásbeli indokolt kérelméhez csatolni kell az átvevő személy mentori pályázatát.
Ha a lebonyolító szerv a mentorváltást engedélyezi, kezdeményezi az ösztöndíjszerződés módosítását, illetve
megkötését. Mentorváltás esetén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott tanulói létszám nem léphető túl.”
8. §

(1) A Rendelet 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali,
esti vagy levelező munkarendű magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas vagy önköltséges vagy
közszolgálati ösztöndíjas hallgató által igénybe vehető képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási
intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, amennyiben az adott szintű
végzettséggel még nem rendelkezik és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Nftv.) szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy utógondozásban, utógondozói
ellátásban részesül.”
(2) A Rendelet 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Önköltség-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a magyar állampolgár, aki nappali,
esti vagy levelező munkarendű magyar állami részösztöndíjas, önköltséges, Magyarország területén működő
felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésen vagy felsőoktatási szakképzésben hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta amennyiben
az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt és az Nftv.
szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban
részesül.”

9. §		
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § E rendelet alkalmazásában:
1. jövedelem: a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
jövedelem,
2. köznevelési intézmény: az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)−i) pontjában, az Út a tudományhoz alprogram esetében az Nkt. 7. §
(1) bekezdés c)−e) és j) pontjában meghatározott intézmény,
3. kedvezményezett járás: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet
3. mellékeltében meghatározott kedvezményezett járás,
4. kedvezményezett település: a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott kedvezményezett település,
5. tanárképzés: az Nftv. 102. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti képzés,
6. tagintézmény: az Nkt. 4. § 28. pontjában meghatározott intézményegység.”
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10. §		
A Rendelet 9. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „középiskolába vagy szakiskolába” szövegrész helyébe
a „középfokú iskolába” szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében a „halmozottan” szövegrész,
b)
8. §-a.
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdése és a 9. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő
módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
g) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és g) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 45. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 51. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 11. és 12. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az Ar.
a)
2/A. alcím címsorában, valamint 11/E. § (5) és (7) bekezdésében a „bölcsődének” szövegrész helyébe
a „bölcsődének, mini bölcsődének” szöveg,
b)
11/E. § (1) bekezdésében, (2) bekezdése nyitó szövegrészében, (6) bekezdésében, 11/H. § (2) bekezdésében
és 11/I. § (3) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrészek helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
c)
11/E. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, (3) és (4) bekezdésében, 11/F. § (1) és (2) bekezdésében, 11/G. §
(2) bekezdésében, 11/H. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 11/I. § (1) bekezdésében és 11/J. §-ában a „bölcsőde”
szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
d)
11/G. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsődét” szövegrész helyébe a „bölcsődét, mini bölcsődét” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti az Ar. 17. és 18. §-a.
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2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
a)
89. § (2) bekezdésében a „bölcsődei foglalkoztató, betegszoba” szövegrész helyébe a „betegszoba; bölcsődei,
mini bölcsődei csoportszoba/gyermekszoba” szöveg,
b)
4. számú melléklet 5. pontjában a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg
lép.

3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kjtvhr.) 1/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása]
„b) a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó,
kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti
kisgyermeknevelő munkakör esetében.”
6. §		
A Kjtvhr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
7. §		
A Kjtvhr.
a)
3. § (2) bekezdés c) pontjában a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés e) pontjában és (5) bekezdésében, 8. § f ) pontjában, 9. §
(5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 2/a. számú melléklet címében, 2/a. számú melléklet
II. pontjának címében a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében” szöveg,
c)
8. § a) pontjában a „bölcsődei” szövegrészek helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg,
d)
15. § (6) bekezdésében a „bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 42. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében” szöveg
lép.

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet módosítása
8. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/J. §
c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató,
napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 29/A. § c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
55/A. § c) pontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és
szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.
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7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet módosítása
11. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gytr.)
2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként)
kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.”
12. §		
A Gytr. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.”
13. §		
A Gytr. 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
14. §

(1) A Gytr. 6. melléklet „Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez” című részének 1. pontjában a „2015. évben a 89 408 Ft-ot”
szövegrész helyébe a „2016. évben a 95 960 Ft-ot” szöveg lép.
(2) A Gytr.
a)
5. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében a „bölcsőde és a családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés a) pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe az „a Gyvt. 44/C. §-a szerinti
napközbeni gyermekfelügyelet keretében biztosított gondozó tevékenység” szöveg,
c)
7. § (2) bekezdésében a „bölcsődei gondozás, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet” szövegrész
helyébe a „bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
d)
8. § (2) bekezdésében a „bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe
a „bölcsődei ellátás, a napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
e)
9. § (1) bekezdésében a „Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
f)
9. § (2) bekezdésében és 18. § (7) bekezdésében a „bölcsődében” szövegrész helyébe a „bölcsődében,
mini bölcsődében” szöveg,
g)
9. § (3) bekezdésében, 18. § (4) és (4b) bekezdésében, a „bölcsődei gondozás” szövegrész helyébe
a „bölcsődei, mini bölcsődei gondozás” szöveg,
h)
9. § (4) bekezdésében a „bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató”
szöveg,
i)
10. § (1) és (2) bekezdésében a „családi napközi és a családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe
a „munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde” szöveg,
j)
10. § (4) bekezdésében a „családi napközit” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsődét és a családi
bölcsődét” szöveg,
k)
12. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész
helyébe a „Gyvt. 44/C. §-a szerinti napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
l)
16. § (1) bekezdés a) pontjában a „bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe
a „bölcsődei ellátás” szöveg,
m)
18. § (1) bekezdésében a „Bölcsődei gondozás” szövegrész helyébe a „Bölcsődei, mini bölcsődei gondozás”
szöveg,
n)
18. § (5) bekezdésében a „Bölcsődei gondozásnál” szövegrész helyébe a „Bölcsődei, mini bölcsődei
gondozásnál” szöveg,
o)
1. mellékletében a „Bölcsőde” szövegrészek helyébe a „Bölcsőde, mini bölcsőde” szöveg,
p)
7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:1 mezőjében a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini
bölcsődei” szöveg,
q)
9. melléklete címében és I. pontjában a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg
lép.

15. §		
Hatályát veszti a Gytr. 10. § (3) bekezdése.
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8. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet 1. § 14. pont b) alpontjában a „bölcsőde, családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép.

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 50/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„50/A. § (1) Gyermekek napközbeni ellátása esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti,
2017. január 1-jét megelőzően indult eljárást – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – az egyes
kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról szóló
191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított szabályok alapján kell lefolytatni, ha az engedélyes
működésének kezdő időpontja, illetve az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak
megfelelően működtethető, 2016. december 31-ét követően van.
(2) A 31. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a működést engedélyező szerv nem vizsgálja a 19. § (2) bekezdése
és a 19. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakkérdést, illetve nem keresi meg a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
szakhatóságot, ha
a) a Gyvt. – 2017. január 1-jét megelőzően hatályos – 43. § (6a) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti családi napközit
családi bölcsődére, munkahelyi bölcsődére vagy napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja, vagy
b) a Gyvt. – 2017. január 1-jét megelőzően hatályos – 43. § (6a) bekezdés b) pontja szerinti családi napközit
napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja.
(3) A Gyvt. – 2017. január 1-jét megelőzően hatályos – 43. § (6a) bekezdés b) pontja szerinti családi napközi családi
bölcsődére vagy munkahelyi bölcsődére történő módosítása során a működést engedélyező szerv – a 31. §
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – akkor vizsgálja a 19. § (2) bekezdése és a 19. § (3) bekezdés a) pontja
szerinti szakkérdést, illetve akkor keresi meg a 19. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakhatóságot, ha az eljárás során
a feltételek teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel.
(4) A családi napközi bölcsődére vagy mini bölcsődére történő módosítása során a működést engedélyező szerv
– a 31. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – akkor vizsgálja a 19. § (5) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti
szakkérdést, illetve akkor keresi meg a 19. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti szakhatóságot, ha az eljárás során
a feltételek teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel.”
18. §		
Az Sznyr.
a)
1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
b)
5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
19. §		
Az Sznyr.
a)
1. § l) pont la) alpontjában a „bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy
alternatív napközbeni ellátást” szövegrész helyébe a „vagy gyermekek napközbeni ellátását” szöveg,
a „biztosító ingatlant” szövegrész helyébe a „biztosító ingatlant, a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
helyet” szöveg,
b)
10. § (1) bekezdésében a „bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet,
az alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg,
az „elhelyezésére szolgáló ingatlan” szövegrész helyébe az „elhelyezésére szolgáló ingatlan – ide nem értve
a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ingatlant –” szöveg,
c)
19. § (2) bekezdésében a „Családi napközi esetén” szövegrész helyébe a „Munkahelyi bölcsőde, családi
bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet esetén – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg, a „családi napközi” szövegrész helyébe az „engedélyes”
szöveg,
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d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)

m)

n)
o)

19. § (3) bekezdésében a „családi napközi és” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde
és napközbeni gyermekfelügyelet esetén – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
szolgáltatást nyújtó engedélyest –, valamint” szöveg,
19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „hetes” szövegrész
helyébe a „mini” szöveg,
19. § (5) bekezdés a) pontjában a „lakóotthont” szövegrész helyébe a „lakóotthont, a mini bölcsődét” szöveg,
19. § (9) bekezdésében az „egyéb helyiség” szövegrész helyébe az „egyéb helyiség, a Gyvt. 44/B. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti hely” szöveg,
23. § (1) bekezdés a) pontjában, a „bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet,
alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg, a „vont
ki” szövegrész helyébe a „vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet
(épületrészt)” szöveg,
31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „Családi napközivel, alternatív napközbeni ellátással” szövegrész
helyébe a „Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel – kivéve
a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg,
31. § (2) bekezdés b) pontjában a „bevonni” szövegrész helyébe a „bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. §
(3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt)” szöveg,
31. § (2) bekezdés c) pontjában a „családi napközi ellátás, alternatív napközbeni ellátás vagy Biztos Kezdet
Gyerekház” szövegrész helyébe a „valamely e bekezdés szerinti szolgáltatás” szöveg,
32. § (3) bekezdés b) pontjában a „bölcsőde, hetes bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet,
alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása” szöveg, a „kivonni”
szövegrész helyébe a „kivonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet
(épületrészt)” szöveg,
39. § (2) bekezdésében a „családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde” szövegrész
helyébe a „gyermekek napközbeni ellátása – kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti
szolgáltatást nyújtó engedélyest –” szöveg,
39. § (4) bekezdésében a „bölcsőde, hetes bölcsőde” szövegrész helyébe a „bölcsőde” szöveg, a „családi
napközi, alternatív napközbeni ellátás” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde” szöveg,
4. melléklet 4. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi bölcsőde és napközbeni
gyermekfelügyelet” szöveg, a „családi napközire” szövegrész helyébe a „családi bölcsődére, illetve napközbeni
gyermekfelügyeletre” szöveg

lép.
20. §		
Hatályát veszti az Sznyr.
a)
20. § (1) bekezdése,
b)
32. § (2) bekezdése,
c)
37. § (5) bekezdése,
d)
44. § (4) bekezdése,
e)
50. § (3)–(6) bekezdése.

10. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a)
3. melléklet 148. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg,
b)
4. melléklet 586–588. pontjában a „hetes bölcsőde” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde” szöveg,
c)
4. melléklet 589–591. pontjában a „családi napközi” szövegrészek helyébe a „családi bölcsőde” szöveg,
d)
4. melléklet 592–594. pontjában a „családi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde”
szöveg,
e)
4. melléklet 595–597. pontjában a „házi gyermekfelügyelet” szövegrész helyébe az „önálló napközbeni
gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg
lép.
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11. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet „A) Mutatócsoportok
és az egyes mutatók” című rész I. pontjában a „bölcsődei és családi napközis férőhelyek” szövegrész helyébe
a „bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek” szöveg lép.

12. A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet 1. melléklet „A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók” című részben a „bölcsődei és családi
napközis férőhelyek” szövegrész helyébe a „bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó
férőhelyek” szöveg lép.

13. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 7. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(Az időszakos jelentési kötelezettséget)
„g) éjjeli menedékhely és
h) bölcsődei ellátás”
(esetén naponta, az adott napot követő munkanap 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott
napon az igénybevevőnek nyújtották.)
25. §		
Az Nyr.
a)
12. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. melléklet 3.1.1. pontjában a „bölcsőde és családi napközi” szövegrész
helyébe a „bölcsődei ellátás” szöveg,
b)
1. melléklet 2.2. pontjában a „Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Bölcsődei ellátás” szöveg
lép.
26. §		
Hatályát veszti az Nyr.
a)
7. § (2) bekezdés i)–k) pontja,
b)
1. melléklet 2.3. pontja.

14. Záró rendelkezés
27. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. §, a 6–10. §, a 13. §, a 14. § (2) bekezdése, a 15–16. § és a 18–26. §, valamint az 1–5. melléklet
2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az Ar. 1. számú melléklet IX. számú adatlapja helyébe a következő adatlap lép:

„IX. számú adatlap
A gyermekek átmeneti gondozásában részesülő gyermekről
(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki.)
A nyilvántartásba vétel időpontja:
1.

2.

3.

4.

.........................................................................................................................................

A gyermek személyi adatai:
Név:

.........................................................................................................................................

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................................

Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):

.........................................................................................................................................

Anyja neve:

.........................................................................................................................................

Lakóhely:

.........................................................................................................................................

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................................

A törvényes képviselő személyi adatai:
Név:

.........................................................................................................................................

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................................

Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):

.........................................................................................................................................

Anyja neve:

.........................................................................................................................................

Lakóhely:

.........................................................................................................................................

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................................

A szülők személyi adatai:
Anya neve:

.........................................................................................................................................

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................................

Állampolgárság (menekült,
bevándorolt, letelepedett):

.........................................................................................................................................

Anyja neve:

.........................................................................................................................................

Lakóhely:

.........................................................................................................................................

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................................

Apa neve:

.........................................................................................................................................

Születési hely, idő:

.........................................................................................................................................

Anyja neve:

.........................................................................................................................................

Lakóhely:

.........................................................................................................................................

Tartózkodási hely:

.........................................................................................................................................

Határozat:
Határozatot hozó szerv neve:

.........................................................................................................................................

Határozat száma:

.........................................................................................................................................

Kelte:

.........................................................................................................................................

Jogerős:

.........................................................................................................................................
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5.

6.

A térítési díj adatai:
Fizetésre kötelezett neve:

.........................................................................................................................................

A díj összege:

.................................................................................................................................... Ft

Díjfizetés kezdete:

.........................................................................................................................................

Vége:

.........................................................................................................................................

A hátralék összege:

.........................................................................................................................................

Végrehajtási intézkedés időpontja:

.........................................................................................................................................

A felülvizsgálat adatai:
A felülvizsgálatot végző

7.

8.

szerv neve:

.........................................................................................................................................

Ideje:

.........................................................................................................................................

Eredménye:

.........................................................................................................................................

Ideje:

.........................................................................................................................................

Eredménye:

.........................................................................................................................................

Ideje:

.........................................................................................................................................

Eredménye:

.........................................................................................................................................

Ideje:

.........................................................................................................................................

Eredménye:

.........................................................................................................................................

Ideje:

.........................................................................................................................................

Eredménye:

.........................................................................................................................................

Ideje:

.........................................................................................................................................

Eredménye:

.........................................................................................................................................

A megszűnés adatai:
Határozat száma:

.........................................................................................................................................

Kelte:

.........................................................................................................................................

Jogerős:

.........................................................................................................................................

Hatósági kötelezés nélkül igénybe
vett szolgáltatás megszűnésének
Időpontja:

.........................................................................................................................................

Oka:

.........................................................................................................................................
”
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2. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Kjtvhr. 2. számú melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

1.

2.

a)

b)

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak gyógyítását,
ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, gondozását, szociális segítését
közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai
végzettséghez kötött munkakörök
orvos
pszichiáter
pszichológus
pszichológiai tanácsadó
családgondozó
gyógypedagógus
gyógytornász
konduktor
növendékügyi előadó
fejlesztőpedagógus
helyettes szülői tanácsadó
gyermekvédelmi gyám
jogász
szaktanácsadó
szakgondozó
kisgyermeknevelő
gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai
tanácsadó
nevelő
elhelyezési ügyintéző
közvetítő
családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó
Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, javítóintézeti nevelés
keretében az ellátottak ápolását,
foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
gondozását, szociális segítését, szállítását
közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai
végzettséghez nem kötött munkakörök
asszisztens/szakasszisztens
asszisztens
szakasszisztens
gyermekvédelmi asszisztens
kisgyermeknevelő
szakgondozó
gondozó
segédgondozó
javítóintézeti ápoló

Fizetési osztályok
A

B

*

*

*
*

C

*

D

*

*
*
*
*

*

*

*

*

E

*
*
*
*

*

F

G

H

I

J

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
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Megnevezés

c)

egyéb ágazati munkakörök
szaktanácsadó
gyermekgondozó
gyermekfelügyelő
gyermekvédelmi ügyintéző
tejkonyhavezető
gépkocsivezető
javítóintézeti rendész
egyéb kisegítő munkakörök
bölcsődei dajka

Fizetési osztályok
A

B

C

*

*

*
*

D

E

F

G

H

I

J

G

H

I

J

*
*
*
*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

A

B

C

D

*
*
*

Fizetési osztályok
E

F

”

3. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Gytr. 6. melléklete címében a „bölcsődei” szövegrész helyébe a „bölcsődei, mini bölcsődei” szöveg lép.
2. A Gytr. 6. melléklet 1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1a. Az étkeztetés biztosítását
o kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
o bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés
vonatkozásában kérem.”
3. A Gytr. 6. melléklet „Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez” című részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. A feltétel csak bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza
meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át [2016. évben a 95 960 Ft-ot].”

4. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 1. melléklet 3.1.19–3.1.22. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra vonatkozó
alábbi adatok:)
„3.1.19. mini bölcsőde: férőhelyszám,
3.1.20. munkahelyi bölcsőde: férőhelyszám,
3.1.21. családi bölcsőde:
3.1.21.1. férőhelyszám,
3.1.21.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:
3.1.21.2.1. önálló családi bölcsőde,
3.1.21.2.2. hálózatban működtetett családi bölcsőde,
3.1.22. napközbeni gyermekfelügyelet:
3.1.22.1. férőhelyszám,
3.1.22.2. a szolgáltatás megszervezésének módja az alábbiak szerint:
3.1.22.2.1. önálló napközbeni gyermekfelügyelet,
3.1.22.2.2. hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet,
3.1.22.3. ha kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtanak, az erre vonatkozó adat,”
2. Az Sznyr. 1. melléklet 6.1. pontjában a „családi napközi” szövegrész helyébe a „családi bölcsőde és napközbeni
gyermekfelügyelet” szöveg lép.
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5. melléklet a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az Sznyr. 5. melléklet 2.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.8. Munkahelyi bölcsőde esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.8.1. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél önkéntes
jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn
a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.8.2. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott Egészségügyi
Nyilatkozatát,
2.8.3. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte.”
2. Az Sznyr. 5. melléklet
a)
2.7. pontjában a „Családi napközi” szövegrész helyébe a „Családi bölcsőde és napközbeni gyermekfelügyelet”
szöveg,
b)
2.7.4. pontjában a „helyén” szövegrész helyébe a „helyén – ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti helyet –” szöveg,
c)
2.11. pontjában a „hetes” szövegrész helyébe a „mini” szöveg
lép.
3. Hatályát veszti az Sznyr. 5. melléklet 2.10. pontjában a „házi gyermekfelügyelet,” szövegrész.
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Az emberi erőforrások minisztere 14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vizsgajogot elnyert intézmény öt évig jogosult szociális alap- és szakvizsga szervezésére (a továbbiakban:
vizsgajog időtartama). Ha a vizsgajog időtartama alatt bekövetkezett változás folytán a vizsgajogot elnyert
intézmény nem teljesíti a (3) bekezdésben foglalt feltételeket, a vizsgajog megszűnik. Ezt a tényt a vizsgajogot
elnyert intézmény haladéktalanul köteles bejelenteni a Hivatalnak. A vizsgajog megszűnését a Hivatal állapítja meg.”
2. §		
A Tkr. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § (1) A 13. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2016. évben a Hivatal a vizsgajog elnyerésére pályázatot
nem ír ki. A 2016. év során lejáró vizsgajoggal rendelkező intézmények vizsgajogának időtartama – a 13. §
(5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – pályázat kiírása nélkül egy évvel meghosszabbodik.
(2) A vizsgajog időtartama – (1) bekezdés alapján történő – meghosszabbításának tényét a Hivatal a honlapján
közzéteszi.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

3352

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 16. szám

Határozatok

A köztársasági elnök 239/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Vidnyánszky Attilát 2016. július 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. június 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 21.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03446-2/2016.
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A köztársasági elnök 240/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Kő Andreát 2016. július 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. június 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 21.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03447-2/2016.
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A köztársasági elnök 241/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Zéman Zoltánt 2016. július 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. június 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 21.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03448-2/2016.
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A köztársasági elnök 242/2016. (VII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Steklács Jánost 2016. július 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2016. június 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 21.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03449-2/2016.
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A köztársasági elnök 243/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Budapesti Gazdasági Egyetemen
Dr. Heidrich Balázs egyetemi docenst a 2016. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2016. június 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 28.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03445-3/2016.
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A köztársasági elnök 244/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Budapesti Corvinus Egyetemen
Dr. Lánczi András egyetemi tanárt a 2016. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom
a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2016. június 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 23.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03616-2/2016.
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A köztársasági elnök 245/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – az Óbudai Egyetemen
Dr. Réger Mihály Antal egyetemi tanárt a 2016. július 15. napjától 2019. július 14. napjáig terjedő időtartamra
megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2016. június 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 28.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03859-2/2016.
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A köztársasági elnök 246/2016. (VII. 8.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
a Közép-európai Egyetemen Dr. John Shattuckot – lemondására tekintettel – a rektori megbízása alól 2016. július 31-ei
hatállyal felmentem.
Budapest, 2016. június 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. június 23.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/03615-2/2016.

3360

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 16. szám

A Kormány 1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről
A Kormány
1. egyetért az Árpád-ház Program (a továbbiakban: Program) átfogó szakmai programtervével, azzal, hogy
a 2016–2022. évi első ütem vonatkozásában szükségesnek tartja annak részletes végrehajtási programtervvé való
továbbfejlesztését;
2. egyetért a Program 2016–2022. évi első ütemének kiemelt fejlesztési alprogramját képező, „Az ország bölcsője”
címmel a székesfehérvári királyi koronázó- és temetkezési templom, valamint az azt befogadó koronázó város
legkiemelkedőbb kulturális örökségi értékeit egységben kezelő fejlesztéssel, továbbá annak két szakaszban történő
megvalósításával, az első szakasz tekintetében legkésőbb 2018 végéig;
3. egyetért az Árpád-ház történelmi művét, annak európai jelentőségét, továbbá az Árpád-ház uralkodóit, szentjeit,
az Árpád-kor kulturális örökségi emlékeit, művészetét bemutató nagyszabású hazai és nemzetközi kiállítás
koncepciójával, valamint annak a Program 2016–2022. évi első üteme keretében, kiemelt projektként történő
megvalósításával, a hazai helyszín tekintetében legkésőbb 2018 végéig;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági
miniszterrel együttműködve, az átfogó szakmai programtervet a 2016–2022. évi első ütem vonatkozásában
részletes végrehajtási programtervvé továbbfejlesztve, előterjesztés keretében mutassák be a megvalósítás
ütemezését, az egyes ütemek pontosított forrásigényét, valamint a bevonható európai uniós, központi költségvetési
és önkormányzati források körét;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 5 hónapon belül
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy előterjesztés keretében mutassa be a 2. pontban
meghatározott, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram 2. szakaszának részletes koncepcióját,
ütemezett projekttervét a kapcsolódó forrásigényekkel, kiemelt figyelemmel tárgyalva a nemzeti emlékhely
fejlesztésével összefüggő területbiztosításhoz szükséges intézkedéseket;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 5 hónapon belül
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 5. pontban
meghatározott, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram 2. szakaszát előkészítő részletes koncepció
és projektterv előkészítése érdekében a 2016. évben gondoskodjon 200,0 millió forint rendelkezésre állásáról
a XI. Miniszterelnökség fejezetben, amely összeg – a 2. szakasz teljes körű előkészítésének megvalósítása mellett –
a székesfehérvári Bazilika köveinek kiállítására szolgáló Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és Látogatóközpont
tervezési költségeire is fordítható;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
75,0 millió Ft összegben 2016. augusztus 1.
125,0 millió Ft összegben a forrásigény felmerülésének ütemében
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az igazságügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg
a nemzeti emlékhely fejlesztésével összefüggő területbiztosítás megvalósíthatóságának jogszabályi környezetét, és
amennyiben indokolt, tegyen javaslatot a szükséges módosításokra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 5 hónapon belül
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, továbbá az operatív programok tervezéséért felelős minisztereket,
hogy az operatív programok éves fejlesztési kereteinek tervezése és felülvizsgálata során legyenek kiemelt
figyelemmel a 2. pontban meghatározott kiemelt fejlesztés és a 4. pontban meghatározott részletes végrehajtási
programterv ütemezett forrásigényére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
érintett miniszterek
Határidő:
az éves fejlesztési keretek tervezésével egyidejűleg
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9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a külgazdasági
és külügyminiszterrel együttműködve dolgozza ki a 3. pontban meghatározott kiállítás részletes koncepcióját és
a megvalósítás pénzügyi, szakmai és egyéb feltételeiről szóló előterjesztést terjessze a Kormány elé;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a Kormány döntését követő 4 hónapon belül
10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a Program eredményeinek a Nemzeti Alaptantervbe
való beépítésének lehetőségét, és arról készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018 végétől folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy összhangban a nemzeti könyvtár stratégiai céljaival, az Országos Széchényi Könyvtár
(a továbbiakban: OSZK) számára jelenlegi helyszínén, a Budavári Palota F épületében szükséges korszerű működési
feltételeket biztosítani;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti fejlesztési
miniszter bevonásával készítse el a Budavári Palota F épülete nemzeti könyvtári funkciójának megújítását
megalapozó tervezési programot;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. szeptember 15.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány számára az OSZK archivális raktárának megvalósítására
irányuló tervekről és a költségtervről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. augusztus 31.
4. felhívja
a)
a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az OSZK informatikai rendszerének stabilizálása és fejlesztése
céljából a szükséges informatikai fejlesztési forrásigények felülvizsgálatáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a belügyminisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával
készítsen előterjesztést a Kormány részére az a) pont szerinti informatikai fejlesztések forrásigényének
biztosításáról;
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
5. egyetért azzal, hogy az OSZK nemzeti könyvtári feladatellátásához kapcsolódó 2016–2018. évi informatikai
eszközbeszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a TIOP-1.3.4-15/1 azonosító számú („Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése”
című) konstrukció keretében egyes felsőoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztési projektjei
támogatásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatokat (a továbbiakban: projektek),
2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. és 4. sorában meghatározott projekt tekintetében: azonnal
az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott projekt tekintetében a táblázat
G:3 mezőjében meghatározott feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

4.

3.

2.

1.

fejlesztés a Debreceni

15/1-2015-0004

Egyetemen

infrastruktúra-

TIOP-1.3.4Debreceni Egyetem

2 889 524 880

100

eszközök beszerzését.

felszerelését, valamint az oktatás minőségét javító

megfelelő informatikai infrastruktúrával történő

a képzési helyek modern technológia és kor elvárásainak

végeztek el. A projekt keretében finanszírozzák továbbá

elektromosságot, vízellátást stb. érintő munkálatokat)

kialakítást, felújítást, bővítést (beleértve gépészetet,

létrehozása, kialakítása volt. Ennek keretében új építést,

A projekt célja korszerű, innovatív kutatói-képzési helyek

Nem releváns.

eredménye a támogatást igénylő versenyképességének,

tétele érdekében

Felsőoktatási

szükséges.

és a külső szolgáltatások területein. A projekt várt
működési stabilitásának növekedése.

felülvizsgálata

az oktatás, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a belső

és a kutatás

15/1-2015-0003

versenyképesebbé

Az indikátorok

Nem releváns.

feltételei

Támogathatóság

bázisértékének

infrastruktúrájának – struktúraváltásokat is tartalmazó –

A projekt hosszú távú célja a támogatást igénylő

megvalósítását is finanszírozzák.

A projekt keretében továbbá kiegészítő tevékenységek

fejlesztése.

d) meglévő laborépületben az L4/2 laboratórium

c) Fizika-Kémia és Polimer laboratórium kialakítása,

épület építése,

kialakítása és a laboratóriumi helyiségeket kiszolgáló

b) Belső Égésű Motor Tanszék laboratóriumi épület

a) parkolóház és parkolólemez építése,

A projekt keretében finanszírozni tervezett beruházások:

(laborok, parkolólemez) nagy volumenű fejlesztése.

A projekt célja a központi kampusz infrastruktúrájának

Projekt rövid bemutatása

G

fókuszálva. A projekt konkrét célokkal rendelkezik

100

100

(%)

intenzitása

F

megújítása volt, az támogatást igénylő területeire
1 022 054 099

1 533 173 765

E
Projekt támogatási

fejlesztése az oktatás
Miskolci Egyetem

Egyetem

Széchenyi István

(Ft)

Projekt támogatása

D

TIOP-1.3.4-

A Miskolci Egyetem

megújításán keresztül

bővítésén és

kutatási infrastruktúra

fejlesztése az oktatási,

képzési helyeinek

Egyetem gyakorlati

neve

Támogatást igénylő

C

infrastruktúra

15/1-2015-0002

TIOP-1.3.4-

Projekt

megnevezése

Projekt

azonosító száma

A Széchenyi István

B

A

1. melléklet az 1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1330/2016. (VII. 1.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hazai filmipar és filmkultúra
további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése érdekében
szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2016. július 1. napjától – Andrew G. Vajnát a nemzeti
filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
szakmailag felügyeli az állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra működtetését,
javaslatot tesz további fejlesztésükre,
b)
javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására,
c)
javaslatot tesz a filmipart is érintő szerzői jogi kalózkodással szembeni, valamint a közös jogkezelők
működését érintő jogszabályokra és kormányzati intézkedésekre,
d)
koncepciót dolgoz ki a film- és szórakoztatóiparnak a turizmus területével összefüggő fejlesztési irányaira,
e)
indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
a feladatának elvégzése érdekében figyelemmel kíséri és segíti az audiovizuális politikáért, illetve
a mozgóképszakmáért felelős kormányzati szervek tevékenységét,
b)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
c)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d)
közreműködik a mozgóképszakmát érintő kormány-előterjesztések előkészítésében.
4. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítja.
5. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
6. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához
szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.
8. Ez a határozat 2016. július 1-jén lép hatályba.
9. Hatályát veszti a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3366

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 16. szám

A Kormány 1351/2016. (VII. 6.) Korm. határozata
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről (2016–2019)
A Kormány
1. egyetért az emberi erőforrások minisztere szakmai programja alapján az Iparművészeti Múzeum Üllői úti
főépületének teljes körű műemléki rekonstrukciójával és múzeumszakmai fejlesztésének megvalósításával,
beleértve a Kinizsi utcai szárny rekonstrukcióját, valamint a Hőgyes Endre utcáról nyíló új szárny megépítését
az eredeti lechneri tervekkel összhangban, 2016–2019 között;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt feladatok legfeljebb 25 000,0 millió forint központi költségvetési
támogatással állami beruházásként kerüljenek megvalósításra;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Részvénytársaság útján – az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben – gondoskodjon a szakmai
program 1–2. pontban foglaltaknak megfelelően történő megvalósításáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. március 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter és az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – gondoskodjon a szakmai feladat megvalósításához
a)
a 2016. évben 2000,0 millió forint,
b)
a 2017. évben 10 000,0 millió forint,
c)
a 2018. évben 10 000,0 millió forint,
d)
a 2019. évben 3000,0 millió forint biztosításáról,
a 2016. év vonatkozásában a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben, majd a további években
a központi költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2016. év vonatkozásában a felmerülés ütemében, a 2017. évben a költségvetés végrehajtása
során, a 2018. és a 2019. években a központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
együttműködve 2017. évtől készítsen jelentést a beruházás előrehaladásáról az évente szükséges költségvetési
források biztosítása, pontosítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
évente legkésőbb április 30-ig
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Utasítások

A honvédelmi miniszter 35/2016. (VII. 15.) HM utasítása
a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről,
valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §

(1) A polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint
az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a pályázatok elbírálását követően a szakmai felelősök által igényeltnél kevesebb ösztöndíjszerződés kerül
megkötésre, illetve részükről új igény merül fel, a HVK SZCSF a (2) bekezdés szerinti időtartamon kívül is kiírhat
pályázati felhívást.”
(2) Az Ut. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a bizottság döntésének közlését követően induló szemeszter vagy félév
első napjától kezdődően lehet ösztöndíjszerződést kötni.”

2. §		
Az Ut. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hallgató az ösztöndíjszerződésben meghatározott szemeszter vagy félév kezdőnapjától szerződéses
állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult. Az ösztöndíj a szakképző iskolában tanulók esetében
alapösztöndíjból és tanulmányi pótlékból áll.
(2) A felsőoktatási intézményben tanulók esetében az ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben
meghatározott honvédelmi illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 195–300%-a, melynek mértékéről
a HVK SZCSF csoportfőnöke – a tanulmányok által elérhető szakma iránti munkaerő-piaci keresletre figyelemmel –
az ösztöndíjszerződésben dönt.
(3) A szakképző iskolában tanulók esetében:
a) az alapösztöndíj havi összege az illetményalap 59%-a,
b) a tanulmányi pótlék havi összege az előző félévi tanulmányi átlageredmény alapján
ba) 4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 24%-a,
bb) 4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 48%-a.”
3. §		
Az Ut. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a hallgató önhibájából az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy
a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerint nem létesít szerződéses jogviszonyt az MH-val, illetve miniszteri rendeletben
meghatározott módon megszűnik a szerződéses jogviszonya az MH-val a szerződésben vállalt idő leteltét
megelőzően, az ösztöndíjszerződés alapján részére folyósított ösztöndíjak teljes összegét köteles megtéríteni.”
4. §		
Az Ut. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) Az utasításnak a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető
ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról
szóló 35/2016. (VII. 15.) HM utasítás (a továbbiakban: Módut.) 2. §-ávál megállapított 5. § (1)–(3) bekezdését, valamint
a Módut. 6. § c) pontjával módosított 4. § (7) bekezdését a 2016/2017. tanév első szemeszterétől vagy félévétől
és a Módut. előtt megkötött ösztöndíjszerződésekre is alkalmazni kell.
(2) A Módut. hatálybalépése előtt megkötött tanulmányi szerződések módosítását a Módut. hatálybalépését
követő 30 napon belül – a 4. § (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – kell kezdeményezni az (1) bekezdésben
meghatározottak szerint.”
5. §		
Az Ut. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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6. §		
Az Ut.
a)
3. § (5) bekezdésében az „és a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója” szövegrész helyébe az „ , a HM
Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója, valamint az érintett szakmai felelős honvédségi szervezetek vezetői”
szöveg,
b)
4. § (3) bekezdésében az „a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi
szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól
szóló HM rendeletben” szövegrész helyébe az „a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendeletben” szöveg,
c)
4. § (7) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó
eszköz” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti az Ut.
a)
3. § (2) bekezdésében a „tanévenként” szövegrész,
b)
4. § (1) bekezdés f ) pontja.
8. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

		

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 35/2016. (VII. 15.) HM utasításhoz

„1. melléklet a 38/2014. (V. 30.) HM utasításhoz
Ösztöndíjszerződés
(kötelező tartalmi kellékei)
amely létrejött egyrészről a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) képviseletében eljáró
……………………………… (név, rendfokozat) Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban:
HVK SZCSF) csoportfőnök, másrészről a pályázatot elnyert …………………………………………………… (név)
(………………………………… szül. idő, ………………………………………………………………… anyja
neve, ……………………… személyazonosító igazolvány szám, ……………………………………………………
lakóhely) alapképzésben vagy mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, szakképző iskola nappali
tagozatán tanuló* (a továbbiakban: ösztöndíjas hallgató) között tanulmányai még hátralévő időtartamára a Magyar
Honvédséggel történő szerződéses szolgálati viszony létesítésének időpontjáig az alábbi feltételekkel:
1. Az ösztöndíjas hallgató jogai, kötelezettségei:
1.1.

a)

b)

Az ösztöndíjas hallgató
……………………………………………………………… (képző intézmény megnevezése)
alapképzés vagy mesterképzés osztatlan képzés vagy szakképző iskola nappali tagozatán tanuló*
nappali munkarendben ……………………………… szakán …… év ……………… hó ……
napjáig tanulmányi és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz. Kijelenti, hogy
a végzettség/diploma* várható megszerzése az oktatási intézmény tájékoztatója alapján …… év
……………… hó …… napjáig esedékes.
Az ösztöndíjas hallgató tanulmányi eredményeiről az egyes szemeszter/félév* lezárását követő
15 napon belül megküldi a lezárt leckekönyv/bizonyítvány* másolatát a HVK SZCSF részére.
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c)

1.2.

1.3.

Az ösztöndíjas hallgató köteles beiratkozni/folytatni* a soron következő szemeszterre/félévre*
és 15 napon belül megküldeni a tanulmányi osztály/iskola* által kiállított, erről szóló iratot a HVK
SZCSF részére.
Vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, szerződéses állományba vétele érdekében az egészségügyi,
fizikai, pszichikai alkalmassági, továbbá a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.) meghatározott, a szolgálati viszony létesítéséhez fűződő egyéb feltételeket
teljesíti és a követelményeknek megfelel.
d)
Az ösztöndíjas hallgató a végzettség/diploma* megszerzését követő első alkalommal végrehajtásra
kerülő alapkiképzésen részt vesz, és szerződéses jogviszonyt létesít az MH-val. Vállalja, hogy
a részére felajánlott első szolgálati beosztást elfogadja, szerződéses jogviszonyát legalább az
ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező ideig fenntartja.
e)
Amennyiben az ösztöndíjas hallgató
ea)
az 1.1. a) pontban foglalt tanulmányait neki felróható okból nem fejezi be,
eb)
a jelen szerződést egyoldalúan felmondja,
ec)
az 1.1. f ) pontban foglaltak kivételével a Hjt.-ben meghatározott, a szolgálati viszony
létesítéséhez fűződő egyéb feltételeknek és követelményeknek neki felróható módon
a szolgálati viszony létesítésekor nem felel meg, vagy
ed)
az ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező szolgálati időt neki felróható okból
nem teljesíti,
a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét köteles megtéríteni.
f)
Amennyiben az ösztöndíjas hallgató egészségügyi okból, fizikailag vagy pszichikailag a szerződéses
szolgálatra önhibáján kívül alkalmatlanná vált, visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik.
g)
Az ösztöndíjas hallgató a szerződést bármikor felmondhatja.
Az ösztöndíjas hallgató köteles haladéktalanul tájékoztatni a HVK SZCSF-et tanulmányai megszakításáról,
halasztásáról. Az ösztöndíjas hallgató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul veszi és elfogadja,
hogy ez esetben ösztöndíjszerződése megszüntetésre kerül és az addig részére kifizetett ösztöndíj teljes
összegét köteles megtéríteni.
Az ösztöndíj visszakövetelésére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 116. § (2) bekezdése kivételével a 115–117. §-ai
az irányadók.

2. A HM jogai, kötelezettségei:
2.1.

2.2.

A HM az ösztöndíjas hallgatónak a szerződéses szolgálati jogviszony létesítésének napjáig, az alábbiakban
meghatározottak szerint ösztöndíjat folyósít.
2.1.1.
A felsőoktatási intézményben tanulók esetében az ösztöndíj havi összege a költségvetési
törvényben meghatározott honvédelmi illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) ………%-a.
2.1.2.
A szakképző iskolában tanulók esetében az alapösztöndíj havi összege az illetményalap 59%-a.
2.1.3.
A szakképző iskolában tanuló tanulmányi pótlékjának havi összege az előző félévi tanulmányi
átlageredmény alapján
aa)
4,01–4,50 tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 24%-a,
ab)
4,51 és azt meghaladó tanulmányi átlageredmény esetén az illetményalap 48%-a.
Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződés megkötésének időpontját követő hónaptól kezdődően, havonta előre,
legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig a szerződéses állományba vétel időpontjáig – a tanulmányi szünidőket is
beleértve – kerül folyósításra.

3. Jogviták rendezése:
A felek a jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
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4. Adatkezelés:
A HM az ösztöndíjas hallgatóról megismert személyes adatokat – a büntetlen előéletre vonatkozó követelmény
megállapítása céljából – a szerződéses jogviszony létesítésének időpontjáig jogosult kezelni, melyhez az ösztöndíjas
hallgató jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a polgári felsőoktatási
intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának
rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás szabályai irányadóak.

6. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, amelyet a felek annak elolvasása és megértése után mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírnak.

Budapest, …… év ……………… hó …… nap

P. H.

…………………………………………………
Honvédelmi Minisztérium képviseletében
HVK SZCSF csoportfőnök

Készült: 2 példányban
Egy példány: … lap
Ügyintéző (tel.):
Kapja: 1. pld.: Irattár
2. pld.: Ösztöndíjas hallgató

A *-gal jelölt helyen a megfelelő rész aláhúzandó.”

…………………………………………………
ösztöndíjas hallgató
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Közlemények

Álláspályázatok

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

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
az Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Szegedi u. 2.)
kancellári (magasabb vezető) megbízás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-jétől 2019. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Szegedi u. 2.
A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a) Felel a felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi,
jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki,
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja
e területen a működést.
b) Felel a szükséges gazdálkodási, valamint az a) pontban meghatározott területek tekintetében a szükséges
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a nem a konzisztórium hatáskörébe tartozó
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a rektornak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az egyetértés e döntések
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.
c) A felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa.
d) Gyakorolja az intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben
a tulajdonosi jogokat.
e) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról.
f ) Gondoskodik a gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a gazdasági vezetőt, visszavonja a gazdasági
vezető megbízását.
g) Feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles
eleget tenni.
h) Az Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a belső ellenőrzési
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását.
i) Előkészíti a konzisztórium üléseit.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul,
– felsőfokú végzettség [alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal
egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség],
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves
vezetői gyakorlat,
– az Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás a megadott időtartam teljes kitöltésével,
a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre
szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivőszakértő) kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról nyilatkozat.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet (amely tartalmazza a pályázó értékelését az intézmény helyzetéről, továbbá az intézmény
irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló
dokumentumot,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nftv. és a Kjt. rendelkezései alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget
megszüntette,
– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2016. augusztus 19-én történő
megjelenést követően 2016. szeptember 5.
A pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, dr. Korán Zsófia felsőoktatási
intézményirányítási és jogi referens, tel.: +36 (1) 896-3138, e-mail: zsofia.koran@emmi.gov.hu
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani
az alábbiak szerint:
– Postai úton: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
kell benyújtani, zárt borítékban.
– Személyesen: a szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok felterjesztéséről a miniszter gondoskodik.
A kancellár megbízására, a megbízás visszavonására a miniszterelnök jogosult.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kancellár felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A Kjt. 21/A. §-a alapján a magasabb vezetői
megbízási időtartam a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja.
A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el.
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt.
A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy eredeti és egy másolati példányban az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkársága címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt
borítékban.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az Eötvös József Főiskola kancellár magasabb vezető megbízatására.”
A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu

		

Balog Zoltán s. k.,

		

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

ÓVODAVEZETŐ
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Elek Város Önkormányzata
5742 Elek,
Gyulai út 2.

Napköziotthonos Óvodák
5742 Elek,
Kétegyházi út 20.
Lf: az intézmény irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói

Főiskola, óvodapedagógus,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség óvoda
pedagógus-munkakörben

ÁEI: 2016. november 1.
A vezetői megbízás
2021. július 30-áig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan

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

feladatainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása.

3

szerzett legalább 5 év szgy,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség,
a pályázati kiírásban kért
dokumentumok hiánytalan
becsatolása.
Előny: vezetői munkakörben
szerzett legalább 3 év
szakmai tapasztalat.

4

idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. augusztus 31.
Pehi: 2016. október 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, iskolai
végzettséget és
szakképzettséget igazoló
dokumentumok hitelesített
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
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,
a beosztás megnevezésével
(„Napköziotthonos Óvodák
Intézményvezető”) ellátva kell
benyújtani, vagy
személyesen.
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1

2

3

4

Pc: Pluhár László
polgármester,
5742 Elek,
Gyulai út 2.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a Korm. rendelet szerinti
véleményezést a pályázók
meghallgatását követően Elek
Város Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt.

Jenő Község Önkormányzata,
8146 Jenő,
Batthyány utca 53.

Hétmérföldes Óvoda
8146 Jenő,
Andrássy utca 3.
Lf: az intézmény irányítása,
szakszerű, törvényes
működésének biztosítása,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése,
önkormányzattal, iskolával
folyamatos együttműködés.

Főiskola, az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
– a Köznev. tv.
3. mellékletében felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év pedagógusmunkakörben vagy heti
tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó
óraadói megbízás ellátása
során szerzett szgy,
a nevelési-oktatási
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás
vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása, magyar
állampolgárság vagy külön
jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett személy,
büntetlen előélet,

ÁEI: 2016. október 1.
A vezetői megbízás
2021. szeptember 30-áig,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. augusztus 19.
Pehi: 2016. szeptember 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, végzettséget,
szakképzettséget igazoló om,
szgy-t igazoló
dokumentumok másolata, b,
amely igazolja a pályázó
büntetlen előéletét és azt,
hogy nem áll foglalkoztatástól
eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé,
vpr szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
kiegészítve, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat
megtárgyalását zárt vagy nyílt
ülésen kéri, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
hozzájáruló nyilatkozat arról,
hogy a pályázati eljárásban
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cselekvőképesség, ne álljon

részt vevők a teljes pályázati

a foglalkozás gyakorlásától

anyagba betekinthetnek,

eltiltás hatálya alatt,

nyilatkozat vagyonnyilatkozat

magasabb vezető, illetve

teljesítésének vállalásáról.

a vezető beosztás ellátására

A pályázat benyújtásának

megbízást az kaphat, aki

módja: postai úton,

a munkáltatóval

a pályázati adatbázisban

közalkalmazotti

szereplő azonosító számmal

jogviszonyban áll vagy

(422/2016.), valamint

a megbízással egyidejűleg

beosztás megnevezésével

közalkalmazotti munkakörbe

(„Óvodavezető”) ellátva kell

kinevezhető [a Kjt. 20/B. §

benyújtani.

(2) bekezdése].

Pc: Jenő Község
Önkormányzata,
8146 Jenő,
Batthyány utca 53.
f: Vargáné Kerekes Erzsébet
Tel.: (22) 590-004.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv.-ben,
az EMMI rendelet
189–191. §-aiban és
a Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
Jenő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
kinevezés esetén a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól. A Képviselőtestület a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Jenő Község
Önkormányzatának honlapja:
2016. július 18.,
Jenő Község
Önkormányzatának
hirdetőtáblája:
2016. július 18.,
Közigállás:
2016. július 18.
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A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
az óvodavezető – kinevezés
esetén – a Köznev. tv.
8. melléklete alapján vezetői
pótlékra jogosult. A pótlék
mértéke: 40%,
az illetményalap százalékában
kifejezve.

Kőszárhegy Község
Önkormányzata
8152 Kőszárhegy,
Fő út 103.

Kőszárhegyi
Csemetekert Óvoda
8154 Kőszárhegy,
Fő út 140.

Főiskola, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen
előélet és ne álljon
Lf: az intézmény tevékenységi a tevékenység folytatását
körébe tartozó feladatok
kizáró foglalkozástól eltiltás
vezetői irányítása, különös
hatálya alatt, a Köznev. tv.
tekintettel a Kjt.-ben,
67. § (1) bekezdés
a Köznev. tv.-ben,
a) pontjában foglalt felsőfokú
a Korm. rendeletben,
iskolai végzettség és
az EMMI rendeletben,
szakképzettség, legalább 5 év
valamint az államháztartásról pedagógus-munkakörben
szóló törvényben és annak
vagy heti tíz tanóra vagy
végrehajtási rendeletében
foglalkozás megtartására
foglalt feladatok ellátása.
vonatkozó óraadói megbízás
ellátása során szerzett szgy,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, magasabb
vezetői feladatok ellátására
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
létesített határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyba
kinevezhető.

ÁEI: 2016. november 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. október 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, a végzettséget
igazoló om, szgy igazolása,
vpr a szakmai helyzet
elemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, b, amely
igazolja, hogy nem áll
a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozatát arról, hogy
pályázatának nyílt vagy zárt
ülésen történő tárgyalását
kéri, nyilatkozat
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
illetve arról, hogy nem áll
fenn vele szemben a 2007. évi
CLII. törvény 9. §-ában
meghatározott kizáró ok.
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A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal
(625-3/2016.), valamint
beosztás megnevezésével
(„Óvodavezető”) ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kőszárhegy Község
Önkormányzata
8152 Kőszárhegy,
Fő út 103.
f: Borján Péter
Tel.: (22) 362-304.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje:
a véleményezési eljárást
követően Kőszárhegy Község
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt
az intézményvezetői
megbízásról.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.koszarhegy.
szekesfehervar.hu:
2016. július 11.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
az intézményvezető
a Köznev. tv. 8. melléklete
szerinti intézményvezetői
pótlékra jogosult.

Tác–Csősz
Köznevelési
Intézményi Társulás
8121 Tác,
Kossuth Lajos utca 129.

Táci Százszorszép Óvoda
8121 Tác,
Kossuth Lajos utca 72.
8122 Csősz,
Petőfi Sándor utca 8.

Felsőfokú óvodapedagógusi
végzettség és szakképzettség,
legalább 5 éves szgy,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, büntetlen
előélet, cselekvőképesség,
ne álljon a foglalkozás
gyakorlásától eltiltás hatálya
alatt, EU-állampolgárság.

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: a megjelenéstől
számított 30 nap
Pehi: a megjelenéstől
számított 90 nap
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Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának
módja: papíralapon.
Pc: Tác–Csősz Köznevelési
Intézményi Társulás
8121 Tác,
Kossuth Lajos utca 129.
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Értesítések

Közlemény a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről
A 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. §-ában foglaltakra tekintettel a szociális szolgáltatások szakmacsoportokba
tartozó szakképesítések területén szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható vizsgaelnökök listája
az alábbiakkal egészül ki a 2016. június 28-i bírálatot követően.
A R. 8. §-ának (2) bekezdése alapján a bíráló bizottság tagjai:
Gulyás István, Majzik Balázs, Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes, Bánné Kiss Erzsébet, Bagyinszki Zoltánné
Név

Település

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

Bagyinszki Zoltánné

Gyula

54 762 02

Szociális asszisztens

Batyikné Csőke Ágnes
Erzsébet

Esztergom

54 761 02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

54 762 01

Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 02

Szociális asszisztens

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

55 762 06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

55 762 01

Foglalkozás-szervező

55 762 02

Gerontológiai gondozó

55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02

Szociális asszisztens

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

54 762 03

Szociális szakgondozó

54 761 01

Gyermekotthoni asszisztens

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

54 762 02

Szociális asszisztens

55 762 06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

54 761 01

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

54 762 02

Szociális asszisztens

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

55 762 06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

54 762 02

Szociális asszisztens

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

55 762 01

Foglalkozásszervező

54 761 01

Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

54 762 02

Szociális asszisztens

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

54 762 03

Szociális szakgondozó

55 762 06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

31 761 02

Házi időszakos gyermekgondozó

54 761 02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Dolozim Emese

Kulin László

Labancz László

Lochman Lászlóné
Mecsei Ilona

Nagy Béláné

Gyula

Nyíregyháza

Miskolc

Budapest
Tatabánya

Derecske
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Név

Puskásné Halál Ágnes

Sarkadiné Szurkos Margit

Seres Katalin

Somogyi Szilvia

Szili-Darók Ildikó

Vas Gabriella Erzsébet

Település

Szegvár

Debrecen

Kiskunfélegyháza

Debrecen

Budapest

Lajosmizse

OKJ azonosító

OKJ megnevezés

55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02

Szociális asszisztens

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

54 761 02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens

55 762 05

Szenvedélybeteg-gondozó

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

54 762 03

Szociális szakgondozó

55 762 06

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

31 761 02

Házi időszakos gyermekgondozó

54 761 02

Kisgyermekgondozó, -nevelő

54 761 01

Gyermekotthoni asszisztens

55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens

32 761 01

Nevelőszülő

55 762 05

Szenvedélybeteg-gondozó

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

31 761 01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

31 761 02

Házi időszakos gyermekgondozó

55 762 02

Gerontológiai gondozó

32 761 01

Nevelőszülő

55 762 04

Pszichiátriai gondozó

54 762 01

Rehabilitációs nevelő, segítő

55 762 05

Szenvedélybeteg-gondozó

54 762 02

Szociális asszisztens

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

54 762 03

Szociális szakgondozó

55 762 01

Foglalkozásszervező

55 762 02

Gerontológiai gondozó

55 762 03

Mentálhigiénés asszisztens

54 762 02

Szociális asszisztens

34 762 01

Szociális gondozó és ápoló

54 762 03

Szociális szakgondozó

55 762 02

Gerontológiai gondozó

		
		
		

Farkasné Farkas Gyöngyi s. k.
főigazgató
Nemzeti Szociális és Rehabilitációs Hivatal
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter közleménye
a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglalt
jogkörömben eljárva a 2016. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramjában a külföldi programszakasz
ösztöndíjának havi összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

Ösztöndíj összege/hó

Célország

430 000 Ft/hó

Nagy-Britannia

360 000 Ft/hó

Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Luxemburg, Svédország

340 000 Ft/hó

Ausztria, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország

310 000 Ft/hó

Ciprus, Görögország, Málta, Portugália és EU-n kívüli országok

280 000 Ft/hó

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Románia, Szlovákia, Szlovénia

Az ösztöndíj összege a vonatkozó jogszabályok értelmében adó- és járulékmentesen kerül kifizetésre.

		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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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

Mándok–Benk

Gyermekkert Óvoda

Főiskola, óvodapedagógus,

ÁEI: 2016. december 1.

Óvodai Intézményi Társulás

és Bölcsőde

pedagógus-munkakörben

A vezetői megbízás

4644 Mándok,

4644 Mándok,

szervezett, legalább 5 éves

2021. augusztus 15-éig,

Ady E. utca 1.

Béke utca 37–39.

szakmai tapasztalat vagy heti

határozott időre szól.

10 tanóra vagy foglalkozás

A közalkalmazotti jogviszony

Lf: az intézmény tevékenységi megtartására vonatkozó

időtartama: határozatlan

körébe tartozó feladatok

óraadói megbízás ellátása

idejű közalkalmazotti

vezetői irányítása, különös

során szerzett szgy,

jogviszony.

tekintettel a Köznev. tv.-ben,

vagyonnyilatkozat-tételi

A foglalkoztatás jellege:

az EMMI rendeletben,

eljárás lefolytatása,

teljes munkaidő.

valamint az államháztartásról

pedagógus-szakvizsga

Pbhi: 2016. október 15.

szóló 2011. évi

keretében szerzett

Pehi: 2016. novemberi

CXCV. törvényben és annak

intézményvezetői

Társulási Tanácsülés.

végrehajtásáról szóló

szakképzettség (közoktatás-

Illetmény, juttatás:

368/2011. (XII. 31.)

vezetői szakvizsga),

a Köznev. tv. 7. melléklete

Korm. rendeletben

intézményben pedagógus-

és a Korm. rendelet

foglaltakra.

munkakörben fennálló,

rendelkezései az irányadók.

Az óvodavezető feladata

határozatlan időre, teljes

A pályázathoz mellékelni kell:

az intézmény irányítása,

munkaidőre szóló alkalmazás

fényképes szakmai ön, iskolai

szakszerű és törvényes

vagy a megbízással

végzettséget, képesítést

működésének

egyidejűleg ilyen alkalmazás,

igazoló om, b, amely igazolja

megszervezése,

magyar állampolgárság,

a büntetlen előéletet és hogy

a pénzeszközökkel való

büntetlen előélet.

nem áll a foglalkozás

ésszerű, célszerű és takarékos

gyakorlásának eltiltása alatt,

gazdálkodás, az óvodáskorú

szgy-ról hiteles igazolás, vpr

gyermekek oktatásának-

szakmai helyezet elemzésre

nevelésének megszervezése,

épülő fejlesztési

az intézmény alkalmazottai

elképzelésekkel, nyilatkozat

felett a munkáltatói jogkör

a vagyonnyilatkozat-tételi

gyakorlása,

eljárás lefolytatásának

az intézményvezetői

vállalásáról, nyilatkozat arról,

megbízás magába foglalja

hogy hozzájárul

az óvodavezetői és

a jogszabályokban

bölcsődevezetői

meghatározott véleményezők

intézményirányítási feladatok

részére pályázata tartalmának

teljes körű ellátását.

megismeréséhez, személyes
adatainak pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához, nyilatkozat
arról, hogy a pályázatát
a Társulási Tanács nyilvános
vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, 2 azonos
szövegű és mellékletű
példányban, a pályázati
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adatbázisban szereplő
azonosító számmal
(1898/2016.), valamint
beosztás megnevezésével
(„Gyermekkert Óvoda
és Bölcsőde
Intézményvezető.”) ellátva kell
benyújtani.
Pc: Mándok–Benk
Óvodai Intézményi Társulás
4644 Mándok,
Ady E. utca 1.
f: Pekó László
Tel.: (45) 435-002.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
a Köznev. tv.-ben,
az EMMI rendelet
189–191. §-ában és
a Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik.
A véleményezéseket
követően a pályázókat
a Mándok–Benk Óvodai
Intézményi Társulás Társulási
Tanácsa hallgatja meg
és dönt.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Mándoki Polgármesteri
Hivatal és Benk község
Önkormányzatának
hirdetőtáblája:
www.mandok.hu
www.benk.hu

Szabadhídvég Község
Önkormányzata
8138 Szabadhídvég,
Községház utca 1.

Szabadhídvégi
Napsugár Óvoda
8138 Szabadhídvég,
Fő utca 13.
Lf: az óvodavezető feladata
az intézmény irányítása,
szakszerű és törvényes
működésének
megszervezése,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének

Főiskola, az adott nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges,
a Köznev. tv. 3. mellékletben
felsorolt felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, vagyon
nyilatkozat-tételi eljárás

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. augusztus 25.
Pehi: 2016. augusztus 31.

3387

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 16. szám

1

2

3

4

megszervezése, az intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Lepsényi
Közös Önkormányzati
Hivatallal való folyamatos
együttműködés.

lefolytatása, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, magyar
állampolgár vagy külön
jogszabály szerint a szabad
mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve
bevándorolt vagy
letelepedett személy,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség, ne álljon
a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,
magasabb vezető, illetve
a vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval
közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető [Kjt. 20/B. §
(2) bekezdés].

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
3 példányban, iskolai
végzettséget, szak
képzettséget, szakvizsgát
tanúsító om, pedagógusszakvizsga 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
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy
a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítését
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
(473-2/2016/III.), valamint
beosztás megnevezésével
(„Óvodavezető”) ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szabadhídvég Község
Önkormányzata
8138 Szabadhídvég,
Községház utca 1.
f: Pap László
Tel.: (25) 509-611.
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A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
a Köznev. tv.-ben,
az EMMI rendelet
189–191. §-ában és
a Korm. rendelet 23. §-ában
meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet
követően a pályázatokról
Szabadhídvég Község
Önkormányzata Képviselőtestülete dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe
történő kinevezés esetén
a kinevezés
óvodapedagógusmunkakörre szól.
A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Szabadhídvég Község
Önkormányzata honlapja,
Szabadhidvég Község
Önkormányzata
hirdetőtáblája.

***
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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

A pályázó rendelkezik a Kjt. és
annak végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről
szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet előírásaiban
szereplő és a vezetői
megbízáshoz szükséges 6/A.,
6/B., 6/G., valamint
6/F. §-aiban előírt
feltételekkel, magyar
állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása. Magasabb
vezetői megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyt
létesít vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető,
a vezetői megbízás további
feltétele, hogy a nyertes
pályázó a szerződéskötést
megelőzően a 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát bemutatja.
Előny: vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2016. október 1.
A vezetői megbízás 5 évre,
határozott időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony
4 hónap próbaidővel.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: A Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal honlapján
való megjelenéstől számított
30 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz mellékelni kell:
a végzettséget igazoló om,
az eredeti okmányok
a személyes meghallgatáson
bemutatandók, fényképes,
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképze
lésekkel kiegészítve, az állam
háztartási és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyam
elvégzéséről szóló om, annak
hiányában nyilatkozatot arról,
hogy a tanfolyamot a meg
bízás kezdetétől számított két
éven belül elvégzi, a szgy
meglétét igazoló munkahelyi
om, b, nyilatkozatot a vagyon
nyilatkozat-tételi kötelezett
ség teljesítésének vállalásáról,
nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot
a pályázatot véleményező
és elbíráló testület tagjai is
megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a beosztás megnevezésével
(„Intézményvezetői pályázat”)
ellátva kell benyújtani.

Páty Községi Önkormányzat
2071 Páty,
Kossuth u. 83.

Pátyi Művelődési Ház,
Községi és Iskolai Könyvtár
2071 Páty,
Kossuth u. 77.
Lf: az intézmény jogszabályok
szerinti működtetése,
vezetése az alapító okirat
szerinti feladatok ellátása,
a Művelődési Intézmény/
Művelődési Ház
tevékenységének szakmai
irányítása, rendezvény
szervezése (kiállítások,
fesztiválok, zenei
rendezvények szervezése),
munkahelyi, iskolai
szabadidő-szervezés,
közösségfejlesztés, térségi
kulturális kapcsolatok
fejlesztése, a községi
hagyományok ápolása.
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Pc: Páty
Községi Önkormányzat
2071 Páty,
Kossuth u. 83.
f: Székely László
polgármester.
Tel.: (23) 555-530.
E-mail: szekely.laszlo@paty.hu
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
bizottság véleményezi.
A véleményező bizottság
a pályázókat ülésére előzetes
meghallgatásra meghívhatja.
A Képviselő-testület
a pályázatokat a pályázók
személyes meghallgatását
követően bírálja el és hoz
döntést a pályázati határidő
lejártát követő első Képviselőtestületi ülésen.
A Képviselő-testület
fenntartja a jogot, hogy
a pályázati eljárást
eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati kiírás
közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu,
Páty Község Önkormányzata
honlapja (www.paty.hu)
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