VIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM		

2016. február 17.

Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 2. számának tartalmából:
– teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására
kiadott aktuális jogszabályokból és közjogi szervezetszabályozó eszközökből, közte kormányrendeletek
és köztársasági elnöki határozatok,
– álláspályázatok: felsőoktatási köznevelési, kulturális és egyéb vezetői pályázatok,
– közlemények a „Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2016. évi felsőoktatási felvételi
eljárások során” című közlemény módosításáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj 2016. évi intézményi ösztöndíjrészéről, valamint a Debreceni Egyetem közleménye a 2015-ben
habilitált doktori címet szerzettekről, budapesti versmondó versenyről, valamint főiskolai szintű oklevelek
érvénytelenítéséről.
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

2015. évi CXCIV. törvény
egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről*
1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
1. §

(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdése a következő 49–58. ponttal
egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság
előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„49. a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal;
50. a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás;
51. az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás;
52. a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;
53. az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás;
54. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás;
55. az oktatási igazolvány kiállítása;
56. a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása;
57. a népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás;
58. jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kapcsolatos eljárás.”
(2) Az Itv. 57. § (1) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:
(Illetékmentes a polgári ügyekben:)
„zs) ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri
zsa) a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása,
zsb) a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldése.”
(3) Az Itv. Mellékletének IX. cím I. pontja a következő 1a. alponttal egészül ki:
„1a. A kérelem benyújtásának időpontjában
a) három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek
magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;
b) két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele
kiadásának illetéke 1250 forint.”
(4) Az Itv. Mellékletének IX. cím III. pontja a következő 4. alponttal egészül ki:
„4. A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.”
(5) Az Itv. Mellékletének XV. címének IV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„IV. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes
a) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával
összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban
közreműködő szakhatóságok eljárása,
b) a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos
lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési,
a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint
az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.”
(6) Az Itv. Mellékletének XXI. cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el.
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2. §		
Hatályát veszti az Itv.
a)
29. § (7) bekezdése,
b)
Melléklet IX. cím II. pontja,
c)
Melléklet IX. cím IV. pont 2. alpontjának d) pontjában az „a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány és” szövegrész,
d)
Melléklet X. cím 1. és 6. pontja,
e)
Melléklet XV. cím II. pont 2. alpontja,
f)
Melléklet XVII. címe.

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
3. §		
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szatv.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Díjmentesen kell kiadni az (1) bekezdésben meghatározott hatósági igazolványt akkor is, ha a korábban kiadott
igazolványban szereplő adat megváltozott, téves, illetve a megváltozott adat beírására szolgáló rovat betelt, vagy ha
annak kiadása eltulajdonítás miatt válik szükségessé.”
4. §		
Hatályát veszti a Szatv.10. §-ában a „lopás,” szövegrész.

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
5. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdése a következő v)–w) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„v) tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése öröklés jogcímén;
w) haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján.”

4. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
6. §		
Hatályát veszti a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés i) pontja.

5. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
módosítása
7. §		
Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
a)
11/B. §-ában a „ , a számviteli beszámoló közzétételéért” szövegrész,
b)
18. § (9) bekezdése,
c)
128. § (1) bekezdés j) pontjában a „valamint az elektronikus úton megküldött beszámoló közzétételi díjának
megfizetésével összefüggésben a számlakibocsátásra,” szövegrész.

6. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása
8. §		
Hatályát veszti a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
a)
71. § (6) bekezdése,
b)
72. § (2) bekezdés g) pontja,
c)
75. § (7) bekezdésében „hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjon felül a” szövegrész,
d)
96. § (4) bekezdése.
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7. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása
9. §		
Hatályát veszti a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
a)
8. § (2a) bekezdés c) pontja,
b)
8. § (10) bekezdése,
c)
31. § (8) bekezdése.

8. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
10. §		
Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés m) pontjában
az „a diákigazolvány, a pedagógusigazolvány kiállításával összefüggő igazgatási szolgáltatási díj megállapításának,
befizetésének és felhasználásának kérdéseit,” és az „a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díj megállapításának és beszedésének, befizetésének rendjét, valamint a befolyt összeg
felhasználásának rendjét,” szövegrész.

9. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés
11. §		
Nem lép hatályba az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény
1. melléklete.

10. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–10. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2015. évi CCVI. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 79/B. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„79/B. § A felsőoktatási intézményben a 2. számú mellékletben meghatározott oktatói, tanári, valamint a központi
költségvetési szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó
intézményt is) tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerére
e törvény 61., 63., 66., 71. és 75. §-ában foglaltak, továbbá oktatói, tudományos kutatói munkakörben a 74. §-ban
foglaltak nem alkalmazhatók. A 62., 64. és 65. §-ban foglaltak kizárólag e törvény 57. § (1) bekezdése tekintetében
alkalmazhatók.”
2. §

(1) A Kjt. 85. § (3) bekezdése a következő dc) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – rendeletben határozza meg
d) a felsőoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző
közalkalmazottak tekintetében]
„dc) az illetménytöbblet mértékét és juttatásának szabályait,”
(2) A Kjt. 85. § (3) bekezdése a következő eg) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – rendeletben határozza meg
e) a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési intézményeknél, illetve más kutató- és
kutatást kiegészítő intézeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében]
„eg) az illetménytöbblet mértékét és juttatásának szabályait;”

3. §		
A Kjt. 91/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91/F. § (1) E törvénynek – az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló
2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított – 79/D. §-át és 2. számú mellékletét a költségvetési szervvel
2015. szeptember 1-jén már közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek tekintetében is alkalmazni kell.
(2) E törvénynek – az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCVI. törvénnyel (a továbbiakban: Kjt. módtv.) megállapított – 79/B. §-át, 79/D. §-át és 2. számú mellékletét
a költségvetési szervvel 2016. január 1-jén már közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek tekintetében is
alkalmazni kell.
(3) Az a tanári munkakörbe kinevezett közalkalmazott, akinek munkaköre a Kjt. módtv. 3. §-a következtében
megszűnt, a kinevezésének megfelelő munkakörben – a (2) bekezdés figyelembevételével – alkalmazható tovább,
e munkakörre új kinevezés azonban nem létesíthető.”
4. §		
A Kjt. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. §		
A Kjt.
a)
79/D. § (1) bekezdésében az „egyetemi adjunktusi, továbbá” szövegrész helyébe az „egyetemi adjunktusi,
a tanári, továbbá”,
b)
79/D. § (3) bekezdés b) pontjában a „főiskolai adjunktus, esetén” szövegrész helyébe a „főiskolai adjunktus és
a tanár esetén”,
c)
79/E. §-ában az „oktatói” szövegrész helyébe az „oktatói, tanári”
szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el.
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2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
6. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény első része a következő 11/A. §-sal
egészül ki:
„11/A. § Az e törvény szerinti hatósági eljárásokat az eljáró hatóság a büntetőeljárás jogerős befejezéséig
felfüggeszti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amellyel kapcsolatban
büntetőeljárás indult.”

3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
7. §		
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 46. § (13) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép, és a § a következő (14)–(21) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR adatkezelőjénél. A diákigazolvány
elkészítéséről a KIR adatkezelője mint a diákigazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről
szóló 2014. LXXXIII. évi törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti kártyakibocsátója gondoskodik. A diákigazolvány
a Nektv. 2. § 3. pontja szerinti kártya, amely közokirat. A diákigazolvány birtokosa az elektronikus kártyakibocsátó
rendszerhez (a továbbiakban: NEK) kártyafelhasználóként csatlakozik. A NEK működtetője és a diákigazolvány
megszemélyesítője a diákigazolvány kiállítása céljából kezeli a Nektv. 16. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti
adatokat, valamint a kártya kézbesítéséhez szükséges adatokat.
(14) A diákigazolvány kiadására irányuló kérelem a Nektv. 16. §-ában előírt adatokon túl tartalmazza
a) azon legfeljebb két köznevelési intézmény rövidített nevét, amellyel a tanuló jogviszonyban áll, valamint
a település nevét, ahol az intézmény székhelye vagy telephelye található,
b) a tanuló lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a diákigazolványon megjelenítésre kerül,
c) a tanuló oktatási azonosító számát,
d) a tanuló oktatásának munkarendjét, továbbá
e) az igazolvány kézbesítéséhez szükséges, a tanuló által megadott kézbesítési lakcímtípust vagy a kézbesítési címet.
(15) A diákigazolványt a kártyakibocsátó a megszemélyesítő útján küldi meg a jogosult részére.
(16) A diákigazolvány a Nektv. 5. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti adatokon túl az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) a tanuló oktatási azonosító számát,
b) azon legfeljebb két köznevelési intézmény nevét, székhelye vagy telephelye címének települését, amellyel
a tanuló jogviszonyban áll,
c) a diákigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját,
d) az érvényességre vonatkozó adatot és
e) a diákigazolvány típusának megjelölését.
(17) A kizárólag külföldi lakcímmel rendelkező tanulók esetében a diákigazolvány a „külföldi cím” feliratot
tartalmazza.
(18) A nem magyar oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló diákigazolványa a „külföldi intézmény”
megjelölést tartalmazza.
(19) A diákigazolványhoz a Nektv. 2. § 9. pontja szerinti másodlagos kártya rendelhető.
(20) A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a köznevelési
intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő
a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket.
A köznevelési intézmény az eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a központi adatszolgáltatásra
alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR adatkezelőjével. A KIR adatkezelője
a köznevelési intézmény útján közli a tanulóval a diákigazolvány kiállítására irányuló eljárás során hozott
döntéseket. A KIR adatkezelője a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat,
a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,
valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő
adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR adatkezelője, valamint a diákigazolvány elkészítésében közreműködők
a diákigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig kezelhetik.
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(21) Az iskola a tanuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül továbbítja a KIR adatkezelője
részére. A diákigazolvány előállításának határideje az igénylésnek a KIR adatkezelőjéhez történő beérkezéstől
számított negyvenöt nap.”
8. §

(1) Az Nkt. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a)–(3e) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben,
továbbá a szabadidő-szervező munkakörökben foglalkoztatottak részére – kérelemre – pedagógusigazolvány
kiadását kezdeményezi a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül a KIR adatkezelőjénél.
Az e munkakörökből nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére az utolsó
munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását. A pedagógusigazolvány elkészítéséről a KIR
adatkezelője mint a pedagógusigazolvány Nektv. szerinti kártyakibocsátója gondoskodik. A pedagógusigazolvány
a Nektv. 2. § 3. pontja szerinti kártya, amely közokirat. A pedagógusigazolvány birtokosa a NEK-hez
kártyafelhasználóként csatlakozik. A NEK működtetője és a diákigazolvány megszemélyesítője a diákigazolvány
kiállítása céljából kezeli a Nektv. 16. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti, valamint a kártya kézbesítéséhez szükséges
adatokat.
(3a) A pedagógusigazolvány kiadására irányuló kérelem a Nektv. 16. §-ában előírt adatokon túl tartalmazza
a) azon legfeljebb két köznevelési intézmény rövidített nevét, székhelye vagy telephelye címének települését,
amellyel a pedagógus jogviszonyban áll,
b) a pedagógus lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a pedagógusigazolványon megjelenítésre kerül,
c) a pedagógus oktatási azonosító számát,
d) a kibocsátóhoz történő közvetlen befizetés választása esetén a pedagógus email címét, és
e) az igazolvány kézbesítéséhez szükséges, a pedagógus által megadott kézbesítési lakcímtípust vagy a kézbesítési
címet.
(3b) A pedagógusigazolványt a KIR adatkezelője a megszemélyesítő útján küldi meg a jogosult részére.
(3c) A pedagógusigazolvány a Nektv. 5. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti adatokon túl
az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a pedagógus oktatási azonosító számát,
b) azon legfeljebb két köznevelési intézmény nevét, székhelye vagy telephelye címének települését, amellyel
a pedagógus jogviszonyban áll,
c) a pedagógusigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját.
(3d) A kizárólag külföldi lakcímmel rendelkező pedagógusok esetében a pedagógusigazolvány a „külföldi cím”
feliratot tartalmazza. A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló pedagógus pedagógusigazolványa
a „külföldi intézmény” megjelölést tartalmazza.
(3e) A pedagógusigazolványhoz a Nektv. szerinti másodlagos kártya rendelhető.”
(2) Az Nkt. 63. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A munkáltató a pedagógus kérelmét a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül továbbítja a KIR
adatkezelője részére. A pedagógusigazolvány előállításának határideje az igénylésnek a KIR adatkezelőjéhez történő
beérkezéstől számított negyvenöt nap.”

9. §		
Az Nkt. 94. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„k) az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait, szervezetének és működésének szabályait, a hivatal vezetőjének
juttatásait, tevékenységének irányítását,”
(rendeletben állapítsa meg.)
10. §		
Az Nkt. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az eljáró hatóság az e törvény szerinti hatósági eljárásokat a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti,
ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amellyel kapcsolatban büntetőeljárás indult.”
11. §		
Hatályát veszti az Nkt. 36. § (4) bekezdés i) pontja.
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4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
12. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) A felsőoktatási intézmény az alaptevékenységéből származó szellemi értékek közösségi célú
megismertetésével és gazdasági hasznosításával hozzájárul a térsége társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.”
13. §		
Az Nftv. 12. § (7) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(Az állami felsőoktatási intézményben a szenátus tagjai – a rektor, kancellár kivételével – választás útján nyerik el
megbízatásukat. A szenátus működésével kapcsolatos minden kérdést a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatában kell meghatározni, a következők figyelembevételével:)
„l) a szenátus választott tagjai megbízatásukat személyesen látják el, a szenátusi tagsággal járó jogok és
kötelezettségek nem ruházhatók át, e jogok és kötelezettségek gyakorlása során képviseletnek nincs helye,
m) a választás során biztosítani kell a demokratikus elvek érvényesülését, figyelemmel a teljes munkaidőben
foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok arányos képviseletére.”
14. §		
Az Nftv. 14. § (2a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A felsőoktatási intézmény)
„e) szakirányú továbbképzés esetén székhelyén kívül is”
(folytathat tevékenységet.)”
15. §		
Az Nftv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori
fokozat megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzési idő
– ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév.”
16. §		
Az Nftv. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kiválás esetén az eredeti felsőoktatási intézmény tovább folytatja működését, a kiváló szervezeti egységet új
intézményként lehet megalapítani vagy másik felsőoktatási intézménybe olvadhat be. Az új felsőoktatási intézmény
vagy a másik felsőoktatási intézmény a kiváló szervezeti egység tekintetében az eredeti felsőoktatási intézmény
jogutódja.”
17. §

(1) Az Nftv. 24. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény)
„c) szerinti vezetői illetménypótlék mértékét a rektor, kancellár tekintetében a munkáltató a minősítés eredményére
tekintettel jogosult módosítani,”
(2) Az Nftv. 24. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az állami felsőoktatási intézményben a 13. § (2) bekezdése és a 13/A. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a rektor és a kancellár utasításban szabályozza. A munkáltatói jogkör
gyakorlásának rendjében bekövetkezett változásokról – ideértve a munkáltatói jogok utasításban történő
átruházását is – az érintettet közvetlenül írásban is értesíteni kell és az utasítást szervezeti és működési szabályzattal
azonos módon közzé kell tenni.”

18. §		
Az Nftv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.”
19. §		
Az Nftv. 41/A. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A központi felsőoktatási felvételi eljárás során a Ket. eljárási alapelveit – a kapcsolattartás formája
megválasztásának kivételével – alkalmazni kell.”
20. §		
Az Nftv. 41/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén az elsőfokú döntés jogerőre emelkedik
a döntés közlésekor.”
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(1) Az Nftv. 44. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát:)
„a) a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként
megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított
gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,”
(2) Az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hallgatót)
„a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő
gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai
gyakorlóhely fizeti,”

22. §		
Az Nftv. 48. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés rendelkezéseit a doktori képzésben nem kell alkalmazni.”
23. §		
Az Nftv. 53. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy
csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amely képzési és kutatási,
valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési
és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex
vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.
(2) A doktori képzés során a komplex vizsgát követően a fokozatszerzési eljárásban a hallgató a kutatási és
disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, amelynek célja a doktori fokozat megszerzése.
(3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette
a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő
jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.
(4) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak
szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő, a 45. § (2) bekezdésben
szabályozott esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.
A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet.
(4a) A felsőoktatási intézmény annak a doktorandusznak, aki a doktori képzésben az előírt krediteket megszerezte,
végbizonyítványt (abszolutórium) állít ki.”
24. §		
Az Nftv. 53. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A doktori fokozat megszerzésének feltételei:)
„a) a doktori szabályzat alapján előírt kötelezettségek teljesítése;”
25. §		
Az Nftv. 59. § (1) bekezdése a következő j)–l) ponttal egészül ki:
(Megszűnik a hallgatói jogviszony,)
„j) ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének
napján,
k) a doktori képzésben az abszolutórium megszerzésével,
l) a doktori képzés azon nyolcadik féléve végén, amelyre a hallgató bejelentkezett.”
26. §		
Az Nftv. 66. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e §-ban meghatározott eljárásokra a Ket.-et kell alkalmazni. A miniszteri döntés bírósági felülvizsgálata
kezdeményezhető, amelyre a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni.
A bíróság a soron kívül elbírált döntést megváltoztathatja.”
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27. §		
Az Nftv. 67. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatási hivatal jár el)
„a) a felsőoktatási intézmény, a közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésével, és
a felsőoktatási intézmény, a közösségi felsőoktatási képzési központ működési engedélyének ötévenkénti
felülvizsgálatával,”
(kapcsolatos ügyekben.)
28. §		
Az Nftv. 68. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A közösségi felsőoktatási képzési központ működésének felülvizsgálatára az (5) bekezdés b) pontjában foglalt
határidőt kell alkalmazni.
(7) Az e törvény szerinti hatósági eljárásokat az eljáró hatóság a büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti, ha
az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amellyel kapcsolatban büntetőeljárás indult.”
29. §		
Az Nftv. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Országos Doktori Tanács a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület, amely állást
foglal a doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben, valamint – a Doktoranduszok Országos
Szövetségével egyeztetve – meghatározza a komplex vizsga szervezésének elveit. Az Országos Doktori Tanács
határozza meg a doktori képzésre biztosított magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám
felsőoktatási intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú elosztásának elveit.”
30. §		
Az Nftv. 79. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Magyar állampolgár államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaihoz
kapcsolódóan szakmai tapasztalatszerzés céljából a külföldi felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói
jogviszonya időtartama alatt – egy alkalommal, legfeljebb tizenkettő hétig terjedő időtartamra – a 44. §
(1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdése szerinti feltételekkel magyarországi
munkáltatóval jogviszonyt létesíthet.”
31. §		
Az Nftv. 84/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felsőoktatási intézménynek folyósított képzési támogatás összege a fokozatszerzési eljárás idejére az adott
doktori képzésben részt vett hallgató után nyújtott képzési támogatás összegének felével csökkenthető, ha
a felsőoktatási intézmény hallgatója nem szerez doktori fokozatot.”
32. §		
Az Nftv. 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A miniszter az alap- és mesterképzés, valamint a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeinek
szabályozásánál a hitéleti képzés tekintetében az egyházi fenntartó kezdeményezésére szabályoz. A hitéleti képzés
szakjait, felsőoktatási szakképzéseit a képzési és kimeneti követelményekről szóló jogszabály tartalmazza.”
33. §		
Az Nftv. XXVIII. Fejezete a következő 60. alcímmel egészül ki:
„60. Az állami felsőoktatási intézményekben folytatott kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység
100. § (1) Az állami felsőoktatási intézmény felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységéhez
az államháztartás alrendszereiből származó bevétel nem használható fel.
(2) Az állami felsőoktatási intézmény a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenysége keretében
többéves kutatási és egyéb szerződéseket, együttműködési megállapodásokat köthet, és ezek teljesítése érdekében
az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint éven túli kötelezettségeket vállalhat.
(3) A felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység bevételeivel az állami felsőoktatási intézmény
elkülönült fizetési számlán önállóan gazdálkodik.
(4) Az állami felsőoktatási intézmény a kincstári költségvetéséhez, az elemi költségvetéséhez és az éves
költségvetési beszámolójához kapcsolódóan a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében elrendelt olyan kiegészítő
űrlapot is alkalmaz, amelyben a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások és eredményszemléletű bevételek, valamint azok kiadási előirányzatai, bevételi előirányzatai és
teljesítései elkülönítetten jelennek meg.
(5) Az állami felsőoktatási intézmény a felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységéből származó,
115. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint meghatározott előirányzat-maradványának az e tevékenysége
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érdekében felmerült kiadások teljesítését követően fennmaradt részét a 2. § (1) bekezdése szerinti oktatási,
tudományos kutatási és művészeti alkotótevékenység alaptevékenységének fejlesztésére fordíthatja.”
34. §		
Az Nftv. 104/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104/A. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tekintetében a 48/K. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy az oklevélszerzés és a hazai munkaviszony nyilvántartásával, az állami ösztöndíj utólagos visszatérítési
kötelezettségével és a teljesítési kötelezettségek alóli felmentések megállapításával kapcsolatos feladatokat a Ket.
alkalmazásával másodfokon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testülete látja el.
(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói tekintetében a 85/C. § b) pont bc) alpontja alapján juttatott szociális
alapú ösztöndíj intézményi ösztöndíjrészének fedezetét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem költségvetését biztosító
miniszter vagy szerv biztosítja.”
35. §		
Az Nftv. 63. alcíme a következő 104/C. §-sal egészül ki:
„104/C. § Az Állatorvostudományi Egyetem egyetemként működő felsőoktatási intézmény, amely – alapító
okiratában foglaltak szerint – eltérhet a 6. § (2) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésében a felsőoktatási intézményekre
előírt feltételektől, azzal, hogy a 15–16. § szerinti képzési rendszert meg kell tartania.”
36. §		
Az Nftv. 107/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vizsgaközpont és a vizsgarendszer akkreditációjának megújítására irányuló eljárásban a (7) bekezdésben
foglalt határidőt kell alkalmazni.”
37. §

(1) Az Nftv. 108. § 1. pontja helyébe a következő 1. és 1a. pont lép, és az 1a. pont jelölése 1b. pontra változik:
„1. doktorandusz: a doktori képzésben részt vevő hallgató;
1a. doktori értekezés: a doktorandusz által készített írásmű, alkotás vagy munka, amellyel bizonyítja, hogy a fokozat
követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására képes;”
(2) Az Nftv. 108. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„4a. felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység: államháztartáson kívülről származó bevételből,
megrendelés alapján vagy együttműködés keretében az állami felsőoktatási intézmény alaptevékenységként
végzett, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény 3. § 6. pontjában meghatározott
innovációs és 11. pontjában meghatározott kutatás-fejlesztési tevékenységek, továbbá ezek résztevékenységei;”

38. §		
Az Nftv. 110. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„a) az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait, szervezetének és működésének szabályait, a hivatal vezetőjének
juttatásait, tevékenységének irányítását,”
39. §		
Az Nftv. 112. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsőoktatási törvény) alapján
megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – 2016. szeptember 1-jéig lehet változatlan szakmai
követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával befejezni. Azok hallgatói
jogviszonyát, akik e határidőig nem szerezték meg végbizonyítványukat, e dátummal meg kell szüntetni. Azok a volt
hallgatók, akik 2016. szeptember 1-jéig végbizonyítványt szereztek, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.
Az e törvénynek az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXI. törvénnyel megállapított 112. § (5a) bekezdése hatálya alá tartozó volt hallgatókra e bekezdés szabályait
alkalmazni kell, a 112 § (5a) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények által hozott döntéseket e bekezdésre
tekintettel a volt hallgatók javára 2016. február 15-ig módosítani kell.”
40. §		
Az Nftv. 114. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E törvénynek – az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
2015. évi CCVI. törvénnyel megállapított – 16. § (1) bekezdését, 47. § (2) bekezdését, 48. § (2a) bekezdését, 53. §
(1)–(4a) bekezdését és (5) bekezdés a) és b) pontját, 53/A. § (3) bekezdését, 59. § (1) bekezdés j)–l) pontját,
72. § (5) bekezdését, 84/A. § (4) bekezdését, 108. § 1., 1a. pontját, 114/D. § (1) bekezdés b) pontját először a
2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.”
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41. §		
Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvénynek a 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított 85/A. § (1) bekezdése alapján]
„b) a doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott támogatása
ba) a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 Ft/év,
bb) a kutatási és disszertációs szakaszban 2 160 000 Ft/év,
bc) a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400 000 Ft.”
42. §

(1) Az Nftv. 115. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A felsőoktatási intézmény csak olyan intézményi társaságot hozhat létre vagy olyan intézményi társaságban
szerezhet részesedést, amely nem sérti a felsőoktatási intézmény érdekeit. A szervezéssel összefüggő tevékenységet
ide nem értve nem hozható létre intézményi társaság a felsőoktatási intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti
alaptevékenységeinek ellátására. Az intézményi társaság – a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
szóló törvény 30–35. §-ában foglalt kivétellel – kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet nem végezhet.”
(2) Az Nftv. 115. §-a a következő (13)–(16) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 1. napjától Budapesti Gazdasági Egyetem megnevezéssel
működik.
(14) A Dunaújvárosi Főiskola 2016. január 1. napjától Dunaújvárosi Egyetem megnevezéssel működik.
(15) A Nyíregyházi Főiskola 2016. január 1. napjától Nyíregyházi Egyetem megnevezéssel működik.
(16) A Budapesti Metropolitan Főiskola 2016. január 1. napjától Budapesti Metropolitan Egyetem megnevezéssel
működik.”
(3) Az Nftv. 115. §-a a következő (17)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A Szent István Egyetemből kiváló Állatorvos-tudományi Kar 2016. július 1. napjától Állatorvostudományi
Egyetemként jön létre.
(18) A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola összeolvadásával a Pallasz Athéné Egyetem 2016. július 1. napjától
jön létre.
(19) A Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola összeolvadásával az Eszterházy Károly Egyetem
2016. július 1. napjától jön létre.”

43. §

(1) Az Nftv. 116. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) E törvénynek – az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXI. törvénnyel megállapított – 48. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeket a 2016/2017. tanév első
félévében tanulmányaikat megkezdő hallgatókra, majd azt követően felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
(2) Az Nftv. 116. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E törvénynek – az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCVI. törvénnyel megállapított – 40. § (4) bekezdését a folyamatban levő 2016. évi általános felsőoktatási felvételi
eljárásra is alkalmazni kell.”
(3) Az Nftv. 116. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E törvénynek – az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi
CCVI. törvénnyel megállapított – 24. § (6) bekezdése alapján a 2016. január 1-jét követő időszakra vonatkozó
minősítésre tekintettel lehet vezetői illetménypótlékot megállapítani.”

44. §		
Az Nftv. 70. alcíme a következő 117/C. §-sal egészül ki:
„117/C. § A 115. § (11) bekezdése szerinti tevékenységeket az állami felsőoktatási intézmény által részesedéssel
rendelkező intézményi társaság tevékenységi köréből 2017. december 31-ig, illetve az intézményi társaság hatályos
szerződése alapján folyamatban lévő tevékenységeinek befejezését tartalmazó üzleti év végéig, de legkésőbb
2020. december 31-ig ki kell vezetni, vagy az állami felsőoktatási intézmény részesedését az intézményi társaságban
meg kell szüntetni.”
45. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az Nftv. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az Nftv. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az Nftv. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
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46. §		
Az Nftv.
a)
41/G. § (1) bekezdésében az „A besorolási” szövegrész helyébe az „Az elsőfokú”, az „elektronikus úton”
szövegrész helyébe az „elektronikus vagy postai úton”,
b)
47. § (2) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „nyolc”,
c)
53. § (5) bekezdés b) pontjában a „siket doktorjelölt” szövegrész helyébe a „siketek”,
d)
53/A. § (3) bekezdésében az „a doktorjelölt” szövegrész helyébe az „az értekezést benyújtó”,
e)
79. § (6) bekezdésében a „(2)–(3)” szövegrész helyébe a „(3)”,
f)
88. § (2) bekezdésében a „szóló törvényt” szövegrész helyébe a „szóló 2014. évi LXXVI. törvényt
(a továbbiakban: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvény)”,
g)
89. § (4) bekezdésében az „MNV Zrt. tájékoztatását” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt.) tájékoztatását”,
h)
89. § (4) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez” szövegrész helyébe az „MNV Zrt.-hez”,
i)
XXVIII. Fejezetének címében az „ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉST FOLYTATÓ FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ” szövegrész helyébe az „ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KÉPZÉST FOLYTATÓ
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE, VALAMINT AZ ÁLLAMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOLYTATOTT
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ”,
j)
108. § 9. és 10. pontjában az „időpontjában” szövegrész helyébe a „során”,
k)
108. § 38. pontjában az „(ide nem értve a szakirányú továbbképzést)” szövegrész helyébe az „[ide nem értve
a 14. § (2a) bekezdés b), d) és e) pontjában meghatározott képzési helyet]”,
l)
112. § (9) bekezdésében az „Az 1993. évi felsőoktatási törvény, illetve a” szövegrész helyébe az „A”,
m)
115. § (4a) bekezdésben az „(1)–(2)” szövegrész helyébe a „(2)”,
n)
116. § (5) bekezdésében a „továbbképzésben oklevelet” szövegrész helyébe a „továbbképzésben
szakjogászként oklevelet”,
o)
3. melléklet I/B. fejezet 1. pont b) pont bl) pontjában az „oklevélre vonatkozó” szövegrész helyébe
az „oklevélre, oklevélmellékletre vonatkozó”
szöveg lép.
47. §		
Hatályát veszti az Nftv.
a)
12. § (7) bekezdés a) pontjában az „a karok,” szövegrész,
b)
36. § (1) bekezdése,
c)
58. § (3) bekezdés b) pontja,
d)
59. § (1) bekezdés d) pontjában az „illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,” szövegrész,
e)
67. § (2) bekezdésében a „létesítésével,” szövegrész,
f)
81. § (1) bekezdés a) pontjában az „az 53. § (2) bekezdésben foglaltak szerint,” szövegrész,
g)
89. § (1) bekezdés b) pontja,
h)
110. § (1) bekezdés 6. pontjában az „a diákigazolvány kibocsátásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási
díjakat és azok mértékét,” szövegrész,
i)
111. § (1) bekezdés utolsó mondata,
j)
112. § (5a) bekezdése,
k)
115. § (2) bekezdés c) pontja,
l)
117/A. § (6) bekezdése,
m)
2. melléklet II. fejezet 1. pontjában az „a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét,” szövegrész,
n)
3. melléklet I/B. alcím 1. pont b) alpontjában, II/C. alcím 1. pont a) pont aa) alpontjában a „(doktorjelölt)”
szövegrész,
o)
3. melléklet I/B. alcím 1. pont b) pont bb) alpontjában a „doktorjelölti,” szövegrész,
p)
3. melléklet II/A. alcím a) pont ac) alpontja,
q)
3. melléklet II/C. alcím címében a „ , doktorjelölti” szövegrész,
r)
3. melléklet II/C. alcím 1. pont a) és 3. pont f ) alpontjában a „(doktorjelölti)” szövegrész.
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5. Záró rendelkezések
48. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 35. §, a 42. § (3) bekezdése, a 45. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2016. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 15. §, a 22–25. §, a 29. §, a 31. §, a 37. § (1) bekezdése, a 40–41. §, a 46. § b)–d) pontja, a 47. § c)–d), f ), n)–o),
valamint q)–r) pontja 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1.melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez
„2. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

A felsőoktatási intézményben oktatói, tanári munkakört, valamint a tudományos kutatói munkakört
betöltő közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési
fokozatának a költségvetési törvényben megállapított garantált illetményére vetülő arányszámok

1.

A

B

C

Munkakör

Fizetési fokozat

Arányszám (%)

2.

Oktatói munkakörök

3.

Egyetemi tanár

3.

106

4.

Egyetemi tanár

2.

103

5.

Egyetemi tanár

1.

100

6.

Egyetemi docens (ha rendelkezik habilitációval)

4.

85

7.

Egyetemi docens

3.

76

8.

Egyetemi docens

2.

73

9.

Egyetemi docens

1.

70

10.

Egyetemi adjunktus

3.

54

11.

Egyetemi adjunktus

2.

52

12.

Egyetemi adjunktus

1.

50

13.

Egyetemi tanársegéd

2.

40

14.

Egyetemi tanársegéd (gyakornok)

1.

37

15.

Főiskolai tanár (ha rendelkezik habilitációval )

4.

90

16.

Főiskolai tanár

3.

81

17.

Főiskolai tanár

2.

78

18.

Főiskolai tanár

1.

75

19.

Főiskolai docens

3.

61

20.

Főiskolai docens

2.

58

21.

Főiskolai docens

1.

55

22.

Főiskolai adjunktus

3.

49

23.

Főiskolai adjunktus

2.

47

24.

Főiskolai adjunktus

1.

45

25.

Főiskolai tanársegéd

-

40

26.

Mesteroktató

2.

54

27.

Mesteroktató

1.

51
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28.

Kutatói munkakörök

29.

Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

3.

106

30.

Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

2.

103

31.

Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

1.

100

32.

Tudományos főmunkatárs

3.

76

33.

Tudományos főmunkatárs

2.

73

34.

Tudományos főmunkatárs

1.

70

35.

Tudományos munkatárs

-

50

36.

Tudományos segédmunkatárs

-

40

37.

Tanári munkakörök

38.

Mérnöktanár

3.

47

39.

Mérnöktanár

2.

42

40.

Mérnöktanár

1.

37

41.

Nyelvtanár

3.

47

42.

Nyelvtanár

2.

42

43.

Nyelvtanár

1.

37

44.

Testnevelő tanár

3.

47

45.

Testnevelő tanár

2.

42

46.

Testnevelő tanár

1.

37

47.

Művésztanár

3.

47

48.

Művésztanár

2.

42

49.

Művésztanár

1.

37

50.

Mestertanár

3.

47

51.

Mestertanár

2.

42

52.

Mestertanár

1.

37

53.

Kollégiumi nevelőtanár

3.

47

54.

Kollégiumi nevelőtanár

2.

42

55.

Kollégiumi nevelőtanár

1.

37
”
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2. melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei
A

1.
2.

B

C

I. EGYETEMEK
I/A. Állami egyetemek

3.

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

5.

Debreceni Egyetem, Debrecen

6.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

7.

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

8.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

9.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

10.

Miskolci Egyetem, Miskolc

11.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

12.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

13.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

14.

Óbudai Egyetem, Budapest

15.

Pannon Egyetem, Veszprém

16.

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

17.

Semmelweis Egyetem, Budapest

18.

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

19.

Szent István Egyetem, Gödöllő

20.

Széchenyi István Egyetem, Győr

21.

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

22.
23.

Testnevelési Egyetem, Budapest
I/B. Nem állami egyetemek

24.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

25.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

26.

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

27.

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

28.

Közép-európai Egyetem, Budapest

29.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

30.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

31.

II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

32.

II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei

33.

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

34.

Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

35.

Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

36.

II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemei

37.
38.
39.

Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
III. FŐISKOLÁK
III/A. Állami főiskolák

40.

Eötvös József Főiskola, Baja

41.

Eszterházy Károly Főiskola, Eger
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42.

Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

43.

Kecskeméti Főiskola, Kecskemét

44.

Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

45.

Pető András Főiskola, Budapest

46.

Szolnoki Főiskola, Szolnok

47.
48.

III/B. Nem állami főiskolák
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

49.

Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

50.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

51.

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

52.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

53.

Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

54.

Edutus Főiskola, Tatabánya

55.

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

56.

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

57.

Gábor Dénes Főiskola, Budapest

58.

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

59.

Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

60.

Győri Hittudományi Főiskola, Győr

61.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

62.

Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

63.

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

64.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

65.

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

66.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

67.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

68.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

69.

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

70.

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

71.

Szent Pál Akadémia, Budapest

72.

Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

73.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

74.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

75.

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

76.

Zsigmond Király Főiskola, Budapest
”
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3. melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei
A
1.
2.

B

C

I. EGYETEMEK
I/A. Állami egyetemek

3.

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest

4.

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

6.

Debreceni Egyetem, Debrecen

7.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

8.

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

9.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest

10.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

11.

Miskolci Egyetem, Miskolc

12.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest

13.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

14.

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

15.

Óbudai Egyetem, Budapest

16.

Pannon Egyetem, Veszprém

17.

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

18.

Semmelweis Egyetem, Budapest

19.

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

20.

Szent István Egyetem, Gödöllő

21.

Széchenyi István Egyetem, Győr

22.

Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

23.

Testnevelési Egyetem, Budapest

24.
25.

I/B. Nem állami egyetemek
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest

26.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

27.

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

28.

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

29.

Közép-európai Egyetem, Budapest

30.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, Budapest

31.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

32.

II. ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEMEI

33.

II/A. Állami alkalmazott tudományok egyetemei

34.

Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest

35.

Dunaújvárosi Egyetem, Dunaújváros

36.

Eszterházy Károly Egyetem, Eger

37.

Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

38.

Pallasz Athéné Egyetem, Kecskemét

39.

II/B. Nem állami alkalmazott tudományok egyetemi

40.

Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapest
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41.
42.
43.

III. FŐISKOLÁK
III/A. Állami főiskolák
Eötvös József Főiskola, Baja

44.

Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest

45.

Pető András Főiskola, Budapest

46.
47.

III/B. Nem állami főiskolák
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest

48.

Adventista Teológiai Főiskola, Pécel

49.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác

50.

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

51.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest

52.

Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest

53.

Edutus Főiskola, Tatabánya

54.

Egri Hittudományi Főiskola, Eger

55.

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom

56.

Gábor Dénes Főiskola, Budapest

57.

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

58.

Golgota Teológiai Főiskola, Vajta

59.

Győri Hittudományi Főiskola, Győr

60.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest

61.

Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár

62.

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

63.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs

64.

Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest

65.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

66.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

67.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biatorbágy

68.

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza

69.

Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc

70.

Szent Pál Akadémia, Budapest

71.

Tomori Pál Főiskola, Kalocsa

72.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém

73.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest

74.

Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

75.

Zsigmond Király Főiskola, Budapest
”

4. melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez
1. Az Nftv. 3. melléklet III. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a felsőoktatási információs rendszerben
nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatairól, állampolgárságáról, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból kikerülés okáról és időpontjáról, és lakcíméről – azonosítás, ellenőrzés és hitelesítés
céljából – térítésmentesen, elektronikus úton vagy optikai adathordozón (a továbbiakban együtt: elektronikus
úton) adatot igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervétől. A felsőoktatási információs
rendszer működéséért felelős szerv a felsőoktatási információs rendszerben nyilvántartott személyek
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természetes személyazonosító adatait, személyi igazolvány számát és lakcímét elektronikus úton megküldi
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követően a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a felsőoktatási
információs rendszer működtetőjének. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított
természetes személy természetes személyazonosító adatainak, lakcímének, állampolgárságának a személyiadatés lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról és a természetes személynek a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból kikerülése okáról és időpontjáról a kapcsolati kódon értesíti a felsőoktatási információs
rendszer működéséért felelős szervet. Ha a beazonosítás sikertelen, a két szerv további adategyeztetést
végez. A felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a kapcsolati kódon elektronikus úton
a nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adataira, állampolgárságára, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból kikerülés okára és időpontjára, és lakcímére nézve szükség esetén adatot igényelhet.
A felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a jelen pont szerint tudomására jutott adatokat
– az e törvényben meghatározott ideig – tárolhatja, és felhasználhatja az érintett személyek és adatszolgáltató
intézmények tájékoztatására.”
2. Az Nftv. 3. melléklet III. fejezet 6–6.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. A hallgató vagy a hallgató kérelmére a felsőoktatási intézmény diákigazolvány kiadását kezdeményezi
a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnél. A felsőoktatási intézménynek a hallgató kérelmét
a bejelentéstől számított nyolc napon belül kell továbbítania a felsőoktatási rendszer működéséért felelős szerv
részére a szerv által meghatározott módon. A diákigazolvány elkészítéséről a felsőoktatási információs rendszer
működéséért felelős szerv mint a diákigazolvány az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről
szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti kártyakibocsátója gondoskodik. A diákigazolvány
előállításának határideje az igénylésnek a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervhez történő
beérkezésétől számított negyvenöt nap.
A diákigazolvány a Nektv. 2. § 3. pontja szerinti kártya, amely közokirat. A diákigazolvány birtokosa az elektronikus
kártyakibocsátó rendszerhez (a továbbiakban: NEK) kártyafelhasználóként csatlakozik. A NEK működtetője
és a diákigazolvány megszemélyesítője a diákigazolvány kiállítása céljából kezeli a Nektv. 16. § (2) bekezdés
a)–b) pontja szerinti adatokat, valamint a kártya kézbesítéséhez szükséges adatokat. A diákigazolvány kiadására
irányuló kérelem a Nektv. 16. §-ában előírt adatokon túl tartalmazza:
a) azon legfeljebb két felsőoktatási intézmény rövidített nevét, székhelye vagy telephelye címének települését,
amellyel a hallgató jogviszonyban áll,
b) a hallgató lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a diákigazolványon megjelenítésre kerül,
c) a hallgató azonosítószámát,
d) a hallgató képzésének munkarendjét, továbbá
e) az igazolvány kézbesítéséhez szükséges, a hallgató által megadott kézbesítési lakcímtípust vagy a kézbesítési
címet.
A diákigazolványt a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a megszemélyesítő útján küldi
meg a jogosult részére.
6.1. A diákigazolvány a Nektv. 5. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti adatokon túl az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) a hallgató azonosító számát,
b) azon legfeljebb két felsőoktatási intézmény rövidített nevét, székhelye vagy telephelye címének települését,
amellyel a hallgató jogviszonyban áll,
c) a diákigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját,
d) az érvényességre vonatkozó adatot és
e) a diákigazolvány típusának megjelölését.
A kizárólag külföldi lakcímmel rendelkező hallgatók esetében a diákigazolvány a „külföldi cím” feliratot tartalmazza.
A nem magyar oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató diákigazolványa a „külföldi intézmény”
megjelölést tartalmazza.
A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a diákigazolvány elkészítése körében tudomására
jutott személyes adatokat az igazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelheti.
A diákigazolványhoz a Nektv. 2. §-a szerinti másodlagos kártya rendelhető.
6.2. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
a) a hallgató vagy a felsőoktatási intézmény elektronikus úton terjeszti elő a diákigazolvány iránti kérelmet és tesz
jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket,
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b) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv elektronikus úton tart kapcsolatot.
6.3. A diákigazolvány igénylésének szabályait kormányrendelet határozza meg.
6.4. A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv a diákigazolvány igényléséhez és előállításához
szükséges személyes adatokat, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát,
valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő
adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.”

5. melléklet a 2015. évi CCVI. törvényhez
Az Nftv. 5. melléklet 1. pontja a következő k) ponttal egészül ki:
[E törvény által nyilvántartott adatok a (volt) állami (rész)ösztöndíjas hallgató]
„k) ügyfélkapus kapcsolati kódja.”
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2015. évi CCVII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról*
1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása
1. §		
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA törvény) 1. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Alap alelnökét a miniszter – a Magyar Művészeti Akadémia elnöke (a továbbiakban: az MMA elnöke)
véleményének kikérésével – nevezi ki legfeljebb négyévi időtartamra.”
2. §		
Az NKA törvény 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Alap céljainak megvalósulása érdekében a miniszter elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság az Alap elnökéből, az Alap
alelnökéből és tagokból áll. A Bizottság tagjainak egyharmadát a miniszter saját hatáskörében, egyharmadát
a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA), további egyharmadát pedig az érintett szakmai szervezetek
javaslata alapján nevezi ki.
(2) A Bizottság a miniszter és az MMA elnöke által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.
(3) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi azok
tagjait és vezetőit. Az irodalmi, a zenei, a képző- az ipar- és tervezőművészeti, valamint az építészeti, továbbá
a fotó-, a film- az előadó-, a népművészeti főtematikájú (a továbbiakban: művészeti főtematikájú) állandó szakmai
kollégiumokat a miniszter – az MMA elnöke véleményének kikérése után – rendelettel hozza létre, és az MMA
elnökének egyetértésével nevezi ki azok vezetőit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó igények
elbírálására a miniszter ideiglenes szakmai kollégiumot is létrehozhat.
(4) A miniszter a művészeti főtematikájú állandó szakmai kollégiumok tagjainak egyharmadát saját hatáskörben kéri
fel az érintett szakmai szervezetek véleményének meghallgatása után, egyharmadát az MMA, további egyharmadát
pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják.”
3. §		
Az NKA törvény 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott állandó szakmai kollégiumokon túli további állandó szakmai kollégiumok
összetételének meghatározása során az MMA részvételét biztosítani kell. A miniszter ezen állandó szakmai
kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel az érintett szakmai szervezetek véleményének meghallgatása
után, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják.
(4b) Az ideiglenes szakmai kollégium tagjainak és vezetőinek kinevezésénél a miniszter a Nemzeti Kulturális Alapról
szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet alapján jár el.”
4. §		
Az NKA törvény 2. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Alap alelnöke, a Bizottság és a kollégiumok tagjainak díjazását és költségtérítését a miniszter mint az Alap
elnöke állapítja meg.”
5. §		
Az NKA törvény 2/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(2) A miniszternek, az Alap alelnökének, a Bizottság tagjainak, a kollégium vezetőinek és tagjainak, valamint ezek,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozóinak, továbbá
bejegyzett élettársának pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani tekintet nélkül arra, hogy a pályázó milyen
keretre − beleértve a 7/C. § szerinti keretet is −, vagy melyik kollégiumhoz nyújtotta be pályázatát.”
6. §		
Az NKA törvény a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) Az Alap működtetésének szervezeti és eljárási részletszabályait e törvény és a Nemzeti Kulturális Alapról
szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet előírásainak keretei között a miniszter mint
az Alap elnöke Ügyrendben állapítja meg.
(2) A pályázatkezelés ügyviteli részletszabályait a kezelő szerv vezetője szabályzatban állapítja meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Az NKA törvény 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti megosztás, valamint a 2. § (4) és (4a) bekezdése szerinti kollégiumok támogatási
arányairól a Bizottság az MMA elnöke és a miniszter egyetértésével dönt. A támogatás összegének a művészeti
főtematikájú állandó szakmai kollégiumok közötti felosztásáról a Bizottság a miniszter és az MMA elnöke
egyetértésével dönt.”
8. §		
Az NKA törvény a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Az MMA elnökének e törvény szerinti jogai és kötelezettségei nem ruházhatók át és nem delegálhatók
tovább.”
9. §		
Az NKA törvény 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy
a) az Alap elnöke és alelnöke feladataira vonatkozó részletes szabályokat,
b) az alelnöki tisztség megszűnésére, valamint a bizottsági és kollégiumi tagok kinevezésre, jogállásukra és
jogviszonyuk megszűnésére vonatkozó részletes szabályokat,
c) a nevezési díjak megállapításának elveit, valamint
d) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra
vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá az ideiglenes szakmai kollégiumok tagjai és vezetői kinevezésére
vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy az állandó szakmai kollégiumokat rendeletével
létrehozza.”
10. §		
Az NKA törvény a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § (1) Az e törvénynek a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló
2015. évi CCVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 2. § (3) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében és
2. § (4a) bekezdésében meghatározott kollégiumi struktúrát 2016. január 1-ig kell létrehozni.”
11. §		
Hatályát veszti az NKA törvény
a)
4. § (6) bekezdése, valamint
b)
9. § (7) bekezdése.

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosítása
12. §		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kultv.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A könyvtári dokumentumok védelmére és nyilvántartására vonatkozó szabályok tekintetében e törvény hatálya
kiterjed a nem nyilvános könyvtárakra is.”
13. §		
A Kultv. II. Rész I–IV. fejezete a következő 37/B. §-sal egészül ki:
„37/B. § (1) A muzeális intézmény gyűjteménye
a) régészeti feltárás,
b) természettudományi feltárás,
c) helyszíni gyűjtés,
d) vétel,
e) ajándékozás,
f ) öröklés,
g) csere,
h) a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott átadás,
i) saját előállítás vagy saját célú előállíttatás, valamint
j) egyéb – jogszabály alapján történő – muzeális intézményi elhelyezés
révén gyarapítható.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közérdekű muzeális kiállítóhely a kiállításában bemutatott kulturális
javakat az (1) bekezdés a)–d), valamint g), h) és j) pontja szerint nem gyarapíthatja, de az (1) bekezdés e) és
f ) pontja szerint megszerzett, valamint az (1) bekezdés i) pontja szerint létrehozott kulturális javakat kiállításában
bemutathatja, ha azokat a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló miniszteri rendeletnek
megfelelően nyilvántartásba vette.
(3) A muzeális intézmény a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörére vonatkozóan fejtheti
ki szakmai tevékenységét, és a működési engedélyében meghatározott gyűjtőterületen folytathatja
az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti gyűjteménygyarapítási tevékenységét. Az (1) bekezdés d)–j) pontja szerinti
gyűjteménygyarapítási tevékenységre – a muzeális intézmény gyűjtőterületétől függetlenül – Magyarország teljes
közigazgatási területén sor kerülhet.
(4) A muzeális intézmény Magyarország közigazgatási területén kívül is folytathatja gyűjteménygyarapítási
tevékenységét, ha az adott ország jogrendje azt lehetővé teszi.”
14. §		
A Kultv. 38/A. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Pénzügyi biztosítékként
a) a kulturális javak biztosítási értékével arányos, elkülönítetten kezelt, lekötött pénzösszeg,
b) az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartásért felelős miniszter által vállalt kiállítási garancia
vagy kiállítási viszontgarancia,
c) nem költségvetési szervként működő kölcsönvevő esetén a kulturális javakban esetlegesen bekövetkező
valamennyi kár megtérítésének vállalására irányuló garancianyilatkozat vagy garanciaszerződés,
d) biztosítási szerződés, vagy
e) egyéb szerződéses biztosíték nyújtása
alkalmazható.”
15. §		
A Kultv. 45/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A miniszter a fenntartó kérelmére, a muzeális intézmény működési engedélyének kiadására vagy módosítására
irányuló eljárás keretében – amennyiben a természettudományi feltárás vagy a helyszíni gyűjtés módszertani
sajátosságai indokolják – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyűjtőterületet is engedélyezhet
a) természettudomány gyűjtőkör, vagy
b) nemzetiségi bázisintézménnyé minősített muzeális intézmény esetén néprajz, történet és képzőművészet
gyűjtőkör
esetében.”
16. §		
A Kultv. 46. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A miniszter a fenntartó kérelmére, a muzeális intézmény működési engedélyének kiadására vagy módosítására
irányuló eljárás keretében – amennyiben a természettudományi feltárás vagy a helyszíni gyűjtés módszertani
sajátosságai indokolják – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő gyűjtőterületet is engedélyezhet
a) természettudomány gyűjtőkör, vagy
b) nemzetiségi bázisintézménnyé minősített muzeális intézmény esetén néprajz, történet és képzőművészet
gyűjtőkör
esetében.”
17. §		
A Kultv. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiadványokból hat kötelespéldányt kell szolgáltatni az országos könyvtári rendszer számára. Archiválásra
alkalmas kötelespéldányt kell szolgáltatni a nyomtatott formában megjelenő kiadványok elektronikus formában
létrehozott, a kiadvánnyal szövegében és megjelenésében megegyező változatából is. Elektronikus formában
létrehozott kiadványokból és az egyéb kiadványok elektronikus változatából kormányrendeletben meghatározott
formátumban kell kötelespéldányt szolgáltatni.”
18. §		
A Kultv. 59. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A Kormány rendeletben szabályozza
a) a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatására kötelezettek körét,
b) a kötelespéldány-szolgáltatással összefüggő jelentés szabályait,
c) a helyi vonatkozással bíró kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatására vonatkozó külön szabályokat,
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d) a kötelespéldány-szolgáltatás határidejét, módját,
e) a kötelespéldányra jogosult szervezetek körét,
f ) a kötelespéldányok szétosztásának módját,
g) a kötelespéldányok megőrzésének és használatának szabályait, valamint
h) a kötelespéldány-szolgáltatás jogszabálynak nem megfelelő teljesítése esetén követendő eljárást.
(2c) A kötelespéldány-szolgáltatás elmulasztása vagy nem a jogszabálynak megfelelő teljesítése esetén
a kötelespéldányra jogosult beszerezheti a kiadványt, vagy a kiadványról archiválás céljából, a szerzői jogról szóló
törvény szabályainak megfelelően másolatot készíthet. A kötelespéldányra jogosult a kötelespéldány pótlásával
kapcsolatosan felmerült költségeit a kötelespéldány-szolgáltatás kötelezettjére terhelheti.”
19. §		
A Kultv. III. rész III. Fejezete a 60. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A könyvtári dokumentumok
60/A. § (1) A könyvtár nyilvántartja az általa beszerzett könyvtári dokumentumokat, a miniszter (3) bekezdésnek
megfelelően kiadott rendeletében meghatározott módon és tartalommal. A nyilvántartásba vett könyvtári
dokumentumok képezik a könyvtár állományát.
(2) A könyvtári dokumentumok adatait elsősorban elektronikusan vezetett nyilvántartásban kell rögzíteni.
Elektronikus nyilvántartási rendszer hiányában a könyvtár a könyvtári dokumentumokról nyomtatott nyilvántartást
vezethet.
(3) A könyvtári dokumentumok nyilvántartásának tartalmát, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat,
a könyvtári dokumentumok selejtezésének, továbbá az állományból való kivezetésének szabályait a miniszter
rendeletben állapítja meg. A könyvtár által nyilvántartott dokumentum csak e törvényben és a miniszter
rendeletében meghatározott esetekben és módon vezethető ki az állományból.
(4) A könyvtár gondoskodik a könyvtári dokumentumok feltárásáról, rendelkezésre bocsátásáról és az archiválásra
vonatkozó szabályok figyelembevételével történő megőrzéséről.
(5) A könyvtári állomány ellenőrzésének szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.
60/B. § (1) A könyvtár gyűjtőkörét, a gyűjtemény fejlesztésének, megőrzésének, a könyvtári dokumentumok
archiválásának szempontjait a könyvtár fenntartója által jóváhagyott gyűjtőköri szabályzatban kell meghatározni.
A gyűjtőköri szabályzatot a könyvtár nyilvánosságra hozza.
(2) A könyvtár nemzeti vagyonként nyilvántartja és archiválja az állományába tartozó muzeális könyvtári
dokumentumokat.
(3) Archivált könyvtári dokumentum nem vezethető ki az állományból, kivéve, ha
a) azt a könyvtár más könyvtárnak archiválási célból, megállapodás alapján átadja, vagy
b) az archivált könyvtári dokumentum használhatatlanságát vagy megsemmisülését előidéző elháríthatatlan ok
(vis maior) következett be.
(4) A könyvtár állományában tartja a gyűjtőkörébe nem tartozó − e törvény szerint hungarikumnak minősülő −
könyvtári dokumentumot, ha nem állapítható meg, hogy van olyan könyvtár, amely archiválja annak egy példányát.
A könyvtár a gyűjtőkörébe nem tartozó könyvtári dokumentumot megállapodás alapján más könyvtárnak
archiválásra átadhatja.
(5) A nemzeti könyvtár archiválja az elektronikus könyvtári dokumentumokat.”
20. §

(1) A Kultv. 61. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 55. §-ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alapfeladatai:)
„i) a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával,
nyilvántartásával és külföldre vitelének engedélyezésével kapcsolatos, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása,”
(2) A Kultv. 61. § (4) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az 55. §-ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alapfeladatai:)
„m) a könyvtárakban őrzött kulturális javak digitalizálása az Országos Könyvtári Digitalizálási Stratégia szerint.”
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(1) A Kultv. 66. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl állami feladatként]
„i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében működő városi
könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében
meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében,”
(2) A Kultv. 66. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
[A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében
foglaltakon túl állami feladatként]
„m) ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat.”

22. §		
A Kultv. 70. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz a központi költségvetés hozzájárul:)
„a) a nemzeti könyvtár, az állami egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyvtárak esetében a fenntartó fejezeti
költségvetésében, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár esetében a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében,”
23. §

(1) A Kultv. 100. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„d) a muzeális intézmények működési engedélyének kiadására, módosítására és visszavonására irányuló kérelem
(a továbbiakban együtt: kérelem) benyújtásának feltételeit, a kérelem elbírálásának eljárásrendjét, a kérelem és
a működési engedély adattartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékletek körét, a működési engedély visszavonása
esetén követendő eljárást, továbbá a muzeális intézmény elnevezésével kapcsolatos kérdéseket,”
(2) A Kultv. 100. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„m) a különböző típusú könyvtárak működését, továbbá a városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak
szakmai követelményeit,”

24. §		
A Kultv. 100. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg
a) a könyvtári dokumentumok nyilvántartásának vezetésére vonatkozó szabályokat, a nyilvántartás tartalmát és
a könyvtári dokumentumok állományból történő kivezetésének szabályait,
b) a könyvtári állomány ellenőrzésének szabályait, valamint
c) a könyvtári dokumentumok selejtezésének szabályait.”
25. §		
A Kultv. 1. számú melléklet b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„b) Archiválás: a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott könyvtári dokumentumoknak a könyvtár
állományában való végleges megtartása érdekében a könyvtár által folytatott megőrző tevékenység,
beleértve az elektronikus dokumentumok olyan módon történő megőrzését, ami kizárja az utólagos tartalmi
módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen
megsemmisülés, sérülés és a jogosulatlan hozzáférés ellen, továbbá biztosítja, hogy az elektronikus dokumentumok
értelmezhetősége, olvashatósága − a dokumentumok megjeleníthetőségét lehetővé tevő technikai megoldások
alkalmazásával − megmaradjon.”
26. §		
A Kultv. 1. számú melléklet i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„i) Könyvtári dokumentum: a könyvtár által állományba vett, alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges
könyv, időszaki kiadvány, egyéb kiadvány, valamint minden szöveg-, kép-, adat- és hangrögzítés − beleértve
a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumot is −, kivéve az Ltv. hatálya alá tartozó, irattári jellegű
levéltári anyagnak minősülő dokumentumot.”
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27. §		
A Kultv. 1. számú melléklete a következő z)–zs) pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„z) Kiadvány: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényben meghatározott kiadvány,
továbbá a dia, a diafilm, a földgömb és az éggömb.
zs) Múzeumi digitalizálási stratégia: a múzeumok digitalizálási tevékenységét megalapozó írott dokumentum,
amely az e törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében rögzíti a múzeumokban őrzött kulturális
javak digitalizálásának céljait és prioritásait, a digitalizálással létrehozott digitális adatvagyon hosszú távú
tárolásának feltételeit, valamint a közzététel, a felhasználás és a hasznosítás szabályait, beleértve a köznevelési célú
hasznosítást is.”
28. §		
A Kultv.
a)
42. § (4) bekezdés b) pontjában a „múzeumi küldetésnyilatkozattal” szövegrész helyébe a „múzeumi
küldetésnyilatkozattal és múzeumi digitalizálási stratégiával”,
b)
55. § (1) bekezdés i) pontjában a „közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb” szövegrész helyébe
a „közösségi és egyéb könyvtári”,
c)
67. §-ában a „tizentötezer” szövegrész helyébe a „tizenötezer”, a „jelentős gazdálkodási előnyök” szövegrész
helyébe a „jelentős gazdálkodási előnyök kimutatása”
szöveg lép.
29. §		
Hatályát veszti a Kultv.
a)
38/A. § (5) bekezdésében a „kivéve a (6) bekezdésben meghatározott kölcsönzés esetét”,
b)
46. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy”, valamint
c)
91/A. § (2) bekezdésében az „intézményekre lebontva”
szövegrész.

3. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban,
az 1970. évi február hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló
egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 33. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezése
30. §		
Hatályát veszti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban, az
1970. évi február hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló egyezmény
kihirdetéséről szóló 1970. évi 33. törvényerejű rendelet.

4. Záró rendelkezések
31. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésekben előírt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
A 13. §, a 15. § és a 16. § 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 17. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
A 30. § a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás
hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott hatálybalépés és a 30. §-ban meghatározott hatályvesztés naptári napját
a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2015. évi CCVIII. törvény
a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról*
1. §		
A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: a Törvény)
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvény hatálya kiterjed az Európai Unió valamely tagállamának (a továbbiakban: tagállam) területéről
jogellenesen kivitt és Magyarország területén lévő, valamint Magyarország területéről jogellenesen kivitt és
az Európai Unió valamely tagállamának területén lévő kulturális javak visszaszolgáltatására, valamint az ezekkel
kapcsolatos eljárási rendre.”
2. §

(1) A Törvény 2. § 1–5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„1. kulturális javak: azok a javak, melyeket a tagállam területéről történő jogellenes kivitel előtt vagy azt követően
nemzeti jogszabály vagy közigazgatási eljárás keretében hozott hatósági határozat az Európai Unió működéséről
szóló szerződés (EUMSZ) 36. Cikke szerinti „művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek”
közé sorol;
2. közgyűjtemény: azok a tagállam területén található gyűjtemények – Magyarország tekintetében a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 1. számú
melléklet o) pontja szerint – amelyek a tagállamnak, valamint a tagállam egy helyi vagy regionális hatóságának
a tulajdonában állnak, vagy finanszírozásukat jelentős mértékben azok biztosítják;
3. jogellenes kivitel: a kulturális javaknak a tagállam területéről a kulturális javak kiviteléről szóló 116/2009/EK tanácsi
rendelet, vagy a kulturális javak védelméről szóló tagállami jogszabályok megsértésével történt kivitele, valamint
a jogszerű ideiglenes kivitelre vonatkozó feltételek megszegéséből adódó jogsértést, ideértve a kivitel lejártát
követően vissza nem vitt javak esetét is;
4. megkereső tagállam: az a tagállam, amelynek területéről a kulturális javakat jogellenesen kivitték;
5. megkeresett tagállam: az a tagállam, amelynek területén egy másik tagállam területéről jogellenesen kivitt
kulturális javak megtalálhatóak;”
(2) A Törvény 2. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„8. belső piaci információs rendszer (a továbbiakban: IMI rendszer): a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § a) pontja szerinti belső információs rendszer;”

3. §		
A Törvény 3. §-t megelőző „A visszaszolgáltatás” alcím címe helyébe a következő szöveg lép:

„Visszaszolgáltatási igények Magyarországgal szemben történő érvényesítése”
4. §		
A Törvény 3. § (2) és (3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A bíróság elrendeli a kérdéses javak visszaszolgáltatását, ha
a) azok kulturális javaknak minősülnek, és
b) jogellenesen vitték ki azokat a megkereső tagállam területéről.
(3) A birtokos a megkereső tagállam részéről méltányos kártalanításra jogosult, amennyiben bizonyítja, hogy
a kulturális javak megszerzése során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Annak
megállapításához, hogy a tulajdonos vagy a birtokos kellő gondossággal és körültekintéssel járt-e el, figyelembe
kell venni a kulturális javak körébe tartozó tárgy (a továbbiakban: tárgy) megszerzésének minden körülményét,
különösen:
a) a tárgy származásával kapcsolatos dokumentumokat,
b) a megkereső tagállam jogszabályai szerint kötelező kiviteli engedélyeket,
c) a felek ügyben tanúsított magatartását,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el.
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d) a kifizetett vételárat, valamint
e) azt, hogy a tulajdonos betekintett-e az ellopott kulturális javak hozzáférhető nyilvántartásaiba, beszerzett-e
minden olyan információt, amihez hozzáférhetett.
(3a) A megkereső tagállam a tárgy visszaszolgáltatásakor fizet kártalanítást a birtokosnak.”
5. §		
A Törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem indítható visszaszolgáltatási eljárás, ha)
„a) a megkereső tagállam központi hatóságának a kulturális javak előfordulási helyére vagy a birtokosára vonatkozó
információ tudomásra jutásától számított 3 év, vagy”
(eltelt.)
6. §		
A Törvény 7. §-a és az azt megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A központi hatóság és feladatai
7. § (1) A kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos állami feladatokat – Magyarország központi
hatóságaként – a kulturális javak vonatkozásában a Kormány által kijelölt kulturális örökségvédelmi hatóság
(a továbbiakban: központi hatóság) látja el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva a hatóság a magyar állam képviseletében fellép
a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatása érdekében, együttműködik más tagállamok központi
hatóságaival, és előmozdítja a velük történő egyeztetést, így különösen
a) a megkereső tagállamnak a kutatás elősegítéséhez szükséges valamennyi információt – így különösképpen
a tárgy tényleges vagy vélhető feltalálási helyére vonatkozó adatokat – tartalmazó kérelme alapján felkutatja
a jogellenesen kivitt kulturális javakat és azonosítja azok birtokosát,
b) értesíti az érintett tagállamokat, ha alapos a gyanú, hogy olyan kulturális javak találhatóak Magyarország
területén, amelyeket jogellenesen juttattak ki másik tagállam területéről,
c) a b) pont szerinti értesítéstől számított hat hónapon belül lehetővé teszi a megkereső tagállam központi hatósága
számára annak ellenőrzését, hogy a kérdéses tárgyak kulturális javaknak minősülnek-e,
d) az érintett tagállamok központi hatóságaival együttműködve és azok költségére megteszi a szükséges
intézkedéseket a kulturális javak állagának megóvása érdekében,
e) a jogellenesen kivitt kulturális javak – azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozattal történő –
közgyűjteményben való ideiglenes elhelyezésével megakadályozhatja a visszaszolgáltatás meghiúsítására alkalmas
vagy a visszaszolgáltatást veszélyeztető cselekményeket,
f ) közvetítőként jár el a megkereső tagállam és a tárgy birtokosa vagy tulajdonosa között a visszaszolgáltatás
ügyében, a bírósági eljárást megelőzően egyeztetést kezdeményez,
g) a tárgy visszaszolgáltatása érdekében választottbíráskodás kikötését kezdeményezheti a felek között, ha ezt
a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény lehetővé teszi, és a megkereső tagállam és a tárgy birtokosa
ehhez hivatalosan is hozzájárul.
(3) A tagállamok központi hatóságai az együttműködéshez és a konzultációhoz az IMI rendszert használják. Az IMI
rendszert továbbá használhatják a területükről ellopott vagy a területükről jogellenesen kivitt kulturális javakat
érintő ügyekhez kapcsolódó, releváns információk terjesztésére is.
(4) A központi hatóság megkeresésére a rendőrség a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény rendelkezései
szerint közreműködik a jogellenesen kivitt kulturális javak felkutatásában, állaguk megőrzése érdekében, valamint
a birtokos azonosításában.
(5) Ha a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ellenőrzésre a megkereső tagállam központi hatóságának
felróható okból nem kerül sor, a (2) bekezdés d)–e) pontjaiban foglalt intézkedési kötelezettség nem terheli
a hatóságot.
(6) A központi hatóság haladéktalanul köteles tájékoztatni a megkeresett tagállam központi hatóságát, ha bírósági
eljárást indított a visszaszolgáltatás érdekében. Abban az esetben, ha a központi hatóság, valamint a megkereső
tagállam központi hatósága tájékoztatást kap a visszaszolgáltatás iránti bírósági eljárás megindításáról, erről
haladéktalanul tájékoztatni köteles a többi tagállam központi hatóságát.
(7) Az információcsere az IMI rendszeren keresztül történik, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok
betartásával, nem érintve a központi hatóságok azon jogát, hogy az IMI rendszer mellett más kommunikációs
eszközt is használjanak.”
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7. §		
A Törvény a 7. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„Visszaszolgáltatási igények Magyarország javára történő érvényesítése
7/A. § (1) Amennyiben a visszaszolgáltatási igény érvényesítése Magyarország javára történik, a magyar állam, mint
megkereső tagállam nevében a központi hatóság jár el.
(2) Amennyiben a központi hatóság tudomást szerez arról, hogy Magyarország területéről jogellenesen kikerült
tárgy található egy másik tagállam területén, a tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül
a) ellenőrzi, hogy a tárgy a 2. § 7. pontjában meghatározott művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő
nemzeti kincsek körébe tartozik-e;
b) beszerzi, valamint bemutatja azon bizonyítékokat, amelyek alátámasztják igénybejelentése megalapozottságát,
így különösen:
ba) a központi hatóság jogellenes kivitelre vonatkozó nyilatkozatát,
bb) a tárgy művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincs minőségéről szóló nemzeti
jogszabályt vagy közigazgatási eljárás keretében hozott hatósági határozatot,
bc) a birtokos vagy tulajdonos kellő gondosságát igazoló, a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti dokumentumokat és
c) ellenőrzi, hogy a tárgy szerepel-e a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (2) bekezdés
c) és d) pontjai szerinti nyilvántartásaiban, és amennyiben nem szerepel, akkor nyilvántartásba veszi, és megkeresi
a jogellenes kivitel tekintetében az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot.
(3) A központi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények lefolytatása után az IMI
rendszeren keresztül megkeresi az adott tagállam központi hatóságát és rendelkezésére bocsátja a (2) bekezdés
b) pontja szerinti dokumentumok másolatait, illetve a rendelkezésére álló mindazon információt, amely a tárgy
felkutatásához, azonosításához segítséget nyújthat. Amennyiben szükséges, a központi hatóság kezdeményezi
a megkeresett tagállam központi hatóságánál azokat az intézkedéseket, amelyek a tárgy fizikai megóvása
érdekében szükségesek.
(4) A központi hatóság a megkeresett tagállam központi hatóságánál bírósági eljárást megelőző egyeztetés
keretében kezdeményezi a közte és a tárgy birtokosa közötti egyezség létrehozását, amennyiben a (2) bekezdés
bc) alpontja szerinti bizonyítékok a birtokos jóhiszeműségét valószínűsítik. A bizonyítékok alapján
valószínűsíthetően rosszhiszemű birtokos esetében a hatóság köteles meggyőződni arról, hogy a rosszhiszemű
birtokossal szembeni eljárási cselekmények megindultak-e, ezek hiánya esetén hivatalból kezdeményezi azok
megindítását.
(5) Amennyiben nincs lehetőség a megegyezésre, úgy a magyar állam a megkeresett tagállam bíróságán
keresetet terjeszt elő a tárgy visszaszerzése érdekében, kivéve, ha az 5. § rendelkezései szerint nincs helye
a visszaszolgáltatásra irányuló eljárásnak.
(6) Polgári peres, valamint nemperes eljárásban a központi hatóság
a) eljár a perindításra vonatkozóan,
b) az állami vagyon részét képező kulturális javak tekintetében ellátja a magyar állam képviseletét és
c) egyéb, nem állami jogalany tulajdonában lévő kulturális javak visszakövetelésére irányuló eljárásban a tulajdonos
külföldön történő képviseletében a tulajdonos megbízásából az a) pont szerint közreműködhet.
Az eljárással összefüggő költségeket a tulajdonos viseli.
(7) Amennyiben sor kerül a kulturális javak visszaszolgáltatására, úgy a megkeresett tagállamban a jóhiszemű
birtokost méltányos kártalanítás illeti meg. Ennek kifizetését a magyar állam központi hatósága a központi
költségvetésből biztosítja. Ugyanígy jár el a visszaszolgáltatás során felmerült egyéb költségek esetében is.
(8) A magyar állam által visszakövetelt kulturális javak vonatkozásában, az államnak a visszaszolgáltatási eljárás
során felmerült költségei – így különösen a megkeresett tagállamban lévő birtokosnak fizetett méltányos
kártalanítás – megtérítését a jogellenes cselekmények elkövetőjétől (több személy esetén az elkövetőktől
egyetemlegesen) bírósági úton követelheti.
(9) A visszakövetelt tárgyat a központi hatóság annak adja birtokába, aki a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint tulajdonosnak tekintendő. Amennyiben bizonyítást nyert,
hogy a tárgy a rosszhiszemű tulajdonos közreműködésével került Magyarországról jogellenesen külföldre,
az eredményes visszakövetelést követően az a rosszhiszemű tulajdonosnak nem adható át. Az ilyen tárgynak
közgyűjteményben történő ideiglenes elhelyezéséről kell gondoskodni a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági
eljárásra vonatkozó jogszabály szerint.
(10) Ha az eredményesen visszakövetelt tárgy tulajdonosa nem állapítható meg, úgy a központi hatóság
határozatával a tárgy megfelelő gyűjtőkörrel rendelkező közgyűjteményben történő elhelyezését rendeli el. A Ptk.
szerinti tulajdonosnak a tárgyat a (9) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kell a birtokába adni. A birtokba adás
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feltétele, hogy a tulajdonos a tárgy közgyűjteményi őrzése során felmerült költségeket megtérítse. A Ptk. szerinti
tulajdonos megállapításáig a tárgy állami tulajdonnak tekintendő, a tárgy őrzése során felmerült költségeket
az állam viseli.”
8. §		
A Törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § E törvény az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatálybalépése napján lép hatályba. E törvény rendelkezéseit az 1993. január 1-jén, vagy azt követően jogellenesen
kivitt kulturális javakra az 5. §-ban meghatározott korlátozások figyelembevételével kell alkalmazni.”
9. §		
A Törvény 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Ez a törvény az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak
visszaszolgáltatásáról szóló 2014/60/EU irányelvének (2014. május 15.) való megfelelést szolgálja.”
10. §		
A Törvény
a)
2. § 6. pontjában, 3. § (1)–(3) bekezdésében, 4. § (1)–(2) bekezdésében, 5.§ (1) bekezdésében, 5. §
(2) bekezdés a) pontjában, 6. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében, a „kérelmező állam” szövegrész helyébe
„megkereső tagállam” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdésében a „kérelmező államnak” szövegrész helyébe „megkereső tagállamnak” szöveg,
c)
6. § (3) bekezdésében a „93/7/EGK tanácsi irányelv 3. Cikke” szövegrész helyébe a „2014/60/EU tanácsi irányelv
4. cikke” szöveg,
d)
6. § (3) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,
e)
6. § (4) bekezdésében a „szervének” szövegrész helyébe a „hatóságának” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a Törvény melléklete.
12. §		
Ez a törvény 2015. december 18. napján lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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A Kormány 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelete
a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha valamely állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményben (a továbbiakban együtt:
közgyűjtemény) őrzött, állami tulajdonban állóként nyilvántartott, a kulturális javak körébe tartozó vagyontárgy
vagy vagyontárgyegyüttes (a továbbiakban együtt: vagyontárgy) visszaadására (a továbbiakban: visszaadás)
vonatkozóan természetes személy, jogi személy vagy más szervezet (a továbbiakban együtt: igénylő)
a tulajdonjogára hivatkozással igényt jelent be, az igény elbírálásához szükséges adatokat a vagyontárgy állami
tulajdonjogának gyakorlására jogosult szervezetként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban:
az állami tulajdonjog gyakorlója) a 2. és 3. §-ban foglaltak szerint szerzi be.”
(2) A Rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igénylőnek a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát fennállónak kell tekinteni, ha a vagyontárgy korábbi
tulajdonosának tulajdonjogát megfelelő bizonyítékokkal valószínűsíti, feltéve, hogy a korábbi tulajdonoshoz fűződő
jogutódi minőségét is okirati bizonyítékkal (bírósági vagy közjegyzői határozattal) bizonyítja, ennek hiányában
megfelelően valószínűsíti.”

2. §		
A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az igénylőnek az igény bejelentésével egyidejűleg csatolnia kell a vagyontárgy azonosítható megjelölését
(leírását és fényképes vagy egyéb dokumentálását), valamint a vagyontárgyra vonatkozó tulajdonjogát valószínűsítő
bizonyítékokat.”
3. §		
A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti adatbeszerzés az igénylő által benyújtott iratokra, egyéb bizonyítékokra, valamint
az adott vagyontárgyat őrző közgyűjtemény rendelkezésére álló adatokra terjed ki.”
4. §		
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az állami tulajdonjog gyakorlójának azokat a tényeket és körülményeket kell feltárnia, amelyek alapján
eldönthető, hogy kétséget kizáróan bizonyítható-e, hogy a vagyontárgy állami tulajdonjoga jogszerű eljárás
keretében keletkezett, és az állam tulajdonjoga az igénylés időpontjában is fennáll, vagy az más jogcímen és
körülmények között került a közgyűjtemény őrizetébe.
(2) Az állami tulajdonjog gyakorlója az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásban a 3. § (1) bekezdésében
beszerzett adatokról, valamint az általa kezelt adatokról összesítést készít, amelyet az igény kézhezvételétől
számított 63 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére
megküld. Az összesítésben – a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – a vagyontárgy történetére vonatkozóan
feltárható szakirodalmi adatok is feltüntethetőek. Ha a megküldés határidejéig a közgyűjtemény nem szolgáltatta
az állami tulajdonjog gyakorlója részére a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat és emiatt ezeket nem
volt mód az összesítésben szerepeltetni, az ennek tényéről szóló tájékoztatást az állami tulajdonjog gyakorlója
az összesítésben feltünteti.
(3) Ha a miniszter az összesítést nem tartja a döntéshozatal megalapozása szempontjából alkalmasnak, illetve
elegendőnek, 15 napos határidővel a 3. §, valamint az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok kiegészítését írhatja elő.
(4) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló adatok és egyéb bizonyítékok szerint
a vagyontárgyon nem keletkezett jogszerű módon állami tulajdonjog vagy az állami tulajdonjog keletkezése
kétséget kizáró módon nem bizonyítható, a miniszter – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. § (2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján – 30 napon
belül megállapítja a vagyontárgyra vonatkozó állami tulajdonjog fennállásának hiányát, és döntést hoz a vagyontárgynak
az igénylő részére történő visszaadásáról.
(5) A visszaadás nem eredményezi a tulajdoni igény eldöntését.
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(6) Ha az összesítés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló adatok és egyéb bizonyítékok szerint
az igényelt vagyontárgy állami tulajdona jogszerűen keletkezett és az igénylés idején is fennáll, a miniszter
– az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:405. §
(2) bekezdése alapján kiadott meghatalmazása alapján – ezt 30 napon belül megállapítja és az igényt elutasítja,
továbbá arról az állami tulajdonjog gyakorlóját tájékoztatja.
(7) A miniszter (4) vagy (6) bekezdés szerinti döntését az állami tulajdonjog gyakorlója haladéktalanul közli
az igénylővel, a közgyűjteménnyel, a közgyűjtemény fenntartójával és az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszterrel.”
5. §		
A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) megállapított 1–4. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő, a miniszter döntésével még le nem zárt
igények esetében is alkalmazni kell.”
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó
támogatásról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános szabályok
1. §

(1) A központi költségvetés támogatást biztosít 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.) 15/B. §-a szerinti, 2015. december – 2016. november hónapra számfejtésre
kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan
a)
a helyi önkormányzat,
b)
a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi
jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 8. melléklet IV. pontja alapján állami
támogatásban részesül (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó), és
c)
a központi költségvetési szerv és a köztestületi költségvetési szerv
részére [az a)–c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: fenntartó].
(2) A fenntartó a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlékra
jogosult.
(3) A fenntartó a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a Kjtvhr. 15/B. §-a szerinti kiegészítő pótlék teljes összege
tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.
(4) Nem nyújtható támogatás a kiegészítő pótléknak a Kjtvhr. 6. számú mellékletében meghatározott összegén felül
nyújtott összege és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
(5) A támogatás kizárólag a 2015. december – 2016. november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett
kiegészítő pótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható
fel. A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(6) A támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.

2. A helyi önkormányzatok támogatása
2. §

(1) A támogatást a helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a tárgyhónap 12-éig
történő – utalványozása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) tárgyhónap 15-éig folyósítja.
A támogatás mértéke a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra
számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék 27% szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó
összege.
(2) A támogatás utalványozásához a kincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerinti területi szerve (ezen
alcím alkalmazásában a továbbiakban: igazgatóság) a kifizetés hónapjának 10-éig – önkormányzatonkénti
bontásban, az 1. melléklet szerinti adattartalommal – a kincstár központi szervén keresztül adatot szolgáltat a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter részére.

3. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2016. december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési
beszámolójában számol el.
(2) Az igazgatóság az elszámolást a központosított illetményszámfejtési rendszer adatainak figyelembevételével
felülvizsgálja.
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3. A nem állami szociális fenntartók támogatása
4. §

(1) A kincstárnak a nem állami szociális fenntartó székhelye szerinti területi szerve (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: igazgatóság)
a)
a Kjtvhr. 15/A. §-a szerinti ágazati pótlékhoz (a továbbiakban: ágazati pótlék) nyújtott támogatás összegét
megállapító határozatában foglalt mutatószámok és
b)
a 2. melléklet szerinti összeg
alapulvételével, 2016. január 16-áig az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Átr.) 10. § (1) bekezdése szerinti határozat keretében dönt a kiegészítő pótlék
kifizetéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatásról.
(2) Ha a nem állami szociális fenntartónak az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásra való jogosultsága
év közben keletkezik, az igazgatóság a kiegészítő pótlék, valamint az ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatásról egy határozatban dönt.
(3) Ha az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan a nem állami szociális fenntartó pótigényt vagy lemondást nyújt be,
az igazgatóság a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegét is hivatalból módosítja.

5. §		
A támogatás folyósítására – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az Átr. 14–16. §-át kell alkalmazni.
6. §

(1) A nem állami szociális fenntartó részére nyújtott támogatás elszámolására, ellenőrzésére, visszafizetésére az Átr.
17–26. §-ában foglaltakat kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) A nem állami szociális fenntartó a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlékról és szociális hozzájárulási
adóról számol el. Ha a ténylegesen számfejtett és kifizetett kiegészítő pótlék meghaladja az előleg összegét,
a fenntartó a különbözet erejéig többlettámogatásra jogosult. Visszafizetési kötelezettség esetén nem kell ügyleti
kamatot fizetni, ha az elszámolásra nyitva álló határidő végéig a visszafizetési kötelezettséget teljesítik.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
MEGYEI ÖSSZESÍTŐ a kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás utalványozásához
Megye kódja/sorszám:

/

neve:
Önkormányzat
Sorszám

KSH kódja

PIR szám

Neve

A támogatás 2. § (1) bekezdése szerint
meghatározott mértéke

Megye összesen:
..............................., ...... év .............hó ....... nap
P. H.
...................................
igazgató

387

2 087

3 088

4 175

5 350

7 313

9 118

9

10

11

12

13

14

5

8

–

4

–

–

3

262

–

2

7

–

1

6

A

–

FOKOZAT

B

18 086

14 498

10 626

8 381

6 136

3 891

1 850

826

343

–

–

–

–

–

C

17 886

14 298

10 426

8 181

5 936

3 691

1 650

683

209

–

–

–

–

–

D

28 898

24 915

20 618

17 888

15 261

12 739

9 695

8 007

6 320

4 633

1 902

767

–

–

E

30 416

29 547

27 921

25 788

23 161

20 639

17 595

15 907

14 220

12 533

9 802

8 114

6 427

4 740

OSZTÁLY

27 045

25 486

23 265

26 290

29 316

32 341

31 713

33 155

33 988

34 821

33 583

34 415

35 386

36 190

F

13 745

12 804

11 200

14 843

18 486

22 129

23 935

26 543

27 563

28 583

27 533

28 553

29 711

30 690

G

A 2016. január és december között fizetendő kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás havi összege (Ft/fő)

2. melléklet a 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

H

44 335

42 139

37 340

37 080

36 821

37 856

34 352

37 203

40 659

42 777

40 575

41 399

42 222

43 046

I

17 180

16 506

13 230

13 073

12 916

12 758

8 062

11 851

16 244

21 242

23 215

26 794

29 307

30 046

J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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A Kormány 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete
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 módosításáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) 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.) 15/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje
alapján kiegészítő pótlék illeti meg. A kiegészítő pótlék mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.”
(2) A Kjtvhr. 15/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat
megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat
szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel
a tárgyév első napján történik.”

2. §		
A Kjtvhr. 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. december 1-jétől kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A kiegészítő pótlék összege (Ft)
Fizetési osztály
Közalkalmazotti
jogviszonyban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

töltött idő

0–1 év között

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

1–2 év között

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

2–3 év között

4 740

36 190

30 690

43 046

30 046

15 046

3–4 év között

4 340

31 520

25 845

36 171

23 256

5 376

4–5 év között

7 471

37 319

31 644

45 248

32 333

14 453

5–6 év között

7 471

37 319

31 644

45 248

32 333

14 453

6–7 év között

7 071

32 344

26 482

38 373

23 768

2 465

7–8 év között

7 071

32 344

26 482

38 373

23 768

2 465
11 543

8–9 év között

2 302

10 202

38 558

32 695

47 450

32 845

9–10 év között

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

10–11 év között

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

11–12 év között

1 902

9 802

33 583

27 533

40 575

23 215

12–13 év között

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

13–14 év között

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

14–15 év között

4 633

12 533

34 821

28 583

42 777

21 242

15–16 év között

4 233

12 133

29 846

23 421

34 607

10 192

210

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 2. szám

16–17 év között

7 364

15 264

36 059

29 634

43 685

19 270

17–18 év között

7 364

15 264

36 059

29 634

43 685

19 270

18–19 év között

6 964

14 864

31 084

24 472

33 572

8 220

19–20 év között

6 964

14 864

31 084

24 472

33 572

8 220

20–21 év között

2 250

2 050

10 095

17 995

37 298

30 685

44 465

19 112

21–22 év között

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

22–23 év között

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

23–24 év között

1 850

1 650

9 695

17 595

31 713

23 935

34 352

8 062

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

24–25 év között

2 087

25–26 év között

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

26–27 év között

2 087

3 891

3 691

12 739

20 639

32 341

22 129

37 856

12 758

27–28 év között

1 687

3 491

3 291

12 339

20 239

24 621

13 791

27 743

3 838

28–29 év között

3 788

7 459

7 259

16 722

24 622

31 663

20 833

41 359

17 454

29–30 év között

3 788

7 459

7 259

16 722

24 622

31 663

20 833

41 359

17 454

30–31 év között

3 388

7 059

6 859

16 322

24 222

23 943

12 495

32 542

8 534

31–32 év között

3 388

7 059

6 859

16 322

24 222

23 943

12 495

32 542

8 534

32–33 év között

5 750

11 026

10 826

21 018

28 918

30 985

19 537

46 158

22 150

33–34 év között

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

34–35 év között

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

35–36 év között

5 350

10 626

10 426

20 618

27 921

23 265

11 200

37 340

13 230

36–37 év között

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

37–38 év között

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

38–39 év között

7 313

14 498

14 298

24 915

29 547

25 486

12 804

42 139

16 506

39–40 év között

6 913

14 098

13 898

24 515

26 032

17 766

4 466

33 321

6 166

40–41 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

41–42 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

42–43 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

43–44 év között

9 275

18 371

18 171

29 211

30 729

27 707

14 407

45 121

17 966

44–45 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

45–46 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

46–47 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

47–48 év között

11 638

22 643

22 443

33 908

35 425

37 649

24 349

56 922

29 767

48 év felett

14 000

26 916

26 716

38 604

40 122

47 590

34 290

68 722

41 567

12 111
”
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A Kormány 390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények
átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával
összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról,
valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő
módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az átalakítás időpontját megelőzően keletkezett követelések és vállalt kötelezettségek az átalakítás időpontjáig
a KLIK-et illetik meg, illetve terhelik. A kiválással érintett köznevelési intézmény esetében a hazai, illetve európai
uniós forrásból finanszírozott projekteket érintő követelések és kötelezettségek tekintetében a 7. § rendelkezéseit
kell alkalmazni.”
(2) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott,
az átalakítás időpontjában befejezettnek nem minősülő projektek (a továbbiakban: átvételre kerülő projektek)
tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi elfogadását, illetve a támogatás
folyósítását követő napon a KLIK helyébe a szakképzési centrum lép. Az átvételre kerülő projektek átadás-átvételéről
és az átvételre kerülő projektekkel kapcsolatos fenntartási kötelezettség szakképzési centrum általi teljesítéséről
a projekt befejezését követően külön átadás-átvételi megállapodásban kell rendelkezni.
(2) Az átvételre kerülő projektek tekintetében a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló támogató általi
elfogadása, illetve a támogatás folyósítása napjáig a KLIK vállal kötelezettségeket és teljesíti azokat.
(3) A kiválással érintett köznevelési intézményt érintő hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott,
az átalakítás időpontjában befejezettnek minősülő projektek tekintetében az átalakítás időpontjától a KLIK helyébe
a szakképzési centrum lép.
(4) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti hazai, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében
a támogató a szerződésmódosítások végrehajtásáról a szakképzési centrum kezdeményezésétől számított
húsz napon belül intézkedik.”

2. §		
Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § (1) E rendeletnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával
összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 390/2015. (XII. 11.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. § (2) bekezdésével megállapított 7. §-át az átvételre kerülő projektek
elszámolására, lezárására – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kell alkalmazni.
(2) Ha az átvételre kerülő projektek szakképzési centrum részére történő átadása a Módr. hatálybalépése előtt
megtörtént, az átvételre kerülő projektek elszámolására, lezárására a 7. § 2015. július 1-jén hatályos rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) A hazai, illetve az európai uniós forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés első mondatát,
a hazai forrásból megvalósuló projektek tekintetében az 1. § (2) bekezdés második mondatát nem kell alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete
egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés m) pontjában, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót
a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől –
számított 8 napon belül
a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján
a diákigazolvány-igénylés tényét rögzíti,
b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,
c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus
igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.”
(2) Az R1. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül
a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai alapján a diákigazolvány-igénylés tényét rögzíti,
b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,
c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdése szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és
továbbítja az adatkezelő felé.”

2. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
7. § (1) bekezdés g) pontja,
b)
7. § (2) bekezdés c) pontjában az „az igazgatási szolgáltatási díjának beszedésében, kezelésében,” szövegrész,
c)
8. § (3) bekezdés h) pontja,
d)
9. § i) pontja,
e)
16. § (4) bekezdése,
f)
16. § (5) bekezdésében az „és (4)” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,
g)
17. § (2) bekezdése,
h)
17. § (3) bekezdésében az „A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését,
szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására.” szövegrész, a „– hiánypótlás esetén a hiánypótlás
teljesítésétől –” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,
i)
18. § (2) bekezdése,
j)
19. § (2) bekezdése,
k)
26. § (2) bekezdése,
l)
26. § (3) bekezdésében az „A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését,
szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására.” szövegrész, a „– hiánypótlás esetén a hiánypótlás
teljesítésétől –” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,
m)
30. § (4) bekezdése,
n)
30. § (5) bekezdésében az „és (4)” szövegrész, valamint az „és a díj befizetésének” szövegrész,
o)
34. § (1) bekezdés b) pontja,
p)
34. § (2) bekezdés b) pontja,
q)
39. §-a és
r)
40. § (3) bekezdése.
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2. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 42. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre vagy mesterképzésre történő jelentkezés esetén
a jelentkező díjmentesen egyidejűleg három képzésre irányuló jelentkezési kérelmet nyújthat be.”
(2) Az R2. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 8. § (3) bekezdésében szabályozott pótfelvételi eljárás díjmentes.”
(3) Az R2. a következő 51. §-sal egészül ki:
„51. § E rendeletnek az egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló
392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 42. § (1) és (2) bekezdését, 43. § (1) és
(2) bekezdését, valamint 44. § (1) bekezdését először a 2016. évi általános felvételi eljárásban kell alkalmazni,
továbbá e rendeletnek a Módr.-rel hatályon kívül helyezett 42. § (3) bekezdését és 44. § (3) bekezdését először
a 2016. évi általános felvételi eljárásban nem kell alkalmazni.”

4. §		
Az R2. 43. § (1) bekezdésében a „felvételi eljárás alapdíját és” szövegrész helyébe a „felvételi eljárás során” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
42. § (1) bekezdésében az „alapdíjat,” szövegrész,
b)
42. § (3) bekezdése,
c)
43. § (2) bekezdésében a „(3) és” szövegrész,
d)
44. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről
A Kormány
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában, valamint (3) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. §, a 3. § (1) és (3) bekezdése, a 6. §, valamint a 7. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. §
(1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § és a 15. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állami felsőoktatási intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
(2) A rendelet hatálya a 2. §, a 6. §, valamint a 7. § tekintetében valamennyi felsőoktatási intézményre kiterjed.
[A Kjt. 20. § (3) bekezdéséhez]

2. §		
Nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakört kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező személy tölthet be.
[A Kjt. 20/A. §-ához]
3. §

(1) A munkáltató a munkakör betöltésére irányuló pályázattal kapcsolatos vélemény kialakításához – a pályázatnak
a véleményező testület részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább harminc napot
köteles biztosítani.
(2) Nem kötelező pályázat kiírása az 1. mellékletben foglalt táblázat szerinti egyéb munkakörök esetén, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2. számú melléklete szerint
meghatározott tanári munkakörök esetén.
(3) A pályázatot a rektor és a kancellár esetében az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos
lapjában is meg kell hirdetni.
[A Kjt. 40. §-ához]

4. §

(1) A Kjt. 1. számú mellékletének 3.1–3.3. pontja tekintetében a felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói – ide
nem értve a mesteroktatót – vagy kutatói munkakörökhöz kapcsolódó eltérő minősítési szempontok:
a)
az oktatási, kutatási tevékenység ellátása
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
b)
az oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenység (így különösen szakdolgozati témavezetés, tudományos
diákköri tevékenység, nemzetközi mobilitási programokban való részvétel és oktatás)
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
c)
publikációs tevékenység, művészeti alkotás, valamint egyéb, szellemi tulajdon védelme alá eső eredmények,
sporttevékenységgel, sportszervezéssel kapcsolatos eredmények
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
d)
intézményi közéleti tevékenység
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
e)
tudománynépszerűsítési feladatok, konferenciákon való részvétel terén nyújtott aktivitás
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
f)
pályázatokban való részvétel terén nyújtott aktivitás és az ehhez kapcsolódó forrásteremtő képesség
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
g)
tehetséggondozás, felzárkóztató tevékenység terén nyújtott aktivitás
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
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h)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

doktori képzésben való tevékenység, tudományszervezési feladatokban való részvétel
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
i)
az oktatói munka hallgatók általi véleményezése az oktatási tevékenység színvonalának általános megítélése
kapcsán
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
j)
az oktatói munka hallgatók általi véleményezése a hallgatók szakmai előmenetelét támogató tanári attitűd
kapcsán
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő.
Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot a publikációs tevékenység tekintetében a Magyar Tudományos
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos
bibliográfiai adatbázisban szereplő adatok alapján, országosan egységes módszertan alapján, az (1) bekezdés i)
és j) pontja szerinti szempontokat az oktatói munka hallgatói véleményezésének a felsőoktatási intézményben
meghatározott rendje alapján, az (1) bekezdés b) és d)–h) pontja szerinti szempontokat a felsőoktatási intézmény
foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározott módon kell értékelni.
A Kjt. 1. számú mellékletének 4. pontja tekintetében a rektori megbízás vonatkozásában eltérő minősítési
szempontok:
a)
a felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási tevékenysége (oktatás-kutatás fejlesztése, hallgatói
lemorzsolódás csökkentése, kutatás-fejlesztési és innovációs kompetenciák erősítése, kutatási eredmények
elérése)
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
b)
a felsőoktatási intézmény alaptevékenységén túli belső szolgáltatásai (intézményfejlesztés, hallgatói
tehetséggondozás)
kiemelkedőek – megfelelőek – kevéssé megfelelőek – nem megfelelőek;
c)
a felsőoktatási intézmény társadalmi szerepvállalása
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
d)
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása (saját bevétel, kapacitáskihasználtság)
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
e)
a felsőoktatási intézmény humánerőforrás-politikája (nemzetközi szinten történő szerepvállalás, kiválóságfejlesztés, oktatói-kutatói korösszetétel)
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
f)
a felsőoktatási intézmény egészségügyi feladatellátásának mutatói
kiemelkedőek – megfelelőek – kevéssé megfelelőek – nem megfelelőek.
A Kjt. 1. számú mellékletének 4. pontja tekintetében a kancellári megbízás vonatkozásában eltérő minősítési
szempontok:
a)
a felsőoktatási intézmény oktatási, kutatási tevékenysége (hallgatói lemorzsolódás csökkentése, kutatásfejlesztési és innovációs bevételek emelése, kutatási eredmények hasznosulása)
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
b)
a felsőoktatási intézmény alaptevékenységén túli belső szolgáltatásai (intézményfejlesztés, hallgatói
szolgáltatások fejlesztése)
kiemelkedőek – megfelelőek – kevéssé megfelelőek – nem megfelelőek;
c)
a felsőoktatási intézmény társadalmi szerepvállalása
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
d)
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása (saját bevétel, működési kiadások, infrastruktúra-hasznosítás,
kapacitáskihasználtság)
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
e)
a felsőoktatási intézmény humánerőforrás-politikája (nem oktatói-kutatói-tanári humánerőforrás-politika)
kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő;
f)
a felsőoktatási intézmény egészségügyi feladatellátásának mutatói
kiemelkedőek – megfelelőek – kevéssé megfelelőek – nem megfelelőek.
A (3) bekezdés f ) pontját, illetve a (4) bekezdés f ) pontját csak az orvos- és egészségtudomány képzési területen
képzést folytató felsőoktatási intézmény vezetője tekintetében kell alkalmazni.
A foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározott teljesítményre vonatkozó szempontok értékelésekor
a Kjt. 40. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
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(7) Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése, a foglalkoztatási követelményrendszerben
meghatározottak teljesítése tekintetében, illetve valamely jogkövetkezmény – ide értve a munkaügyi jogvita
kezdeményezésének lehetőségét is – alkalmazásakor minősítést említ, azon az állami felsőoktatási intézményekben
foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetve annak eredményét kell érteni.
[Az Nftv. 24. § (6) bekezdés e) pontjához és a Kjt. 70. § (2) bekezdéséhez]
5. §

(1) A magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott illetménypótlékának mértéke a pótlékalap minimum 300%-a.
(2) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
vezető beosztású, valamint a szervezeti egység vezető megbízással rendelkező közalkalmazott illetménypótlékának
mértéke a pótlékalap minimum 200%-a, míg a szervezeti egység vezető helyettes megbízással rendelkező
közalkalmazott illetménypótlékának mértéke a pótlékalap minimum 150%-a.
[A Kjt. 79/C. §-ához]

6. §		
Felsőoktatási intézményben kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott esetében, ha a felsőoktatási
intézmény foglalkoztatási követelményrendszere többletkövetelményt nem határoz meg
a)
a tudományos segédmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése,
b)
a tudományos munkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat megszerzése,
c)
a tudományos főmunkatárs munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori
fokozattal, alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek, a tudományos
segédmunkatársak tanulmányi, tudományos, művészeti munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen
nyelven előadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelő, az oktatásban, kutatásban szerzett szakmai
tapasztalattal,
d)
a tudományos tanácsadó és a kutatóprofesszor munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett
rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg
elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki.
Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori
képzésben részt vevők, a tanársegédek, a tudományos segédmunkatársak tanulmányi, tudományos, illetve
művészi munkájának vezetésére, kutatási projektek vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot,
előadást tart.
7. §		
Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási
Akkreditációs Bizottság adott felsőoktatási intézményt érintő döntése meghozatalában részt vett.
8. §

(1) A felsőoktatási intézményben az 1. melléklet szerinti, az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörök
létesíthetők. Ezen foglalkoztatottak fizetési osztályba sorolását az 1. melléklet határozza meg.
(2) A felsőoktatási intézmény a szervezeti és működési szabályzatában az (1) bekezdésben foglaltakon túl
meghatározhat további, az oktatói és kutatói munkát segítő és egyéb munkaköröket is.
(3) Ügyvivő-szakértő munkakörbe kell besorolni azt a felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező, önálló
tevékenységet, szakértői munkát végző közalkalmazottat (különösen a kancellárt, a jogtanácsost, a jogi előadót,
a közgazdászt, a felsőfokú végzettséggel rendelkező tanügy-igazgatási munkatársat), továbbá a felsőoktatási
intézmény funkcionális egységének vezetőjét és helyettesét, aki nem vesz részt az oktatásban.
(4) Tanszéki mérnök munkakörbe kell besorolni azt a felsőfokú végzettséggel és természettudományi vagy mérnöki
szakirányú szakképzettséggel rendelkező közalkalmazottat, aki az oktatást közvetlenül segítő tevékenységet folytat,
és részt vesz annak feltételei megteremtésében, fejlesztésében.
(5) Ügyintéző (gazdasági, műszaki, igazgatási) munkakörbe kell besorolni azt a középiskolai végzettséget igénylő
szakképesítéssel vagy középfokú végzettséggel és felsőfokú szakképesítéssel vagy alapfokozattal rendelkező
közalkalmazottat, aki szakmai döntés-előkészítő tevékenységet végez.
(6) Ügyviteli munkakörbe kell besorolni azt az adminisztratív jellegű munkát ellátó közalkalmazottat, aki alapfokú vagy
középfokú végzettséggel és arra épülő szakirányú képesítéssel vagy alapfokozattal rendelkezik.
(7) Szakmai szolgáltató vagy műszaki szolgáltató munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki alapfokú vagy
középfokú végzettséget igénylő szakképesítéssel vagy felsőfokú, felsőoktatási szakképesítéssel vagy alapfokozattal
és szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, az oktató-kutató laboratóriumokban közvetlenül segíti az oktatók-
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kutatók munkáját, a hallgatók gyakorlati képzését, továbbá önállóan végez kutatási részfeladatokat. E munkakörben
foglalkoztatott felsőfokú technikusi végzettséggel rendelkező közalkalmazott besorolását az „E” fizetési osztályban
előírt, felsőfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsőfokú szakképesítésként kell figyelembe venni. A technikus,
laboráns munkakörben a besorolás szempontjából felsőfokú szakképesítéssel egyenértékűnek kell tekinteni annak
a közalkalmazottnak a képesítését, aki ipari, mezőgazdasági vagy egyéb technikumokban szerzett oklevelet, és
legalább tíz évig szakképesítésének megfelelő területen dolgozott.
(8) Klinikai állatorvos munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki mesterfokozattal és állatorvos
szakképzettséggel rendelkezik, és a felsőoktatási intézmény képzési feladatához kapcsolódóan állatorvosi
feladatokat lát el.
9. §

(1) A 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a felsőoktatási intézményben oktatói, tanári,
tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, ha a fizetési fokozata alapján számított, illetve
a munkáltató által megállapított magasabb összegű – illetménypótlék és kereset-, illetve illetménykiegészítés
nélkül számított – illetménye nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott egyetemi tanári
munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye alapján a Kjt. 2. számú melléklete alkalmazásával az adott
munkakör fizetési fokozatára meghatározott garantált illetmény összegének 115%-át, a (2) bekezdés szerinti, havi
rendszerességgel fizetett, illetménytöbbletre jogosult.
(2) Az illetménytöbblet havi összege a garantált illetmény 115%-ának és a közalkalmazott – illetménypótlék és
kereset-, illetve illetménykiegészítés nélkül számított – illetményének a különbözete, illetve annak az a része, amely
folyósítása esetén a közalkalmazott havi rendszeres járandósága az Nftv. 36. § (2) bekezdése szerinti mértéket nem
haladja meg. Az illetménytöbblet havi összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell
megállapítani.

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–9. §, a 11. §, a 14. §, valamint az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

11. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró
hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008.
(II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelős hatóságként)
„g) a településrendezésért felelős miniszter és az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott
szakmák esetében az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák
hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi
műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői tevékenység, energetikai tanúsítói
tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,”
12. §		
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 18/D. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A DKT
a) kidolgozza az alap- és mesterképzési szak tantervének azon a képzési és kimeneti követelményekhez illeszkedő
általános, képzési területre jellemző szakmai és minősítési, értékelési követelményeit, továbbá a gyakorlati
képzésben részt vevő szervezettel, valamint a szervezet részéről a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberrel
szemben támasztott szakmai és minősítési követelményeket, amelyek teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény
az Nftv.-ben meghatározott képzési terület adott alapképzési szakán, illetve mesterképzési szakán folytatott
képzését az Oktatási Hivatal által nyilvántartott duális képzési formában is indíthatja,
b) a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére
ba) egyedi szakértői véleményt ad, és
bb) az oktatáspolitikai döntéseket megalapozó elemzéseket készít, kutatást végez,
c) minősíti a duális képzés szakmai gyakorlóhelyét.”
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13. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (V. 9.)
Korm. rendelet a következő 69. §-sal egészül ki:
„69. § A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola fenntartói jogát 2016.
január 1-jével a Nyugat-magyarországi Egyetemtől a Széchenyi István Egyetem jogutódlással veszi át.”
14. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet.
15. §		
Nem lép hatályba az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.)
Korm. rendelet 5. § 2. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó,
aa)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
ad)
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és
szerződéses katonai,
ae)
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
af )
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ag)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ah)
a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői
jogviszonyban állókra és
b)
a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális
vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük
ba)
az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb)
a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban
állókra
terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).
2. §		
E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni
a)
a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást
nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatónál és
b)
a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) 5/A. és 5/B. §
szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek
közalkalmazottainak a társaságnál
munkaviszonyban töltött idejét.
3. §

(1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra
(a továbbiakban: kompenzáció) a 2016. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta
a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét
követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt és
az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt – a tartós
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.
(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra
jogosult az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya
2010. év decemberében vagy annak egy részében a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
létesített.
A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy
részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre
irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti
jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.
A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél
kevesebb,
a)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb
vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult.
Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a
szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél
kevesebb és
a)
legalább egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint és kettejük tárgyhavi illetménye
közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél
alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
figyelembevételével a 2. melléklet,
ab)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi
illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult,
b)
mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve kettejük tárgyhavi illetménye közötti
különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.
Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében e rendelet hatálya
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés
és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a)
2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa)
egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el
a 135 000 forintot,
ab)
négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes
illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,
b)
1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

4. §

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja
meg a 213 500 forintot.
A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű –
kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.
Az 5. melléklet II. 1. Munkáltatói rész szerinti nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét
az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés
94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében
az 5. melléklet II. 2. Munkáltatói rész szerinti nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét
az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a)
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010.
(XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott
személyi alapbéremelés,
b)
a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről
és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés
94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek
továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem
jogosultak kompenzációra.
A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő
növekedése esetén az addig alkalmazott, (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni,
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.
Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.
Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős
jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan
távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának
a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

(1) A 3. § vonatkozásában – a (2) bekezdésben, a (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt
kivételekkel – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:
a)
a Kjt. 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján
megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított
illetménypótlékot,
b)
a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a Kttv. 133. § (3)–(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,
c)
a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
d)
a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
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e)

(2)

(3)

(4)

(5)

5. §

az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti – az Iasz. 102. § (2) bekezdése szerinti illetményeltérítés
figyelembevételével számított – illetményt,
f)
az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti – az Üjt. 116. §-a és 139. §
(2) bekezdése szerinti illetményeltérítés figyelembevételével számított – illetményt,
g)
az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél és az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
h)
a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
i)
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. §
(4) bekezdése szerinti juttatást, valamint
j)
a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott
pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti
illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt
is), továbbá a 65. § (3) bekezdés szerint megállapított illetménypótlékot.
Az (1) bekezdés a) és d) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. §
(4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.
Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni
a)
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére
rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendeletben meghatározott
rendvédelmi ágazati pótlékot,
b)
a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008.
(XII. 31.) HM rendelet 11/A. §-ában meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot, és
c)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt álló Információs Hivatalnál foglalkoztatott
közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 18.)
MvM rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot.
A (2) bekezdés alkalmazásában
a)
az Eütev. 11/A. § (4) vagy (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete vagy
5. melléklete szerinti összeget,
b)
az Eütev. 11/A. § (6) vagy (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) vagy
(6a) bekezdésében meghatározott összeget,
azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a) vagy b) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes
munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.
A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

(1) A központi költségvetés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 4. §
(1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet
(a továbbiakban: támogatás)
a)
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési
szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b)
a helyi önkormányzatok, valamint a társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat),
c)
a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
d)
a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.
(2) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter szolgáltat adatot az államháztartásért felelős miniszter részére.
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(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben
vagy egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.
(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjára használható
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
6. §

(1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás
megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2016. november 10-ig el kell számolni, mely intézkedést
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.
(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2016. évi
költségvetési maradvány elszámolás keretében kell teljesíteni.
(4) A támogatás folyósítása és elszámolása tekintetében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat és
a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter támogatási szerződést köt az országos nemzetiségi önkormányzat
hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat
megillető kompenzáció biztosításáról.
(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. §

(1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat
részére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés
hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló
bruttó összegét
a)
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által finanszírozott helyi önkormányzati
költségvetési szervek,
b)
az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.
(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok
részére a nettó finanszírozás keretében a 2016. január hónap után járó kompenzáció kifizetéséhez január 31-én
előleget számol el. Az előleg elszámolására a 2016. december havi nettó finanszírozás keretében kerül sor.
(3) A 2016. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2017. évi költségvetés terhére történik.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) bekezdése
szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi
önkormányzat soron kívül továbbítja.
(5) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított
illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére a (2) bekezdés
szerinti előleg és az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.
(6) A Magyar Államkincstárnak a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve a kifizetés hónapjának
5-éig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére a 6. melléklet szerint, az (1) bekezdés szerinti
elszámoláshoz – a nettó finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére a 7. melléklet szerint szolgáltat
adatot.

8. §

(1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül
jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős
miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján kerül sor.
(2) A bevett egyház részére a 2016. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként maximum 2000,0 millió Ft kerül
átadásra a miniszter által 2016. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és a miniszter
által elfogadott igények alapján, azok arányában.
(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele
a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2015. évi
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.
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(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra
fordítja.
9. §

(1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által a 8. melléklet szerinti igénylőlapnak és az az alapján összesített
adatokat tartalmazó 9. melléklet szerinti adatlapnak a miniszter részére való megküldésével történik.
(2) Az előlegből 2016. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2016. október–december
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel a bevett egyház 2016. november 10-éig elszámolást nyújt
be a miniszternek. Az elszámolás tartalma a 10. melléklet szerinti – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát,
az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és
a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés.
(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az egyházi
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezet.

10. §

(1) A foglalkoztatott a 2016. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi
kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak,
valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya
keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját az 5. melléklet tartalmazza. A nyilatkozat kitöltési útmutatóját
az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg – közzéteszi.
(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2016. március 15-ig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony
év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot.
A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes
illetményszámfejtő helynek.
(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban
foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles
leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.
(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles 5 évig megőrizni.
(5) A tárgyhó 15-ig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és
annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra csak a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik
jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre.
A március 15-ig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre
kerül.

11. §

(1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak,
a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével
bejelenteni a változást a munkáltatónak.
(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2016. január 1-jét jelölve meg.
(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és
érvényesítésre a kompenzáció összege.
(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem jogosult vagy csökkentett
összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken.
A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett
kompenzáció összege visszavonásra kerül.
(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt,
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.
(6) Ha a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben
foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már
kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.
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12. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
13. §		
E rendeletet első alkalommal a 2016. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.
14. §		
Ez a rendelet 2017. január 31-én hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
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2. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
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3. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez

228

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 2. szám

4. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
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9. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
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10. melléklet a 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelethez
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Határozatok

A Kormány 1858/2015. (XII. 1.) Korm. határozata
a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi
célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 10. Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója
és fejlesztése jogcímcsoport megnevezését 10. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
jogcímcsoportra változtatja,
b)
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 10. Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése
jogcímcsoport megnevezését 10. Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok jogcímcsoportra
változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) pont tekintetében: azonnal
a b) pont tekintetében: 2016. január 1.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Lakitelek Népfőiskola 2015. évi működéséhez szükséges 120,0 millió forint
többletforrásnak a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Lakitelek Népfőiskola beruházásának megvalósításához 2015. évben
szükséges 38,0 millió forint forrásnak a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő
biztosításáról gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Lakitelek Népfőiskola beruházásának megvalósítása
érdekében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben ezen célra már
biztosított, valamint a 3. pont szerinti forrás terhére tegyen meg minden szükséges intézkedést a támogatási
szerződés megkötéséhez, valamint annak érdekében, hogy a Lakitelek Népfőiskola beruházás befejezésének
megvalósításához szükséges közbeszerzési kiírás a 2015. évben mielőbb kiírásra kerüljön.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1909/2015. (XII. 8.) Korm. határozata
a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai
Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló
1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzatátcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról, valamint a fenntartóváltással
érintett PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumok kiváltásához szükséges további intézkedésekről
1. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének
az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló
1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat
a)
1. pontjában a „894,3 millió forint” szövegrész helyébe az „1227,0 millió forint” szöveg,
b)
2. pontjában a „2015. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. december 31-ig” szöveg
lép.
2. A Kormány
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az általuk irányított
fejezeteket érintő feladatváltozással összhangban gondoskodjanak a Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézete PPP konstrukcióban megvalósult,
a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének
az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014.
(VII. 3.) Korm. határozatban megjelölt kollégiumait érintően a kapcsolódó szerződések lezárása érdekében
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szent István Egyetem között megkötött támogatási szerződés Emberi
Erőforrások Minisztériuma részére történő átadás-átvételéről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az a) alpont alapján átvett támogatási
szerződés 1. pontnak megfelelő módosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az átadás-átvételt követően azonnal
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A Kormány 1918/2015. (XII. 11.) Korm. határozata
a Széchenyi-kultuszról és a nagycenki Széchenyi-emlékhely felújításáról
A Kormány – kifejezve minden magyar tiszteletét Széchenyi István gróf példaértékű közéleti tevékenysége, cselekvő
hazaszeretete iránt – célul tűzi ki, hogy a legnagyobb magyar életműve minél teljesebb módon bemutathatóvá és ismertté
váljon, és megkezdődjön a nagycenki Széchenyi-kastély felújítása, melyek érdekében
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Széchenyi István születésének 2016. szeptember 21-én
esedékes 225. évfordulójához kapcsolódóan gondoskodjon a Széchenyi István Emlékmúzeum állandó kiállításának
újrarendezéséről, valamint a nagycenki Széchenyi-kápolna felújításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. szeptember 20.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Széchenyi István Emlékmúzeum állandó kiállításának
megújítása érdekében 140,0 millió forint, a nagycenki Széchenyi-kápolna helyreállítása érdekében 160,0 millió
forint, mindösszesen 300,0 millió forint biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló
2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
cím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. január 15.
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A Kormány 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány 2015. november 17. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása
érdekében
1. Szombathely gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatainak fejlesztése, nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba történő
bekapcsolása céljából felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
vizsgálja meg Szombathely és Kőszeg gyorsforgalmi úttal történő összeköttetésének lehetőségeit és
feltételeit, valamint a vizsgálat eredményéről és a gyorsforgalmi összekötetésre vonatkozó fejlesztés
megvalósíthatóságáról tájékoztassa a Kormányt,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. március 15.
b)
gondoskodjon a Szombathely és Körmend gyorsforgalmi összeköttetését biztosító, a 86-os számú főút
Szombathely és Egyházasrádóc közötti szakaszának gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének előkészítéséről,
a fejlesztéshez szükséges tervezési feladatok végrehajtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
c)
tegye meg a szükséges intézkedéseket a várost érintő gyorsforgalmi útfejlesztésekhez igazodó, még hiányzó
Szombathely elkerülő gyorsforgalmi útszakaszok teljes körű előkészítése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata bevonásával vizsgálják meg az ipari parkban tervezett
multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely európai uniós fejlesztési forrásból történő kialakításának
lehetőségét, valamint a vizsgálat eredményétől függően tegyék meg a szükséges intézkedéseket legfeljebb
1500,0 millió forint összegű támogatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére – a rendelkezésre
álló uniós fejlesztési forrásokból vagy ennek hiányában központi költségvetési forrásból – történő biztosítására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetett módon, a forrásigény
felmerülése ütemében
3. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szombathely és a környező települések
árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítéséhez szükséges források biztosítása és a víztározó megépítése
érdekében;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. támogatja a Gothard-kastély felújítására és új funkciókkal történő hasznosítására irányuló önkormányzati tervet,
amely megvalósításának elősegítése céljából felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások
miniszterét, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Gothard-kastély fejlesztésére és
zarándokszállás létesítésére vonatkozó koncepciója alapján tegyenek javaslatot a fejlesztési projekt – lehetőség
szerint uniós fejlesztési források bevonásával történő – támogatására;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a fejlesztési koncepció önkormányzat általi kidolgozásához igazodva, a fejlesztési projekt
2018. március 31-ig történő megvalósítását biztosítva
5. támogatja a város kulturális értékeinek megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztési terveket, mely keretében
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a művész bevonásával – tegyen javaslatot a Kormány
részére Schrammel Imre életművének méltó helyen történő elhelyezésére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 31.
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b)

felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
által kidolgozott tervek alapján, az a) alpont szerinti javaslatra vonatkozó döntést figyelembe véve
– a forrásbiztosítás tekintetében a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter közreműködésével –
tegyen javaslatot a Szombathelyi Képtárnak helyet adó épület felújításának támogatására,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
az épület felújítására vonatkozó önkormányzati terv kidolgozásához igazodva, a felújítás
2018. március 31-ig történő megvalósítását biztosítva
6. a 2016. év Szent Márton Emlékévvé nyilvánításáról és az ahhoz kapcsolódó további feladatról szóló 1170/2015.
(III. 24.) Korm. határozatban foglaltakat megerősítve kiemelten támogatja a Szombathelyi Szent Márton Terv és
Szent Márton Programsorozat megvalósítását, amelyre figyelemmel
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak 800 millió forint
támogatás biztosításáról Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Szent Márton Program
előkészítésére és megvalósítására,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. december 31.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, az emberi erőforrások miniszterét és
a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával
együttműködve tegyenek javaslatot Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Szent Márton
Terv II. üteme keretében tervezett, a város fejlesztésére és megújítására irányuló beruházások további
ütemezett támogatására,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. január 31.
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi
erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának javaslata alapján vizsgálják meg Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által
a Szent Márton Terv III. üteme keretében tervezett, további városrehabilitációs projektek európai uniós
fejlesztési forrásokból, illetve központi költségvetési forrásból történő támogatásának lehetőségét;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a javaslatok önkormányzat általi kidolgozásához igazodva
7. a városi sport- és kulturális élet fejlesztését elősegítve
a)
megerősíti a folyamatban lévő szombathelyi sportcélú beruházások kormányzati támogatással történő
megvalósításának szükségességét,
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzatával együttműködve vizsgálják meg a szombathelyi fedett uszoda létesítmény
további fejlesztésére és bővítésére irányuló tervek megvalósításának és támogatásának feltételrendszerét, és
a fejlesztési tervet terjesszék a Kormány elé;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. február 29.
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8. munkacsoportot alakít egy helyi lakásprogram megvalósíthatóságának vizsgálatára az érintett minisztériumok
és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek bevonásával.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1937/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének rendezéséről
A Kormány
1. egyetért az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, az MNF Magyar Nemzeti
Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MNF),
a Müpa Budapest – Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: MÜPA), a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
CONCERTO) működési feltételeinek biztosításával, valamint az NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NKÖV) tőkehelyzetének rendezésével;
2. a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
az MNF működéséhez szükséges 200,0 millió forint többletforrás, a MÜPA működéséhez szükséges
365,0 millió forint többletforrás, továbbá a CONCERTO működéséhez szükséges 200,0 millió forint
többletforrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. július 31.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az MNF
működéséhez szükséges 200,0 millió forint többletforrást, a MÜPA működéséhez szükséges 365,0 millió forint
többletforrást, továbbá a CONCERTO működéséhez szükséges 200,0 millió forint többletforrást bázisba épülő
módon biztosítson a 2017. évtől kezdődően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. évtől, a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1939/2015. (XII. 15.) Korm. határozata
az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről
A Kormány egyetért azzal, hogy az Iparművészeti Múzeum helyzetének autentikus rendezése városrehabilitációs szempontból
kiemelt jelentőségű, ennek érdekében
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról
és múzeumszakmai fejlesztéséről oly módon, hogy az Iparművészeti Múzeum főépülete az eredeti terveknek
megfelelően kerüljön helyreállításra;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg és terjessze a Kormány elé az 1. pont szerinti feladat
költségigényét és a végrehajtás ütemezését, valamint a Hőgyes Endre utcáról nyíló új szárny Lechner Ödön és Pártos
Gyula autentikus tervein nyugvó megépítésének lehetőségét tartalmazó javaslatot.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 31.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A miniszterelnök 114/2015. (XII. 8.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi
együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi
együttműködési egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
résztvevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását
követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,
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Utasítások

Az emberi erőforrások minisztere 57/2015. (XII. 12.) EMMI utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38.
§ (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a Liget Budapest Projekttel
összefüggésben a Fővárosi Nagycirkusz épületét érintő, készülő koncepció képviselete céljából Fekete Pétert
2015. december 1. napjától 2016. február 29. napjáig tartó határozott időre miniszteri biztosnak nevezem ki.
2. §		
A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva a Liget Budapest Projekttel
összhangban elősegíti az új nemzeti cirkuszépület létesítésére vonatkozó koncepció megvalósulását.
3. §		
A miniszteri biztos tevékenységét a kultúráért felelős államtitkár útján az emberi erőforrások minisztere irányítja.
4. §		
A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért díjazásban nem részesül.
5. §		
A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Ksztv. 38. § (8) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
6. §		
A miniszteri biztos tevékenységéről 2016. március 11. napjáig írásbeli beszámolót készít, amelyet az emberi
erőforrások miniszteréhez nyújt be.
7. §		
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
8. §		
Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 48/2015. (X. 9.) EMMI utasítás.

		

Balog Zoltán s. k.,
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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, valamint az e törvény végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM pályázatot hirdet
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes beosztásra
A megbízandó tudományos és nemzetközi rektorhelyettes feladata a rektor helyettesítése az egyetem tudományos
kutatói tevékenysége és nemzetközi kapcsolatai területén. Az egyetem nemzetközi partnereivel folyó
együttműködések koordinációja, beleértve a nemzetközi pályázatok szakmai tartalmának meghatározását,
a nemzetközi programokban való egyetemi részvétel felügyeletét, új partnerségek kialakítását, programok indítását.
A tudományos kutatómunkára vonatkozó koncepciók, előterjesztések és egyéb anyagok, Európai Uniós támogatású
vagy központi költségvetésből támogatott kutatási, fejlesztési célú projektek előkészítéséről való folyamatos
gondoskodás. Az egyetem kutatási programja megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, az ezzel
összefüggő változások, intézkedések, szabályzati és jogszabályváltozások kezdeményezése, a kutatócsoportok
felügyelete. A szervezeti egységek tudományos kutatási tevékenységének összehangolása, kutatási,
kutatásszervezési és számonkérési feladataik ellátásának folyamatos ellenőrzése. A rektor által meghatározott
állandó bizottságok működtetése. A rektor által meghatározott szervezetekben a rektor képviselete. A Nemzetközi
és Intézményfejlesztési Osztály, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont és a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Könyvtára felügyelete. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázónak zenei egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, legalább tíz év zenei felsőoktatási
gyakorlattal, vezetői gyakorlattal, a hazai és a nemzetközi zenei életben meglévő kiterjedt kapcsolatrendszerrel,
valamint tárgyalási szintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie. Továbbá az egyetemmel teljes munkaidőre szóló
közalkalmazotti jogviszonnyal kell rendelkeznie, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt kell
létesítenie.
A pályázathoz csatolni kell szakmai önéletrajzot, vezetői koncepciót és tervet, a végzettséget, tudományos fokozatot,
nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatokat, az egyetem nevére kiállított számlával ellátott, három hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a bírálók
és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BMO-2116/1/2015., valamint a beosztás megnevezését: tudományos és nemzetközi rektorhelyettes.
Vagy elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu e-mail címen
keresztül. Vagy személyesen a Bér- és Munkaügyi Osztályon, az 1077 Budapest, Wesselényi u. 52. címen.
*
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A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM pályázatot hirdet
tanszékvezető beosztásra, az egyetem ZENEELMÉLETI TANSZÉKÉRE
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása, korszerű
pedagógiai-tudományos koncepciójának kidolgozása, a tanszék arculatának fejlesztése, eredményességének
biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a tanszéken folyó oktató- és tudományos kutatómunka
irányítása, a tanszék humán erőforrásainak hatékony fejlesztéséről való folyamatos gondoskodás, a tanszék
dolgozóival szemben a munkairányítási jogkör gyakorlása. A vezetői megbízásra legalább egyetemi tanári
munkaköri címmel rendelkező egyetemi oktatók pályázhatnak. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett.
A pályázónak zeneszerző és szakközépiskolai zeneelmélet-tanári egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal,
jelentős zenei felsőoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, valamint büntetlen előéletűnek kell lennie. Továbbá
az egyetemmel teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonnyal kell rendelkeznie, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt kell létesítenie.
A pályázathoz csatolni kell szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és/vagy a művészeti tevékenység jegyzékét,
tanszékvezetői koncepciót és tervet, a végzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratmásolatokat, valamint
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BMO-2117/1/2015., valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.
Vagy elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu e-mail címen
keresztül. Vagy személyesen a Bér- és Munkaügyi Osztályon, az 1077 Budapest, Wesselényi u. 52. címen.
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A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM pályázatot hirdet
tanszékvezető beosztásra, az egyetem ZENETUDOMÁNYI TANSZÉKÉRE
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása, korszerű
pedagógiai-tudományos koncepciójának kidolgozása, a tanszék arculatának fejlesztése, eredményességének
biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a tanszéken folyó oktató- és tudományos kutatómunka
irányítása, a tanszék humán erőforrásainak hatékony fejlesztéséről való folyamatos gondoskodás, a tanszék
dolgozóival szemben a munkairányítási jogkör gyakorlása. A vezetői megbízásra legalább egyetemi docensi
munkaköri címmel rendelkező egyetemi oktatók pályázhatnak. A munkakör betöltője vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett.
A pályázónak muzikológus egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, jelentős zenei felsőoktatási gyakorlattal
kell rendelkeznie, valamint büntetlen előéletűnek kell lennie. Továbbá az egyetemmel teljes munkaidőre szóló
közalkalmazotti jogviszonnyal kell rendelkeznie, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt kell
létesítenie.
A pályázathoz csatolni kell szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, tanszékvezetői koncepciót és tervet,
a végzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratmásolatokat, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
pályázati anyagát a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
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 pályázat benyújtásának módja:
A
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BMO-2118/1/2015., valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.
Vagy elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu e-mail címen
keresztül. Vagy személyesen a Bér- és Munkaügyi Osztályon, az 1077 Budapest, Wesselényi u. 52. címen.
*

A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM pályázatot hirdet
tanszékvezető beosztásra, az egyetem EGYHÁZZENE TANSZÉKÉRE
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása, korszerű
pedagógiai-művészeti koncepciójának kidolgozása, a tanszék arculatának fejlesztése, eredményességének
biztosítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a tanszéken folyó oktató- és tudományos kutatómunka,
valamint művészeti alkotótevékenység irányítása, a tanszék humán erőforrásainak hatékony fejlesztéséről való
folyamatos gondoskodás, a tanszék dolgozóival szemben a munkairányítási jogkör gyakorlása. A vezetői megbízásra
legalább egyetemi docensi munkaköri címmel rendelkező egyetemi oktatók pályázhatnak. A munkakör betöltője
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázónak zenei egyetemi végzettséggel, egyházzenei DLA fokozattal, jelentős zenei felsőoktatási gyakorlattal
kell rendelkeznie, valamint büntetlen előéletűnek kell lennie. Továbbá az egyetemmel teljes munkaidőre szóló
közalkalmazotti jogviszonnyal kell rendelkeznie, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyt kell
létesítenie.
A pályázathoz csatolni kell szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket és/vagy a művészeti tevékenység jegyzékét,
tanszékvezetői koncepciót és tervet, a végzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratmásolatokat, valamint
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061
Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BMO-2104/1/2015., valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.
Vagy elektronikus úton Vida Janka humánpolitikai asszisztens részére a vida.janka@zeneakademia.hu e-mail címen
keresztül. Vagy személyesen a Bér- és Munkaügyi Osztályon, az 1077 Budapest, Wesselényi u. 52. címen.
		

Dr. Vigh Andrea s. k.,

		

rektor

***

Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA NEMZETISÉGI ÉS IDEGEN NYELVI INTÉZETÉBE
főiskolai tanár munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola Bács-Kiskun megye, Baja.
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A főiskolai tanár feladata:
– az intézet felelősségi körébe tartozó szakmai törzstárgyak – különösen német nyelv és irodalom,
és tantárgypedagógiák tantárgyak tanítása,
– a tantárgyakhoz kapcsolódó szakterület kutatása, szakmai kapcsolatok kiépítése, az elméleti és gyakorlati
tapasztalatok oktatásba történő bevezetése,
– fiatal oktatók oktatási és tudományos munkájának irányítása,
– a főiskolán folyó kutatási és fejlesztési pályázatokban való részvétel,
– a főiskola német nyelvű tudományos kiadványainak szerkesztésében, sajtó alá rendezésében való részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi/MSc végzettség- nyelvészet, német nyelv szakterületen,
– rendelkezzék doktori fokozattal;
– a pályázó legyen alkalmas
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának
vezetésére,
– idegen nyelven előadás tartására,
– rendelkezzék megfelelő felsőoktatási szakmai tapasztalattal;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
Az Eötvös József Főiskolán szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata,
vagy az eredeti okiratról a Főiskola által készített és záradékolt egyszerű másolat,
– MTMT publikációs lista,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati
eljárással összefüggésben kezelhetők és a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által megismerhetők.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2.
Dr. Melicz Zoltán rektor). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: SZC/792-1/2015., valamint
a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.
vagy
Lezárt borítékban személyesen: 6500 Baja, Szegedi út 2. Központi Iktató
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá az EJF Foglalkoztatási
követelményrendszere alapján kerül sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős
Államtitkársága által meghatározott ütemezés szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
Közigállás
www.ejf.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot és mellékleteit 3 példányban kell benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 3.
*

Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA VÍZELLÁTÁSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBE
főiskolai tanár munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola Bács-Kiskun megye, 6500 Baja.
A főiskolai tanári munkakörbe tartozó feladatok:
Az építő- és környezetmérnöki alapszakok kémiával, biológiával, környezeti elemek védelmével kapcsolatos
tantárgyainak oktatási, tantárgyfejlesztési tevékenységének irányítása, az egyes tantárgyak oktatása, tantárgyfelelősi
teendőinek ellátása. Feladata továbbá a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet kutató-fejlesztő tudományos
műhelyébe besorolható tudományos tevékenység végzése és minőségi publikálása. További feladata a szakmai
és tudományos közéletben való aktív részvétel, az intézet és a főiskola pályázati tevékenységének támogatása,
szakterületén a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– kémia és valamely természettudományos szakos tanári egyetemi/MSc fokozatú diploma,
– rendelkezzék doktori fokozattal;
– a pályázó legyen alkalmas
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának
vezetésére,
– idegen nyelven előadás tartására,
– rendelkezzék megfelelő felsőoktatási szakmai tapasztalattal;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– Az Eötvös József Főiskolán szerzett szakmai tapasztalat,
– környezetvédelem szakos tanári, valamint környezetmérnöki főiskolai/BSc fokozatú diploma.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata,
vagy az eredeti okiratról a Főiskola által készített és záradékolt egyszerű másolat,
– MTMT publikációs lista,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati
eljárással összefüggésben kezelhetők és a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által megismerhetők.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2.
Dr. Melicz Zoltán rektor). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: SZC/794-1/2015., valamint
a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.
vagy
Lezárt borítékban személyesen: 6500 Baja, Szegedi út 2. Központi Iktató
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá az EJF Foglalkoztatási
követelményrendszere alapján kerül sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős
Államtitkársága által meghatározott ütemezés szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
Közigállás
www.ejf.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot és mellékleteit 3 példányban kell benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 3.
*

Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA A VÍZELLÁTÁSI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBE
főiskolai tanár munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola Bács-Kiskun megye, Baja.
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A főiskolai tanári munkakörbe tartozó feladatok:
Az építő- és környezetmérnöki alapszakok kémiával, biológiával, környezeti elemek védelmével kapcsolatos
tantárgyainak oktatási, tantárgyfejlesztési tevékenységének irányítása, az egyes tantárgyak oktatása, tantárgyfelelősi
teendőinek ellátása. Feladata továbbá a Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet kutató-fejlesztő tudományos
műhelyébe besorolható tudományos tevékenység végzése és minőségi publikálása. További feladata a szakmai
és tudományos közéletben való aktív részvétel, az intézet és a főiskola kutatás-fejlesztési pályázati tevékenységének
hazai és nemzetközi támogatása, szakterületén a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– biológia szakos egyetemi/MSc fokozatú diploma,
– rendelkezzék doktori fokozattal;
– a pályázó legyen alkalmas
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának
vezetésére,
– idegen nyelven előadás tartására,
– rendelkezzék megfelelő felsőoktatási szakmai tapasztalattal;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
Az Eötvös József Főiskolán szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata,
vagy az eredeti okiratról a Főiskola által készített és záradékolt egyszerű másolat,
– MTMT publikációs lista,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati
eljárással összefüggésben kezelhetők és a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által megismerhetők.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2.
Dr. Melicz Zoltán rektor). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: SZC 795-1/2015., valamint
a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.
vagy
Lezárt borítékban személyesen: 6500 Baja, Szegedi út 2. Központi Iktató
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá az EJF Foglalkoztatási
követelményrendszere alapján kerül sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős
Államtitkársága által meghatározott ütemezés szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
Közigállás
www.ejf.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot és mellékleteit 3 példányban kell benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 3.
*

Az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA A VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI INTÉZETÉBE
főiskolai tanár munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola Bács-Kiskun megye, Baja.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az építő- és környezetmérnöki alapszakok hidrológiával, hidrometriával, hidraulikával, folyógazdálkodással, vizes
élőhelyek rekonstrukciójával kapcsolatos tantárgyainak oktatási, tantárgyfejlesztési tevékenységének irányítása,
az egyes tantárgyak oktatása, tantárgyfelelősi teendőinek ellátása. Feladata továbbá a Vízépítési és Vízgazdálkodási
Intézet kutató-fejlesztő tevékenységéhez kapcsolódó tudományos műhelybe besorolható tudományos tevékenység
végzése és minőségi publikálása. További feladata a szakmai és tudományos közéletben való aktív részvétel,
az intézet és a főiskola pályázati tevékenységének támogatása, a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok
fejlesztése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– építőmérnöki egyetemi/MSC diploma,
– rendelkezzék doktori fokozattal,
– a pályázó legyen alkalmas
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának
vezetésére,
– idegen nyelven előadás tartására,
– rendelkezzék megfelelő felsőoktatási szakmai tapasztalattal;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
Az Eötvös József Főiskolán szerzett szakmai tapasztalat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata,
vagy az eredeti okiratról a Főiskola által készített és záradékolt egyszerű másolat,
– MTMT publikációs lista,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati
eljárással összefüggésben kezelhetők és a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által megismerhetők.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2.
Dr. Melicz Zoltán rektor). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: SZC/793-1/2015., valamint
a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.
vagy
Lezárt borítékban személyesen: 6500 Baja, Szegedi út 2. Központi Iktató
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A főiskolai tanári kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá az EJF Foglalkoztatási
követelményrendszere alapján kerül sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős
Államtitkársága által meghatározott ütemezés szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Oktatási és Kulturális Közlöny
Közigállás
www.ejf.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot és mellékleteit 3 példányban kell benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 3.

		

Dr. Melicz Zoltán s. k.,

		

rektor
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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
1

Balatonszárszó Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
8624 Balatonszárszó,
Hősök tere 1.

Meghirdetett munkahely
2

Balatonszárszói Százszorszép
Óvoda
8624 Balatonszárszó,
Radnóti u. 10.

Képesítési és egyéb feltételek
3

Büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
óvodapedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai v.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2016. júl. 15.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 15-ig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.

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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Lf: az óvodavezető feladata

és szakképzettség,

A foglalkoztatás jellege:

az intézmény színvonalas,

pedagógus-szakvizsga

teljes munkaidő.

szakszerű és törvényes

keretében szerzett

Pbhi: 2016. ápr. 30.

működtetése, a takarékos

intézményvezetői szakkép-

Pehi: legkésőbb a véleménye-

gazdálkodás, a munkáltatói

zettség, legalább öt év

zési határidő lejártát követő

jogok gyakorlása, és döntés-

pedagógus-munkakörben

30. napot követő első ülésen

hozatal az intézmény

vagy heti tíz foglalkozás

dönt a Képviselő-testület.

működésével kapcsolatban

megtartására vonatkozó

Illetmény, juttatás:

minden olyan ügyben,

óraadói megbízás ellátása

a Kjt. rendelkezései

amelyet jogszabály vagy

során szerzett szgy,

az irányadók.

kollektív szerződés, közalkal-

a nevelési-oktatási intézmé-

A pályázathoz csatolni kell:

mazotti szabályzat nem utal

nyen pedagógus-munkakör-

részletes szakmai ön, vpr,

más hatáskörbe, felelős

ben fennálló, határozatlan

hiteles om., szgy-t igazoló

az intézményi szabályzatok

időre, teljes munkaidőre szóló munkáltatói igazolás, b,

elkészítéséért, jóváhagyja

alkalmazás vagy a megbízás-

nyilatkozat arról, hogy

az intézmény pedagógiai

sal egyidejűleg pedagógus-

a pályázati eljárásban részt

programját, képviseli

munkakörben történő,

vevők a pályázat tartalmát

az intézményt. Az intézmény

határozatlan időre teljes

megismerhessék, nyilatkozat

vezetője felel a pedagógiai

munkaidőre szóló alkalmazás, arról, hogy a pályázati

munkáért, a nevelőtestület

vagyonnyilatkozat-tételi

anyagban foglalt személyes

vezetéséért, a nevelőtestület

eljárás lefolytatásának

adatainak a pályázati

jogkörébe tartozó döntések

vállalása.

eljárással összefüggésben

előkészítéséért, végrehajtásuk

szükséges kezeléséhez

szakszerű megszervezéséért

hozzájárul, nyilatkozat arról,

és ellenőrzéséért, a gyermek-

hogy a döntéshozók

és ifjúságvédelmi feladatok

nyilvános vagy zárt ülésen

megszervezéséért

tárgyalják a pályázatot.

és ellátásáért, a gyermek-

A pályázat benyújtásának

védelmi jelzőrendszernek

módja: egy példányban,

a köznevelési intézményhez

zárt borítékban, postai úton,

kapcsolódó feladatai

vagy személyesen, „Pályázat

koordinálásáért.

óvodavezetői álláshely
betöltésére” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Balatonszárszó
Nagyközségi Önkormányzat
polgármestere
8624 Balatonszárszó,
Hősök tere 1.
f: Dorogi Sándor
polgármester.
Tel.: (84) 362-501/101 mellék.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2015. november 1.
Somogyi Hírlap,
Szuperinfó,
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www.balatonszarszo.hu
Szarszó TV képújság,
Balatonszárszói Közös
Önkormányzati Hivatal
hirdetőtáblája,
Szólád, Kötcse, Nagycsepely,
Teleki és Balatonöszöd
községekben a helyben
szokásos módon.

Budapest Főváros
VI. Ker. Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.

Terézvárosi Önkormányzat
Óvodája Játékvár
1062 Budapest,
Lendvay u. 24.

Főiskolai szintű óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy.,
az intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló
alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő,
határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2016. aug. 1.
A vezetői megbízás 2021.
júl. 31-éig szól.
Pbhi: a KIH internetes oldalán
történő megjelenéstől
számított 30 nap.
Illetmény, juttatás:
a Köznev. tv. rendelkezései
az irányadók.

Főiskola, Nkt. 3. melléklete
szerint, intézményvezetői
szakképzettség, legalább
öt év óvodapedagógusmunkakörben szerzett szgy.,
Lf: az intézmény tevékenységi legalább öt év feletti szakmai
körébe tartozó vezetői
tapasztalat,vagyonnyilatkozatfeladatok ellátása.
tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet.
Előny: óvodavezetői gyakorlat
legalább 1–3 év vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2016. márc. 1.
A vezetői megbízás 2021.
febr. 28-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2016. jan. 18.
Pehi: 2016. febr. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Korm. rendelet
szerinti eljárás lefolytatását
követően az óvodavezető
személyéről
Kemenesmihályfa Község
Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.

Lf: óvodavezetői feladatok
ellátása a vonatkozó
jogszabályok és munkaköri
leírás alapján.

Kemenesmihályfa
Község Önkormányzat
9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi u. 8.

Mesevár Óvoda
Kemenesmihályfa
9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi u. 24.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., eddigi munkaviszonyokról szóló igazolást,
nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy
zárt ülésen kéri, szakmai ön,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(277/2015.), valamint
munkakör megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva
kell benyújtani,
vagy személyesen:
Takács Balázs polgármester,
Vas megye,
9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi u. 8.
Pc: Kemenesmihályfa Község
Önkormányzata
9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi u. 8.
f: Takács Balázs polgármester.
Tel.: (95) 434-001.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2015. december 15.,
hirdetőtábla
Kemenesmihályfa.

Surján-völgyi
Mesevár Óvodafenntartó
Önkormányzati Társulás

Surján-völgyi Mesevár Óvoda
7473 Gálosfa,
Kossuth u. 13.
Lf: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
vezetői irányítása, különös

Főiskola, óvodapedagógus,
pedagógus-munkakörben
szerzett – legalább 3–5 év –
szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2016. febr. 18.
A vezetői megbízás 2021.
aug. 15.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
jogviszony.
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tekintettel a Köznev. tv-.ben,
az EMMI rendeletben,
valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és annak
végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltakra.
Az óvodavezető feladata
az egy vegyes csoporttal
működő intézmény
irányítása, szakszerű
és törvényes működésének
megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű,
takarékos gazdálkodás,
az óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésének
megszervezése. Az intézmény
alkalmazottai felett
a munkáltatói jogkör
gyakorlása.

keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezetői
szakvizsga),
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre teljes
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással
egyidejűleg ilyen alkalmazás.
Előny: helyismeret.

Pbhi: 2016. jan. 18.
Pehi: 2016. febr. 17.
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.
A véleményezést követően
a Surján-völgyi
Mesevár Óvodafenntartó
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa hallgatja
meg és dönt. A pályázat
indoklás nélkül bármikor
visszavonható. A kiíró
fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: A Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön, om, b,
szakmai gyakorlatról hiteles
igazolása, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatásának vállalásáról,
nyilatkozat, hogy hozzájárul
a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére
a pályázat tartalmának
a megismeréséhez, személyes
adatainak kezeléséhez,
továbbításához, amennyiben
pályázatának zárt ülés
keretében történő tárgyalását
kéri, erre irányuló írásbeli
nyilatkozata.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számmal:
(2409/2015.), valamint
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a beosztás megnevezésével:
„Óvodavezető” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen: Somogy megye
7472 Szentbalázs,
Fő u. 85.
Pc: Surján-völgyi Mesevár
Óvodafenntartó
Önkormányzati Társulás
7472 Szentbalázs,
Fő u. 85.
f: Gáspár József elnök.
Tel.: (30) 518-2080.
A pályázat további
megjelenésének helye, ideje:
KIH internetes honlap:
2015. december 18.
Önkormányzati hirdetőtábla:
2015. december 15.
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Ösztöndíj- és versenyfelhívások

A Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium felhívása
budapesti versmondó versenyre
2016-ban is megrendezzük budapesti szintű versmondó versenyünket a korábbi évekhez hasonlóan.
A verseny témája: A hazafias költészet a magyar irodalomban
Nevezni 5–13. évfolyamos diákoknak lehet egy szabadon választott verssel a megadott témában.
A versenyzők 3 kategóriában mérik össze tudásukat.
Jelentkezni iskolánként évfolyamonként maximum 1-1 versenyzővel lehet.
Időpont:

2016. március 10. (csütörtök) 10 óra
(gyülekezés: 09:30-tól)

Helyszín:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Magyarság Háza
(1014 Budapest, Szentháromság tér 6.)

Jelentkezési határidő: 2016. március 3. (péntek)
– levélben: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
– 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.
– telefon: 291-5312
– e-mail: iskolatitkar@vmzene.hu
A szakmai zsűri színművészekből, pedagógusokból áll.
A verseny kb. 14 óráig tart, ünnepélyes eredményhirdetéssel, díjkiosztással zárul.
Szeretettel várjuk a versenyzőket, pedagógusokat, szülőket, érdeklődőket.

		

Pásztor Józsefné s. k.,

		

intézményvezető
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Értesítések

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye a szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok
a 2016. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról
Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 22. számában a Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok
a 2016. évi felsőoktatási felvételi eljárások során címmel megjelent közleményben az Agrár képzési területen
az Általános követelményekben a
„Választható érettségi vizsgatárgyak:
biológia vagy kémia
és
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy
matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható).”
szövegrész helyébe a
„Választható érettségi vizsgatárgyak:
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy
matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy.”
szöveg lép.
A fenti módosított követelményeket a 2016. évi általános és pótfelvételi eljárásban kell alkalmazni.

		

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Az emberi erőforrások minisztere közleménye
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi intézményi ösztöndíjrészéről

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról rendelkező, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése
alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrészének havi egy főre jutó
legnagyobb összege a 2016. évben 5 000 forint.

		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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A Debreceni Egyetem közleménye a 2015-ben habilitált doktori címet szerzettekről

A Debreceni Egyetem tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások eredményeként habilitált doktor címet nyert el:
Dr. Bácsi István; környezettudományok
Dr. Bálint Péter Vince; klinikai orvostudományok
Dr. Balogh Judit; állam- és jogtudományok
Dr. Bényei Péter; irodalom- és kultúratudományok
Dr. Birinyi András Mihály; elméleti orvostudományok
Dr. Bocsi Veronika; neveléstudományok
Bodroginé dr. Zichar Marianna; informatikai tudományok
Dr. Bónis Péter Pál; állam- és jogtudományok
Dr. Bujdosó Zoltán; földtudományok
Dr. Burai Pál József; matematika- és számítástudományok
Dr. Czeglédi Levente; állattenyésztési tudományok
Dr. Czibere Ibolya; regionális tudományok
Csehné dr. Papp Ilse Imola; gazdálkodás- és szervezéstudományok
Dr. Darai Judit; fizikai tudományok
Dr. Fehérvári Anikó Éva; neveléstudományok
Dr. Fézer Tamás; állam- és jogtudományok
Dr. Fialowski Alice Ágnes; matematika- és számítástudományok
Dr. Fodor Mariann; klinikai orvostudományok
Dr. Fuxreiter Mónika; elméleti orvostudományok
Dr. Fülöp Péter; egészségtudományok
Dr. Hontiné dr. Varga Márta Zsuzsanna; nyelvtudományok
Dr. Huszti Andrea; informatikai tudományok
Dr. Juhász László; kémiai tudományok
Dr. Katona Éva; elméleti orvostudományok
Dr. Keményfiné dr. Regéczi Ildikó; irodalom- és kultúratudományok
Dr. Koreňová Lilla; matematika- és számítástudományok
Dr. Kovács Sándor; gazdálkodás- és szervezéstudományok
Dr. Kuki Ákos; kémiai tudományok
Dr. Kusza Szilvia; állattenyésztési tudományok
Dr. Nagy Sándor; fizikai tudományok
Dr. Papp Zoltán; fizikai tudományok
Dr. Pósán László; történelemtudományok
Dr. Pusztai Gábor; irodalom- és kultúratudományok
Dr. Rácz Anita; nyelvtudományok
Dr. Rejtő László; klinikai orvostudományok
Dr. Szabadi István Levente; történelemtudományok
Dr. Szabados György Norbert; gazdálkodás- és szervezéstudományok
Dr. Szabó Gyula; regionális tudományok
Dr. Szabóné Dr. Nagy Andrea; élelmiszertudományok
Dr. Szathmáry László; informatikai tudományok
Dr. Székely Tamás; biológiai tudományok
Dr. Széles Adrienn; növénytermesztési és kertészeti tudományok
Dr. Szőllősi László; gazdálkodás- és szervezéstudományok
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Dr. Tanyi Miklós Tamás; klinikai orvostudományok
Dr. Törőcsik Dániel; klinikai orvostudományok
Dr. Vámosi Péter; klinikai orvostudományok
Dr. Vámosi Tamás; neveléstudományok
Dr. Várallyai Lászaló; gazdálkodás- és szervezéstudományok
Dr. Vaszil György; informatikai tudományok

		

Dr. Szilvássy Zoltán s. k.,

		

rektor
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A Szolnoki Főiskola közleménye főiskolai szintű oklevélek érvénytelenítéséről

Käsz László (sz.: Mohács, 1967. 07. 27.; a. n.: Guth Anna)
Törzskönyvi szám: XXI.35/1987-88.
A főiskolai szintű okleveles mezőgazdasági gépész üzemmérnök végzettséget tanúsító oklevél, melyet
intézményünk 25/1991. szám alatt állított ki, elveszett, helyette 2015. november 27-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

Sipos Mónika (sz.: Szentes, 1973. 06. 29.; a. n.: Boda Margit)
Törzskönyvi szám: I-121/91.V
A főiskolai szintű közgazdász végzettséget tanúsító oklevél, melyet intézményünk V-30/1995.N szám alatt állított ki,
elveszett, helyette 2015. november 27-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.

		

Dr. Túróczi Imre s. k.,

		

rektor
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