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Jogszabályok

·
18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról 3511

·
20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról 3512

· ·
21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet 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 módosításáról 3524

·
26/2017. (II. 8.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési 
kedvezményekről szóló 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 3527

· ·
27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, 
sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről 3528

·
28/2017. (II. 13.) Korm. rendelet a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú 
nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról 3533

·
32/2017. (II. 13.) Korm. rendelet a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely 
létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 3534

·
33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 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 3536

· 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 3538

Határozatok

·
1036/2017. (II. 1.) Korm. határozat a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása 
érdekében szükséges intézkedésekről 3598

·
1045/2017. (II. 3.) Korm. határozat az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 
cím viselésével kapcsolatos tagállami feladatok ellátásáról 3599

·
1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére 
történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról 3601

· 1047/2017. (II. 3.) Korm. határozat a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes fejlesztéséről 3602

· 1048/2017. (II. 3.) Korm. határozat a keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról 3604

· · 1061/2017. (II. 8.) Korm. határozat a Határtalanul! Programról 3605

·
1066/2017. (II. 9.) Korm. határozat az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges 
feladatokról 3606

·
1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás 
biztosításáról 3607

Tartalomjegyzék
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·
1069/2017. (II. 10.) Korm. határozat a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek 
bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról 3609

·
1070/2017. (II. 10.) Korm. határozat a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak 
bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról 3610

·
1073/2017. (II. 10.) Korm. határozat a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. 
december 31. közötti szakaszának finanszírozásáról 3611

·
1077/2017. (II. 13.) Korm. határozat a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely 
létrehozásával érintett ingatlan állam általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről 3612

· · · 14/2017. (II. 2.) ME határozat a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről 3613

·
21/2017. (II. 14.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagja 
megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint új tagja megbízásáról 3614

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 3615

· Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére 3626

Értesítések

· Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye a Vásáry Tamás Ösztöndíj 2017. évi nyerteseiről 3628

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 3629
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Jogszabályok

A Kormány 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelete 
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint 
a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés s)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  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.) 1.  §-a a  következő 
l) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) működési támogatás: a  központi költségvetésről szóló törvényben a  szolgáltatások működéséhez biztosított 
támogatás, ide nem értve a  szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint a  bölcsődei pótlékhoz nyújtott 
támogatást.”

2. §  Az Átr. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33.  § (1) Az  igazgatóság a  fenntartó részére 2017. év február, március, április és május hónapban a  támogatást 
megállapító határozatban foglalt, az adott hónapra vonatkozó működési támogatási összegen felül, annak 50%-át 
előzetesen folyósítja. Az igazgatóság a 2017. február–május hónapokban előzetesen folyósított támogatási összeget 
havi egyenlő részletekben a 2017. június–szeptember hónapokban folyósítandó támogatási összegből vonja le.
(2) Az  igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti előzetes folyósításról, valamint az  előzetesen folyósított összeg 
támogatásból történő levonásáról erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül intézkedik.
(3) A  minisztérium az  igazgatóságok által a  14.  § (1)  bekezdése szerint 2017. január 23-áig igényelt működési 
támogatás 150%-át biztosítja az igazgatóságoknak 2017. február 5-éig.
(4) Ha a fenntartó 2017. szeptember 30-át megelőzően megszűnik, az előzetesen folyósított támogatási összegből 
a  tényleges feladatmutatón alapuló, időarányos támogatáson felüli összeget az  elszámoláskor vissza kell fizetnie. 
Egyebekben az  előzetesen folyósított támogatási összeg elszámolására a  támogatás elszámolására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelete 
a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá
az 1. alcím tekintetében a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,
a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés a), b), h) pontjában, valamint 
a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53.  § a) és 
i) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A.  § a)  pont 
aa) alpontjában,
a 9. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében,
a 10. alcím és a  3.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
62.  § (1)  bekezdés 3., 12.3. ,12.4., 17. és 25.  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 11. alcím és a  4.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,
a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában, a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 16. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi 
CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdés d) pontjában, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 
díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § a)  pontjában, 
az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § f )  pontjában, a  hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény  
61.  § (1)  bekezdésében, az  állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,
a 19. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/A. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  Kormány a  (2)  bekezdés szerinti táppénz-hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátása során Csongrád 
megye illetékességi területére kiterjedően a  megyeszékhely szerinti járási hivatal mellett a  Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát is kijelöli. A  kisteleki, mórahalmi és szegedi járás területén 
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a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, a csongrádi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi járás 
területén a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala jár el.”

2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: R1.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a  kormányhivatalt jelöli ki 
a  12.  § (4)  bekezdésében meghatározott feladatok kivételével az  Ebtv. 35.  § (5)  bekezdésében, 50.  §-ában, 
68/A.  § (4)  bekezdésében, 70.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 70.  § (4)  bekezdésében, 72.  §-ában, valamint 81.  § 
(1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.”

 (2) Az R1. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát, illetve 
a  fővárosban a  XIII. Kerületi Hivatalt (a továbbiakban együtt: járási hivatal) jelöli ki az  Ebtv. 27.  § (1), (2), (5) és 
(7) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 69. §-ában, 80. § (3)–(5) bekezdésében foglalt 
feladatok ellátására, azzal, hogy a járási hivatal ezen feladatait a megye, illetve a főváros egész területére kiterjedő 
illetékességi területen látja el.”

 (3) Az R1. 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  38/A.  § (1) és (3)  bekezdésében, a  40.  § (2)  bekezdésében, a  49.  § (2)  bekezdésében, a  49/A.  §-ban 
és a  49/B.  §-ban, valamint az  Ebtv. 72.  § (2)  bekezdésében, 81.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt esetekben 
a  kormányhivatalok mint kifizetőhelyek, valamint a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. 
(XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyei tekintetében az ONYF Központja jár el.”

 (4) Az R1.
a) 1.  § (6)  bekezdésében a  „80.  § (1) és (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „80.  § (1), (2) és 

(6) bekezdésében” szöveg,
b) 1.  § (7a)  bekezdésében a „62.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti” szövegrész helyébe a „62.  § (2)  bekezdés 

c) pontja, valamint a 63. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
c) 1.  § (7c)  bekezdésében az „Ebtv. 81.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ebtv. 70.  § (1)  bekezdés 

a) pontjában és (3) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében” szöveg,
d) 12.  § (11) és (12)  bekezdésében a  „fővárosi kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala” szöveg,
e) 12.  § (11)  bekezdésében a  „fővárosi kormányhivatallal” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalával” szöveg,
f ) 12/A. § (1) bekezdésében az „az ország területén bármely” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
g) 25/B. § (7) bekezdésében az „a NEAK” szövegrész helyébe az „az ONYF Központ” szöveg,
h) 45. § (6) bekezdésében az „OEP” szövegrész helyébe a „NEAK” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az R1. 1. § (7b) bekezdése.

3. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet módosítása

3. §  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/D. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben keletkezett elektronikus irat hiteles elektronikus 
dokumentumnak minősül. Az  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben keletkezett elektronikus irat 
papíralapú példánya hitelességét a Magyar Államkincstár nevében eljáró képviselő aláírásával igazolja.”

5. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. 
rendelet módosítása

5. §  A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3.  § 
(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban 
a  döntéshozatalra a  Magyar Államkincstár, a  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, 
Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási 
Hivatala, Tolna megye illetékességi területére kiterjedően a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala, 
valamint a fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jogosult, az 1. mellékletben foglaltak szerint.”

6. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

6. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
6. § (2a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jegyző a  bejelentés másolatát a  nyilvántartásba vételt követően a  nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton 
megküldi)
„b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása 
esetén a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), 
termésnövelő anyag forgalmazása esetén a  megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatalának (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal).”

 (2) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a kereskedelmi tevékenység a 7. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóságok feladat- és hatáskörét 
az  ott megjelölt szempontok szerint érinti, az  érintett hatóság, továbbá élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati 
készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a  növény- és 
talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a  bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon 
belül hatósági ellenőrzést folytat le.”

 (3) Az R2. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A jegyző eljárásában a (2) és 
a (2a) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

 (4) Az R2. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A megyei kormányhivatal a másodfokú eljárásban a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérdéseket 
szakkérdésként vizsgálja.”

 (5) Az R2. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jegyző a  működési engedély tárgyában hozott határozatot állatgyógyászati készítmény vagy annak 
hatóanyagának forgalmazása esetén az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatallal, növényvédő szer vagy annak hatóanyagának forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatallal közli.”

 (6) Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A jegyző eljárásában a 9. § 
(3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

 (7) Hatályát veszti az R2.
a) 7. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatalt,” szövegrész,
b) 9. § (2) bekezdése.
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7. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) 
Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A  csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal 
(a továbbiakban: járási hivatal), alanyszőlő ültetvény a  növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal engedélyével telepíthető.”

 (2) Az R3.
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „járási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „2.  § (1)  bekezdése szerinti engedélyező 

hatósághoz (a továbbiakban: engedélyező hatóság)” szöveg,
b) 3.  § (1) és (2)  bekezdésében, 4.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében az „a járási hivatal” 

szövegrész helyébe az „az engedélyező hatóság” szöveg,
c) 3/A.  §-ában az  „árutermő csemegeszőlő ültetvény” szövegrész helyébe az  „árutermő csemegeszőlő és 

alanyszőlő ültetvény” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az „a járási hivatalnak” szövegrész helyébe az „az engedélyező 

hatóságnak” szöveg,
e) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) és (3) bekezdésében az „A járási hivatal” szövegrész helyébe az „Az engedélyező 

hatóság” szöveg,
f ) 5. § (3) bekezdésében a „csemegeszőlő” szövegrész helyébe az „árutermő csemegeszőlő” szöveg,
g) 6. § (2) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „Pest Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti az R3. 3. § (5) bekezdésében a „járási hivatal által kiadott” szövegrész.

8. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdésében a „területi környezetvédelmi 
hatóság” szövegrész helyébe a „regionális laboratóriumot üzemeltető megyei kormányhivatal bevonásával a területi 
környezetvédelmi hatóság” szöveg lép.

9. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
a) első fokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként 
a  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala  
III. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal),
b) másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként 
az 5. melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.”

 (2) Az R4. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  Kormány a  Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékességi 
területén a 16. § szerinti együttműködési kötelezettség teljesítésével, a rehabilitációs tervvel kapcsolatos feladatok 
ellátására, a  19.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosítására, valamint 
a  21.  § szerinti feladatok ellátásra a  Csongrád Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát és 
a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.”

 (3) Az R4. 1. § (10)–(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) Az  5.  melléklet szerinti rehabilitációs hatáskörben másodfokú hatóságként eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok e rendelet szerinti hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti 
szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.
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(11) A  járási hivatalok rehabilitációs hatósági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az  államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f ) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 
9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja.
(12) A járási hivatalok, valamint az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs hatósági, 
rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az  Áht. 9.  § 
f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító 
miniszterként a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a  (11)  bekezdésben meghatározottak 
kivételével.”

 (4) Az R4. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  1.  § (1a)  bekezdésében meghatározott rehabilitációs feladatok ellátása során a  szegedi, kisteleki és 
mórahalmi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala, a hódmezővásárhelyi, makói, 
szentesi és csongrádi járás területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala jár el.”

 (5) Az R4. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben másodfokon 
rehabilitációs hatóságként az  5.  melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az  ott meghatározott 
illetékességi területen jár el.
(2) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben felügyeleti szervként 
– az  1.  § (10)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  5.  melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az  ott 
meghatározott illetékességi területen jár el.
(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként 
másodfokon az 5. melléklet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az ott meghatározott illetékességi területen 
jár el.”

 (6) Az R4. 13/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú hatóságként jár el, és az eljárás során az egészségi 
állapot, egészségkárosodás vagy fogyatékosság szakkérdését kell vizsgálni, a  személyes vizsgálatot Budapest 
Főváros Kormányhivatala, vagy – Budapest Főváros Kormányhivatala megkeresése alapján – az  az 5.  melléklet 
szerinti kormányhivatal végzi el, amelynek székhelyén vagy telephelyén való megjelenés az  érintett személy 
számára a legkedvezőbb.”

 (7) Az R4. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala által
a) a Baranya megyei, a Somogy megyei és a Tolna megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági 
feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Baranya Megyei Kormányhivatal,
b) a  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a  Heves megyei és a  Nógrád megyei illetékességgel ellátott másodfokú 
rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal,
c) a  Csongrád megyei, a Bács-Kiskun megyei és a  Békés megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs 
hatósági feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a Csongrád Megyei Kormányhivatal,
d) a  Fejér megyei, a  Komárom-Esztergom megyei és a  Veszprém megyei illetékességgel ellátott másodfokú 
rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  Fejér Megyei 
Kormányhivatal,
e) a  Győr-Moson-Sopron megyei, a Vas megyei és a  Zala megyei illetékességgel ellátott másodfokú rehabilitációs 
hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal,
f ) a  Hajdú-Bihar megyei, a  Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei illetékességgel 
ellátott másodfokú rehabilitációs hatósági feladatok, valamint az  azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a közfeladat átvevője 2017. július 1-jétől.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti közfeladat-átvételre az  egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.  §-át, 2.  § (1)–(3)  bekezdését és 3–6.  §-át 
megfelelően alkalmazni kell.”

 (8) Az R4. a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
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10. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

11. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 43/A.  § (6)  bekezdésében a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek” 
szövegrészek helyébe a „kulturális örökség védelméért felelős miniszternek” szöveg lép.

 (2) Az R5. 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

12. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

12. §  A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6.  §-ában  
az „az illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala” szöveg lép.

13. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Hatályát veszti a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 25. § (5a), (13) és (14) bekezdése.

14. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „megyei kormányhivatal járási hivatala” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg,
b) 12. § (4) bekezdésében a „megyei kormányhivatal járási hivatala és” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint” szöveg
lép.

15. Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az  egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
4. § 8. és 17. pontja alapján a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól közfeladatot átvevő szerv a BFKH mellett 
a Miniszterelnökség.”

 (2) Az R6. 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, a  megszüntetéshez kapcsolódó elszámolásokkal, 
valamint az  elszámolások ellenőrzésével kapcsolatosan a  2016. december 31-ét megelőzően megkezdett és még 
le nem zárult eljárásokban a  NEAK az  irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az  elszámolásokkal, 
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valamint az  elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet  
2016. december 31-én hatályos szabályai szerint jár el.”

 (3) Az R6. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdéstől eltérően az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 18/B.  §-a alapján az  ENKK egészségügyi szakértői nyilvántartás vezetése, 
halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzék vezetése, valamint tápszerek vonatkozásában a  fogyasztókkal 
szembeni kereskedelmi gyakorlat törvényben meghatározott szabályai betartásának hatósági ellenőrzése feladatai 
tekintetében jogutód szerv a BFKH.”

16. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (4) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a  megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében  
az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el)
„8. a  személytaxi-szolgáltatás és a  személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz előírt tevékenységi engedély, 
engedélykivonat kiadásával, valamint az önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezésével, a szolgáltatást 
végző személygépkocsivezető igazolványának kiadásával kapcsolatos eljárásokban, valamint a  személytaxi-
szolgáltatás és a  személygépkocsis személyszállító tevékenységet érintő közlekedéshatósági szabályok 
megtartásának ellenőrzése vonatkozásában, ideértve a más szervezetek által lefolytatott és jogsértést megállapító 
ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kezdeményezett eljárásokat is;”

 (2) Az R7. 4. § (4) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a  megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében  
az Érdi Járási Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala jár el)
„10. Magyarország tekintetében a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében
a) az ország egész területére kiterjedő területi illetékességgel a digitális tachográf-kártyák kiadásával, cseréjével és 
pótlásával, valamint
b) a  tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző szervezetek 
engedélyezésével és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása;”

 (3) Az R7.
a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt” 

szövegrész helyébe a „megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdésében a „megyei illetékességgel eljáró járási hivatal” szövegrész helyébe a „megyeszékhely 

szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg
lép.

17. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró, valamint 
talajvédelmi hatóságként Nógrád megye tekintetében a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási 
Hivatalát jelöli ki.
(6) A Kormány
a) a 4. § szerinti agrárkár-megállapító szervként,
b) a  7.  § c)  pontja szerinti, valamint a  9.  § (1)  bekezdés b) és d)  pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős 
borászati hatóságként,
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c) a 8. § (1) bekezdése szerinti borászati hatóságként,
d) a 13. § e) pontja szerinti növény- és talajvédelmi hatóságként,
e) a 29. § d) pontja és a 30. § (1) bekezdése szerinti halgazdálkodási hatóságként,
f ) a 42. § (4) és (5) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért felelős mezőgazdasági igazgatási szervként,
g) a 44. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős szervként,
h) a  48.  § a)  pontjában, b)  pont bb)  alpontjában, valamint c) és d)  pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős 
növénytermesztési és borászati hatóságként,
i) az 50. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős pálinkaellenőrző hatóságként,
j) az 51. § b) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős szolgáltatás felügyeletet ellátó hatóságként,
k) az 52. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátásért felelős talajvédelmi hatóságként,
l) az 54. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős telepítési hatóságként,
m) az 55. § d) pontja szerinti tenyésztési hatóságként,
n) az 57. § a), c), f ), g), j) és k) pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős tenyésztési hatóságként,
o) az 59. § d) pontja és a 60. § (1) bekezdése szerinti vadászati hatóságként
Csongrád megyében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát jelöli ki.
(7) A Kormány
a) a 7. § c) pontja szerinti feladatok ellátásáért felelős borászati hatóságként,
b) az 50. §-ban foglalt feladatok ellátásáért felelős pálinkaellenőrző hatóságként,
c) az 55. § d) pontja szerinti tenyésztési hatóságként
Tolna megyében a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatalát jelöli ki.”

 (2) Az R8. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a) a minisztert,
b) az országos főállatorvost,
c) a NÉBIH-et,
d) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
e) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,
f ) a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát  
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal),
g) a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalát  
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal),
h) a jegyzőt
jelöli ki.”

 (3) Az R8. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Éltv.
a) 34. § (3) bekezdés a) pontjában a közcélú igénybevétel,
b) 51. § (3) bekezdés e), f ) és u) pontjában foglaltak
tekintetében az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és 
a NÉBIH a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

 (4) Az R8. 42. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt, 
a főváros területére kiterjedően az Érdi Járási Hivatalt jelöli ki
a) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. § 
(1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint
b) a  települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat és a  hegyközség által létrehozott hegyőrség 
megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
tekintetében.”

 (5) Az R8. 18. alcíme a következő 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A.  § A  Kormány tenyésztési hatóságként az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
alkalmazásában a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások 
bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás 
igénybevételére irányuló kérelem megfelelősége ellenőrzésére a NÉBIH-et jelöli ki.”
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 (6) Az R8. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges, a  kizárólag állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését végző üzem működése 
engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni az  állati melléktermék égetésére vonatkozó 
levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási előírásoknak és határértékeknek való megfelelést, valamint 
a levegővédelmi ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó előírások teljesítését.”

 (7) Az R8. 70. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kiskapacitású égetők működésének engedélyezésére irányuló eljárásban – ha kizárólag állati mellékterméket 
és azokból származó terméket kezelnek – a környezetvédelmi szakkérdéseket nem kell vizsgálni.”

 (8) Az R8.
a) 18.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „58.  §-ában” szövegrész helyébe a  „34.  § (3)  bekezdés a)  pontjában 

a járványügyi intézkedések elrendelése tekintetében, 58. §-ában” szöveg,
b) 18. § (3) bekezdés a) pontjában a „34. § (2) bekezdés b)–l) pontjában, (3) bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „34.  § (2)  bekezdés b)–l)  pontjában, (3)  bekezdés b)–c)  pontjában” szöveg, az „51.  § (3)  bekezdésében,” 
szövegrész helyébe az „51. § (3) bekezdés a)–d) és g)–t) pontjában, valamint” szöveg,

c) 20.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „34.  § (1)  bekezdés d)  pontjában” szövegrész helyébe az  „az Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság engedélyezése 
és nyilvántartásba vétele, valamint az  állatmenhely, állatpanzió, az  állati eredetű melléktermék kezelését, 
feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés alapján történő 
nyilvántartásba vétele kivételével a 34. § (1) bekezdés d) pontjában” szöveg,

d) 23.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „34.  § (1)  bekezdés a)–c),” szövegrész helyébe a  „34.  § (1)  bekezdés 
a)–c)  pontjában, az  Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó 
gazdaság engedélyezése és nyilvántartásba vétele, valamint az állatmenhely, állatpanzió és az állati eredetű 
melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás bejelentés 
alapján történő nyilvántartásba vétele tekintetében d) pontjában, valamint” szöveg,

e) 66. § (2) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóságot” szöveg,
f ) 70.  § (4)  bekezdésében a  „követelmények” szövegrész helyébe a  „követelmények, a  környezetvédelmi 

előírások” szöveg
lép.

18. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 7. § (3) bekezdés d) és 
e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja)
„d) az  egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével kapcsolatosan a  másodfokú eljárás alapján szükséges 
feladatokat,
e) a másodfokú eljárás alapján az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási 
feladatokat,”

 (2) Az R9. 7. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja)
„d) a  TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a  nemzetközi egyezmények, illetve a  szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá 
az  Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a  hatáskörébe tartozó feladatokat, továbbá 
az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen
da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
db) a  bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az  egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,
dc) a  TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a  nemzetközi egyezmények, illetve a  szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az  Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,
dd) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,
de) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 44/C. § szerinti okirati bizonyítási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,”
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 (3) Az R9. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja az Ebtv. 27. § (1), (2), (5), (7) és (11) bekezdése 
szerinti feladatokat.”

 (4) Az R9. a következő 13. és 14. §-sal egészül ki:
„13. § A Kormány
a) az  1.  § c)  pontja szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró szervként Csongrád megye 
illetékességi területére kiterjedően a  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala mellett 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát,
b) a  7.  § (5)  bekezdés a), f ), és j)  pontjában foglalt feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként 
Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala 
mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát,
c) a 7. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másolatának kiadásával és az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős egészségbiztosítási szervként 
Csongrád megye illetékességi területére kiterjedően a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala 
mellett a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát
kijelöli.
14. § A Kormány a 13. §-ban meghatározott feladatok tekintetében
a) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki, Mórahalmi és Szegedi Járási Hivatala jogszabályban meghatározott 
illetékességi területén a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalát,
b) a  Csongrádi, Hódmezővásárhelyi, Makói és Szentesi Járási Hivatal illetékességi területén a  Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalát
jelöli ki.”

19. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3.  §-a a  következő (9)–(10) 
bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  Kormány a  fogyasztók és a  vállalkozások részére a  fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi előírásokról, 
valamint a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési 
eszközökről való tájékoztatás tárgyában – az  általuk ellátott feladatoknak megfelelően – a  járási hivatalt, 
a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.
(10) A  Pest Megyei Kormányhivatal a  fogyasztó kérésére lábbeli- és textiltermékekkel kapcsolatos minőségi 
kifogással összefüggő igény érvényesítéséhez díjazás ellenében szakvéleményt ad ki.”

20. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, az 5. §, a 9. § (2) és (4) bekezdése, a 13. §, a 17. § (1) bekezdése, valamint a 18. § (4) bekezdése 2017. február 15-én 

lép hatályba.
 (3) A 9. § (1), (3), (5), (6) és (8) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az  1.  §, az  5.  §, a  9.  §, a  17.  § (1)  bekezdés, valamint a  18.  § (4)  bekezdés hatálybalépése előtt megkezdett és 

az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat az  eljárás megindításakor hatályos jogszabályok 
rendelkezései szerint kell befejezni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 
2. melléklet II. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(Speciális kivételek:)
„o) a  megyei kormányhivatal átruházási megállapodásból eredő, a  kifizető ügynökségi feladatok tekintetében 
az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (társ)finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott intézkedésekkel kapcsolatos egyes kérelemkezelési, 
a  tagállami költségvetésből finanszírozott támogatási és kifizetési kérelmekkel, valamint az  intézkedésekkel 
összefüggő helyszíni vizsgálatokkal kapcsolatos egyes ellenőrzési feladataival kapcsolatos küldemények.”

2. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A másodfokú rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői feladatokat 
ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok és illetékességi területük

  A B

1. Kormányhivatal Illetékességi terület

2. Baranya Megyei Kormányhivatal
Baranya megye
Somogy megye
Tolna megye

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye

4. Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest főváros
Pest megye

5. Csongrád Megyei Kormányhivatal
Csongrád megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye

6. Fejér Megyei Kormányhivatal
Fejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye 

7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye

8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

”
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3. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6.  melléklet III. táblázat A:4 mezője helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(A
A vizsgálat feltétele)

(4.) Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel 
tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, 
állatitetem-hulladékgyűjtő, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre és 
származtatott termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról, valamint az 1774/2002/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdésében meghatározott, az I. táblázat A:4 mezőjébe nem tartozó, 
engedélyköteles létesítmények, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, élelmiszer-előállító és 
-forgalmazó, illetve tároló, takarmány-előállító, mesterséges megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi- 
és halkeltető állomás, méhanyanevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész esetén.

4. melléklet a 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez

Az R5. 9. mellékletében foglalt táblázat 16. és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D

1. Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök kézikönyv, településképi rendelet

2.
EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN 

RÉSZTVEVŐ  
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

EGYEZTETÉSI 
SZAKTERÜLET

ADATSZOLGÁLTATÁS  
TÉMAKÖRE

TELEPÜLÉSKÉPI 
ADATSZOLGÁLTATÁS)

„

16.
kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter

világörökség

világörökségi 
helyszín vagy terület 
és világörökségi 
várományos terület

világörökségi 
helyszín vagy terület 
és világörökségi 
várományos terület

17.

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala

kulturális 
örökségvédelem

nyilvántartott műemléki 
érték, műemlék, 
műemléki terület, 
nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely és 
régészeti védőövezet

nyilvántartott műemléki 
érték, műemlék, 
műemléki terület, 
nyilvántartott vagy 
védetté nyilvánított 
régészeti lelőhely és 
régészeti védőövezet

”
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A Kormány 21/2017. (II. 2.) Korm. rendelete 
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 módosításáról

A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  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 (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 5/C–5/H. §-sal egészül ki:
„5/C. § (1) Az elismerési és a honosítási eljárás megindítására irányuló, az eljáró hatósághoz benyújtandó kérelemhez 
az ügyfélnek csatolnia kell
a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) hiteles 
másolatát,
b) az Etv. IX. fejezete hatálya alá tartozó eljárások kivételével a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat 
(leckekönyv, ellenőrző könyv, tantárgyháló) hiteles másolatát, amely hitelt érdemlően igazolja a  tanulmányok 
időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott 
tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d) ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette.
(2) Ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához, az eljáró 
hatóság az elismerési és a honosítási eljárás során az ügyfelet felhívhatja arra, hogy
a) mutassa be a  bizonyítvány vagy az  oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott 
tanulmányainak igazolására szolgáló bizonyítványainak, okleveleinek másolatát, illetve
b) nyújtson be olyan, a  külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az  intézmény, szak 
tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető.
(3) Ha az  oklevél vagy a  bizonyítvány jogi hatálya vagy hitelessége kétséges, az  eljáró hatóság előírja, hogy 
a  kérelmező mutassa be az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjaiban meghatározott dokumentumok eredeti példányát. 
Ha a  (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okiratok fordításának pontossága kérdéses, az eljáró hatóság 
előírja, hogy az  ügyfélnek a  (2)  bekezdés a)–b)  pontjában meghatározott okiratok hiteles fordítását is be kell 
nyújtania.
(4) Az  eljáró hatóság kivételes méltányosságból felmentheti az  ügyfelet az  (1)  bekezdésben meghatározott 
okiratainak benyújtása alól, ha az  ügyfél – a  menedékjogról szóló törvény alapján – menekült, oltalmazott, 
menedékes vagy befogadott, és az ügyfél bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki fel nem róható okból nem 
állnak rendelkezésére.
5/D.  § (1) Az  Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az  eljárás megindítására irányuló, az  eljáró hatósághoz 
benyújtandó kérelemhez – az 5/C. §-ban foglaltaktól eltérően – az ügyfélnek mellékelnie kell
a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,
b) az adott szakma gyakorlásának megkezdésére jogosító, képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratainak, szakmai 
alkalmassági bizonyítványainak, okleveleinek hiteles másolatait és hiteles fordításait,
c) a szakmai tapasztalatáról szóló igazolást és ennek hiteles fordítását, amennyiben a szakmai tapasztalat igazolását 
az Etv. előírja, továbbá
d) az eljárási díj megfizetését tanúsító okiratot.
(2) A  tagállam állampolgárával az  Etv. 28.  § (2)  bekezdése alapján azonos megítélés alá eső ügyfélnek 
– az (1) bekezdésben foglaltakon túl – kérelméhez csatolnia kell
a) a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát,
b) a kutatási célú tartózkodási engedély másolatát,
c) a bevándorlási engedély, illetve a letelepedett jogállást igazoló okmány másolatát.
(3) Az  eljáró hatóság előírhatja, hogy az  ügyfél a  szükséges mértékben szolgáltasson információt tanulmányairól 
azzal a  céllal, hogy meg lehessen állapítani, van-e lényeges eltérés az  ügyfél képzése és az  előírt hazai képzés 
között. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik ezekkel az információkkal, az eljáró hatóság megkeresi a származási 
tagállam segítségnyújtó központját, illetékes hatóságát vagy más illetékes testületét.
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(4) Ha a kérelem az Etv. VIII. Fejezetének hatálya alá tartozik, az ügyfélnek mellékelnie kell a szakmai tapasztalatát és 
annak időtartamát igazoló más tagállami igazolást is.
(5) Ha a kérelem az Etv. IX. Fejezetének hatálya alá tartozik, az eljáró hatóság előírhatja, hogy az ügyfél mellékeljen 
olyan más tagállami igazolást, amely azt tanúsítja, hogy az  ügyfél képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata  
az Etv. IX. Fejezetének hatálya alá tartozik.
5/E. § (1) Az Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az e §-ban meghatározott igazolások hiteles fordítása és hiteles 
másolata az eredeti igazolások kiállítását követő három hónapon belül használható fel.
(2) Az  eljáró hatóság a  szakma gyakorlásához előírt körülmény megfelelő igazolásaként fogadja el a  származási 
tagállam illetékes hatósága által e körülményről kiállított igazolást, illetve – ha adott tagállamban az adott tényről 
ilyen hatósági igazolás nem állítható ki – a  származási tagállamban arra feljogosított más hatóság vagy szakmai 
szervezet által hitelesként igazolt nyilatkozatot vagy – ha a származási tagállam jogrendje azt elismeri – esküt.
(3) Ha az  eljáró hatóság az  ügyfél számára egészségi állapotára vonatkozó igazolás benyújtását írja elő, ennek 
az ügyfél a származási tagállamban ezek igazolására szolgáló iratok benyújtásával is eleget tehet.
(4) Ha a  származási tagállam nem írja elő a  szakmát gyakorolni szándékozó személynek a  (3)  bekezdés szerinti 
követelmény teljesítését, az  eljáró hatóság elfogadja a  származási tagállam illetékes hatósága által kiállított, 
az ügyfél egészségi állapotára vonatkozó, a Magyarországon előírt tartalmú igazolást.
(5) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak büntetlen előéletű személy gyakorolhat, az ügyfél ezt 
a körülményt igazolja.
(6) Ha valamely szabályozott szakmát Magyarországon csak megfelelő pénzügyi helyzet vagy megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkezés igazolása esetén lehet gyakorolni, az  eljáró hatóság ezek igazolásaként 
elfogadja a  más tagállam biztosítóintézetének vagy hitelintézetének az  igazolását is, ha az  – felelősségbiztosítás 
esetén a  fedezett kockázatok, a  kockázatok fedezésére meghatározott összeg vagy annak felső határa, illetve 
a kockázatviselés esetleges korlátai alapján – a célja és a tartalma tekintetében megfelel a magyar jogszabályok által 
előírtaknak.
(7) Ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratot valamely tagállamban állították ki, de a képzésre egészben vagy 
részben valamely más tagállamban került sor, az eljáró hatóság megkeresi a származási tagállam illetékes hatóságát, 
amennyiben megalapozott kétség merül fel abban a  tekintetben, hogy a  kihelyezett képzést folytató oktatási 
intézmény
a) elismert oktatási intézménynek minősül-e a származási tagállamban,
b) ugyanolyan képzést nyújt-e valamely más tagállamban, mint amilyet ez  az oktatási intézmény a  származási 
tagállamban nyújt,
c) által kiállított, képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat ugyanazokat a szakmai jogosultságokat ruházza-e át, mint 
amelyeket a teljes egészében a származási tagállam területén folytatott képzés sikeres elvégzéséről kiállított okirat 
révén szerzett volna az ügyfél.
5/F. § (1) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében 
– az 5/C. § (1) bekezdésétől eltérően – nem hiteles fordítást is elfogad.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti nem hiteles fordítás pontosságával kapcsolatban kétség merül fel, akkor az  eljáró 
hatóság tizenöt napos határidő megállapításával felhívja az  ügyfelet a  fordítás pontosítására. Ha az  ügyfél 
a  felhívásnak nem tesz eleget, vagy az  újabb fordítás sem alkalmas arra, hogy a  döntés alapjául szolgáljon, akkor 
az eljáró hatóság hiteles fordítás beszerzése iránt intézkedik, amelynek a költségeit az ügyfél viseli.
(3) Az Etv. Harmadik része szerinti eljárásban az eljáró hatóság angol nyelvű okiratok esetén nem hiteles fordítást is 
elfogad.
5/G.  § (1) Az  elismerési és honosítási eljárásban a  külföldön kiállított bizonyítvány vagy oklevél magyar 
külképviseleti hatóság felülhitelesítése nélkül is bizonyító erővel rendelkezik. Ha a külföldi bizonyítvány vagy oklevél 
hitelessége vagy jogi hatálya nem állapítható meg, az eljáró hatóság előírja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet 
külföldi illetékes hatóság felülhitelesítse, illetve az  ügyfél nyújtson be olyan, külföldi illetékes hatóság által 
kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a bizonyítvány vagy az oklevél az ügyfelet külföldön szabályozott szakma 
gyakorlására jogosítja fel.
(2) Ha az  ügyfél által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy az  ügyfél az  oklevél 
elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok az  eljáró hatóság megítélése 
szerint az  ügyfél által nem, vagy nehezen szerezhetők be, az  eljáró hatóság megkeresést intéz az  illetékes 
külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz. Az  Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárások 
kivételével, ha olyan külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát kell megállapítani, amelyet valamely,  
a  2001. évi XCIX.  törvénnyel kihirdetett, a  felsőoktatási képesítéseknek az  európai régióban történő elismeréséről 
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szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (a  továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény) magára nézve 
kötelezőnek elismerő államban állítottak ki, az  eljáró hatóság a  megkeresést a  Lisszaboni Egyezmény IX.2. Cikke 
szerinti külföldi információs központhoz intézi.
(3) Az  Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó eljárásokban az  eljáró hatóság, illetve az  előzetes ellenőrzést 
végző hatóság megalapozott kétség esetén az  ügyfél képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának és más 
tanúsítványainak hitelességét illetően megkeresést intézhet a származási tagállam illetékes hatóságához. Az eljáró 
hatóság, illetve az  előzetes ellenőrzést végző hatóság abban az  esetben is megkeresheti a  származási tagállam 
illetékes hatóságát, ha az kétséges, hogy az ügyfél képzése megfelel-e a minimális képzési követelményeknek.
5/H. § E rendelet alkalmazásában
1. hiteles fordítás:
a) az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
b) a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
c) a magyar közjegyző által a  közjegyzőkről szóló 1991. év XLI. törvény 138.  §-a szerinti hitelesítési záradékkal 
ellátott fordítás, továbbá
d) az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint;
2. hiteles másolat:
a) az eljáró hatóság által az eredeti okiratról készített, bélyegzőjével és záradékával ellátott másolat,
b) az a másolat, amely hitelesnek minősül valamely tagállam joga szerint, továbbá
c) a jogszabály által hitelesnek minősített másolat.”

2. §  A Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E  rendeletnek 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 módosításáról szóló 21/2017. (II. 2.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 5/C–5/H.  § rendelkezéseit a  Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet – a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseivel 
együtt –
a) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, valamint
b) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 26/2017. (II. 8.) Korm. rendelete 
a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló 
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről szóló  
498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti országos, regionális vagy elővárosi közúti vagy helyi 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást vagy a  menetrend szerinti vízi személyszállítási szolgáltatást végző 
közlekedési szolgáltató az 1. § b) pontja szerinti közlekedési kedvezményt nyújthat]
„d) halálos üzemi balesetet szenvedett munkavállaló, a  munkaviszony fennállása alatt egyéb okból elhunyt 
munkavállaló vagy a nyugdíjasként elhunyt volt munkavállaló igényjogosult hozzátartozójának,”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelete 
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági 
együttműködési egyezmény kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, 
kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény (a  továbbiakban: Szerződés) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány a Szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Szerződés hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:
„Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti Oktatási, Kulturális, Sport- és Ifjúsági 
Együttműködésről szóló Egyezmény

Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya (a továbbiakban: a Felek) a két ország közötti baráti kötelékek 
megerősítése, a  népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint a  két ország közötti oktatási, kulturális, 
sport- és ifjúsági együttműködés fejlesztése érdekében, attól a  szándéktól vezérelve, hogy az  oktatás, a  kultúra, 
a  sport és az  ifjúság által kölcsönösen erősítsék a  két ország népei közötti megértést, bizalmat és barátságot; 
elhatározták, hogy egyezményt kötnek az oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről, és ebből a célból 
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
A Felek támogatják a  széles körű együttműködést az  oktatás, a  kultúra, a  művészetek, a  sport és az  ifjúság terén. 
A mind hatékonyabb együttműködés érdekében támogatják a már meglévő közvetlen kapcsolatokat és elősegítik 
újabbak létesítését.

2. cikk
A Felek ösztönzik a  felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók, tudósok, valamint az  ifjúság és a  hallgatók 
cseréjét, az  érintett ösztöndíjprogramok keretein belül, illetve a  közöttük létrejövő együttműködést a  közös 
érdeklődésre számot tartó területeken.
Az együttműködés részleteiről az illetékes szaktárcák külön állapodnak meg. A Felek emellett ösztönzik az oktatási 
és a kulturális küldöttségek képviselőinek cseréjét.

3. cikk
A Felek ösztönzik és elősegítik a felsőoktatási és kulturális intézmények, valamint a kutatóintézetek közötti közvetlen 
oktatási és kulturális kapcsolatokat, és – a  rendelkezésre álló források és lehetőségek keretein belül – egyetemi 
oktatók és kutatók, kulturális szakemberek valamint az ifjúsági terület képviselőinek cseréjét.

4. cikk
A Felek támogatják a  két ország felsőoktatási intézményei közötti tudományos együttműködést, és megosztják 
egymással az  iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos 
információkat azok kölcsönös elismerése érdekében.

5. cikk
A Felek együttműködnek az  UNESCO és más nemzetközi, kormányközi és nem kormányzati oktatási és kulturális 
szervezetek keretein belül, továbbá támogatják a  nemzetközi regionális együttműködés keretein belül közösen 
kialakított kulturális projektek megvalósítására irányuló kezdeményezéseket.
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6. cikk
A Felek ösztönzik a  két ország művészei és kulturális intézményei között létrejövő kapcsolatokat és 
csereprogramokat a  képzőművészet, előadó-művészet, dráma és audiovizuális művészet és az  új média, 
az  irodalom, fordítás és könyvkiadás, a  múzeum-, levéltár- és könyvtár-igazgatás, az  amatőr- és népművészet 
területén.

7. cikk
A Felek elősegítik csereprogramok megvalósulását (különös hangsúlyt fektetve az  ifjúsági csereprogramokra, 
tájékoztatásra, tanácsadásra, ifjúsági részvételre és ifjúsági mobilitásra, nem formális oktatásra és ifjúsági 
szervezetek közötti együttműködésre); szakértői csereprogramokat az  ifjúsági infrastruktúra területén (ifjúsági 
központok, ifjúsági klubok, információs központok); stratégiai dokumentumok (nemzeti és helyi irányelvek), 
ifjúságot érintő jogszabályok és működési szabályzatok cseréjét.

8. cikk
A Felek ösztönzik és bátorítják oktatási és kulturális hetek és napok szervezését a  két ország kulturális 
intézményeiben.

9. cikk
A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, digitális tartalmak 
és minden, a két országban folyó oktatással, kutatással, ifjúsági eseményekkel, valamint kulturális tevékenységekkel 
kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti cseréjét.

10. cikk
A Felek kölcsönösen fejlesztik a  könyvtáraik, levéltáraik, muzeális és egyéb, a  kultúra és a  kulturális örökség 
területéért felelős intézményeik közötti közvetlen együttműködést, a tapasztalatok és szakemberek cseréjét. A Felek 
– jogszabályaiknak megfelelően – engedélyezik és lehetővé teszik a könyvtárakban, levéltárakban és múzeumokban 
található anyagokhoz való hozzáférést kutatás céljából.

11. cikk
A Felek együttműködnek a  kulturális örökség megőrzése és védelme – beleértve a  szellemi kulturális örökség 
megőrzését és védelmét –, valamint a  régészet területén, illetve ösztönzik a  szakértők cseréjét, a  jó gyakorlatok, 
módszertanok kölcsönös megosztását az  örökséggazdálkodás-menedzsment, védelem és megőrzés területén, 
illetékes háttérintézményeik bevonásával.

12. cikk
A Felek kölcsönösen támogatják kiállítások egymás országában való megszervezését, amelyek részleteiről az érintett 
intézmények külön állapodnak meg.

13. cikk
A Felek ösztönzik a másik Fél nyelvének oktatását, lektorok és vendégtanárok, szakmai anyagok cseréjét, a nyelvi és 
szakmai tanfolyamokon való részvételt.

14. cikk
A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a  két ország érintett oktatási, kulturális, 
sport- és ifjúsági intézményei között.

15. cikk
Az Egyezmény cikkei nem értelmezhetők oly módon, amelyek érintenék a  Felek azon nemzetközi szerződésekből 
eredő jogaikat és kötelezettségeiket, amelynek valamely Fél az aláírója.



3530 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám

16. cikk
Jelen Egyezmény azon utolsó írásbeli jegyzék kézhezvétele utáni 30. napon lép hatályba, amelyen a  Felek 
diplomáciai úton tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi követelményeknek.
Ez az  Egyezmény hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint automatikusan 
megújul újabb 5 év hosszúságú időszakokra, kivéve, ha bármely Fél a  diplomáciai csatornákon keresztül írásban 
legalább hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a  másik Felet, hogy a  jelen Egyezményt meg 
kívánja szüntetni.
Amennyiben a  jelen Egyezmény hatálya megszűnik, úgy annak rendelkezéseit a  még működő projektek és 
programok vonatkozásában azok teljes befejezéséig alkalmazni kell.

Ezt az  Egyezményt Budapesten (helyszín) írták alá 2017. január 27-én (dátum) magyar, montenegrói és angol 
nyelven, kettő eredeti példányban, melyek mindegyike egyformán hiteles. Az  értelmezésből származó bármely 
nézetkülönbség esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

 …………………………………… ………………………………….. 
 Magyarország Kormánya nevében Montenegró Kormánya nevében

Agreement between the Government of Hungary and the Government of Montenegro on Cooperation in the 
Fields of Education, Culture, Sports and Youth

The Government of Hungary and the Government of Montenegro (hereinafter: “the Parties”), led by the desire to 
strengthen the ties of friendship between their countries and reaffirm the connection between the two nations, to 
enhance the education, cultural, sports and youth cooperation between them, to further contribute to the mutual 
understanding, trust and friendship between their peoples through education, culture, sports and youth, have 
decided to conclude an Agreement on education, cultural, sports and youth cooperation and agreed upon the 
following:

Article 1
The Parties shall promote extensive cooperation in the field of education, culture, arts, sports and youth. To this end, 
they shall support existing direct connections and encourage creating new ones.

Article 2
The Parties shall encourage the exchange of higher education officials, academia, researchers, youth and students, 
within the framework of their respective scholarship programs and their cooperation in areas of mutual interest.
The details of the cooperation shall be agreed upon by the relevant Ministries of the Parties. The Parties also 
encourage the exchange of educational and cultural delegations.

Article 3
The Parties shall promote and encourage direct educational and cultural cooperation between higher education 
and cultural institutions and research institutes and the exchange of academia, researchers, cultural experts and 
youth representatives, according to their financial capacities.

Article 4
The Parties shall encourage scientific cooperation between their respective higher education institutions and 
exchange data and information regarding mutual recognition and equivalency of certificates, diplomas and degrees 
awarded by them.

Article 5
The Parties shall cooperate within the framework of UNESCO and other international, intergovernmental and 
non-governmental education and cultural organizations and support the realization of joint cultural projects 
created in the framework of international regional cooperation.
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Article 6
The Parties shall encourage direct interaction and exchange programs between cultural institutions, individual 
artists of both countries and in the field of fine arts, performance arts, dramatic and audiovisual arts and new media, 
literature, translation and publishing, museum archive and library management, amateur and folk arts.
Article 7
The Parties shall encourage exchange of programs (with special emphasis in youth exchange youth information 
and counseling, youth participation and youth mobility, non-formal education and cooperation between youth 
organizations); exchange of expertise in the field of youth infrastructures (Youth centers, Youth clubs, info-centers); 
exchange of Strategic documents (National and Local Youth Policies), Laws and by-laws regarding youth.

Article 8
The Parties shall promote and encourage the organization of educational and cultural days and weeks in their 
respective cultural institutions.

Article 9
The Parties shall encourage the exchange of books, publications, brochures, booklets, periodicals, documents, films 
and any other source material related to education and cultural activities, youth events and scientific research in 
their respective countries.

Article 10
The Parties shall mutually promote and enhance the exchange of experience and professionals and direct 
cooperation between their libraries, archives, museums and other institutions in the field of cultural heritage. 
The Parties shall, in accordance with their legal regulations, provide access to the material stored in their libraries, 
archives and museums for academic purposes.

Article 11
The Parties shall cooperate in the field of preservation of cultural heritage, conservation – also including the 
preservation and conservation of intangible cultural heritage – and archeology and encourage the exchange of 
professionals, good practices and methods in the field of heritage management, protection and preservation, with 
the inclusion of their background institutions.

Article 12
The Parties shall mutually promote the exchange of exhibitions between their countries, while the details of 
cooperation will be settled in a separate agreement between the institutions concerned.

Article 13
The Parties shall encourage the teaching of the language of the other Party and the exchange of foreign language 
lecturers, guest lecturers and academic material and the participation on linguistic and professional courses.

Article 14
The Parties shall promote the conclusion of separate agreements between their concerned educational, cultural, 
sport and youth institutions.

Article 15
The articles of this Agreement shall not be construed in a manner that may affect the rights and obligations of the 
Parties under international agreements that either Party is a signatory to.

Article 16
The present Agreement shall enter into force on the 30th day after receiving the last written notification by which the 
Parties have notified each other, through diplomatic channels, that their internal legal procedures required for the 
entry into force of this Agreement have been fulfilled.



3532 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for successive  
5 year periods, unless either Party notifies the other in writing about its intention to terminate this Agreement at 
least six (6) months prior to its expiry.

In the event this Agreement is terminated, its provisions shall continue to be implemented with respect to existing 
programs and projects until they are fully completed.

Done at Budapest on 27 January 2017 in two original copies, each in Hungarian, Montenegrin and English 
languages, all texts being equally valid. In case of any divergence in interpretation, English text shall prevail.

 On behalf of the Government of Hungary On behalf of the Government of Montenegro”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Szerződés 16. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Szerződés, valamint a  2.  § és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter 

és a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. §  Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, 
tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezménynek a  Montenegrói Köztársaság 
vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 163/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 28/2017. (II. 13.) Korm. rendelete 
a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos 
kormányrendeletek 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. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, 
továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az  1956-os forradalommal és szabadságharccal 
összefüggésben elítéltek, valamint a  korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az  egyes személyes 
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2017. január 1-jétől  
– a 2/A. § szerinti emelésen túl – a 2016 novemberében folyósított összeg 60%-ával fel kell emelni. Az ellátás már 
folyósított és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére 2017. január 1-jére visszamenőleg hivatalból, 
legkésőbb 2017. március 31-ig kerül sor. Az ellátást 2016. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére 
járó összeg 60%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint növelt, (1)–(4) bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, 
olyan összeg alapulvételével, mely a jogosultat – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2016 novemberében 
megillette volna.
(6) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2018. január 1-jétől  
– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 40%-ával fel kell emelni. Az  ellátást  
2017. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére járó összeg 40%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint 
növelt, (1)–(4)  bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat  
– a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2016 novemberében megillette volna.”

2. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai 
munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről 
szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot 
teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2017. január 1-jétől  
– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 60%-ával fel kell emelni. Az  ellátás 
már folyósított és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére 2017. január 1-jére visszamenőleg 
hivatalból, legkésőbb 2017. március 31-ig kerül sor. Az  ellátást 2016. december 31-ét követő időponttól  
a  2016. novemberére járó összeg 60%-ával és a  2/A.  §-ban foglaltak szerint növelt, (1) és (2)  bekezdés szerinti 
összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat – a  jogosultsági feltételek fennállása 
esetén – 2016 novemberében megillette volna.
(4) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2018. január 1-jétől  
– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 40%-ával fel kell emelni. Az  ellátást  
2017. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére járó összeg 40%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint 
növelt, (1) és (2)  bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat  
– a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2016 novemberében megillette volna.”

3. Záró rendelkezés

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelete 
a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett 
ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 
17. és 24. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest, IX. kerület, belterület 
38250/5. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon, illetve ezen ingatlanból telekalakítás jogerős befejezését 
követően kialakított ingatlanon megvalósítandó Málenkij Robot Emlékhely kialakítására irányuló beruházással 
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti Beruházás megvalósításához és az  (1)  bekezdésben megjelölt ingatlan 
megosztásához, valamint az  emlékhely kialakításához és fenntartásához szükséges méretű ingatlan állami 
tulajdonba kerüléséhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint 
használja fel.

 (2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy 
kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb nyolc nap 
áll rendelkezésre.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

5. §  Az 1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1.  építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4.  vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
  5.  az  ágazati jogszabály alapján a  fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági 

feladat- és hatáskörébe tartozó az  egyes sajátos ipari létesítményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások, illetve 
villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások,

  6.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  7.  útügyi hatósági eljárások,
  8.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
  9.  földmérési hatósági eljárások,
10.  hírközlési hatósági eljárások,
11.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
12.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
13.  területrendezési hatósági eljárások,
14.  közegészségügyi hatósági eljárások,
15.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16.  rendészeti hatósági eljárások,
17.  régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
18.  természetvédelmi hatósági eljárások,
19.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
20.  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
21.  az  óvóhely épülettel kapcsolatos munkálat elvégzéséhez, illetve az  óvóhely rendeltetéstől eltérő 

hasznosításhoz szükséges katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,
22.  vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
23.  az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, az  ingatlan megosztásához, valamint az  emlékhely kialakításához és 
fenntartásához szükséges méretű ingatlan tartós állami tulajdonba kerüléséhez közvetlenül szükségesek, 
kivéve a kisajátítási eljárást,

24.  az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 33/2017. (II. 15.) 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. §  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.) a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § (1) E  rendeletnek 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 szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2.  §-ával megállapított 5. számú mellékletét 
a 2017.  január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék 
a  közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017.  március 
hónapban kell kifizetni.
(2) Ha a  közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 
2016.  december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor az  (1)  bekezdés szerinti 
kifizetés időarányosan történik.”

2. §  A Kjtvhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet 2017. február 17-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelethez

 1. A Kjtvhr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat F–J oszlopa helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Sor- 

szám

Közalkalmazotti 

jogviszonyban töltött idő
Fizetési osztály)

„

F G H I J

(1. 0–1 év között  45 500  45 500  54 000  54 000  54 000 

2. 1–2 év között  45 500  45 500  54 000  54 000  54 000 

3. 2–3 év között  45 500  45 500  54 000  54 000  54 000 

4. 3–4 év között  45 500  45 500  54 000  54 000  51 230 

5. 4–5 év között  53 760  53 760  69 050  69 050  66 280 

6. 5–6 év között  53 760  53 760  69 050  69 050  66 280 

7. 6–7 év között  53 760  53 760  69 050  69 050  54 693 

8. 7–8 év között  53 760  53 760  69 050  69 050  54 693 

9. 8–9 év között  59 955  59 955  77 650  77 650  63 293 

10. 9–10 év között  59 955  59 955  77 650  72 865  51 705 

11. 10–11 év között  59 955  59 955  77 650  72 865  51 705 

12. 11–12 év között  59 955  59 955  77 650  72 865  51 705 

13. 12–13 év között  66 150  66 150  90 371  74 936  52 838 

14. 13–14 év között  66 150  66 150  90 371  74 936  52 838 
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15. 14–15 év között  66 150  66 150  90 371  74 936  52 838 

16. 15–16 év között  66 150  66 150  88 201  64 286  41 251 

17. 16–17 év között  72 087  72 087  106 386  82 471  59 436 

18. 17–18 év között  72 087  72 087  106 386  82 471  59 436 

19. 18–19 év között  72 087  72 087  96 674  71 821  50 166 

20. 19–20 év között  72 087  72 087  96 674  71 821  50 166 

21. 20–21 év között  86 413  86 413  114 859  90 007  68 352 

22. 21–22 év között  86 413  85 805  105 147  79 357  58 695 

23. 22–23 év között  86 413  85 805  105 147  79 357  58 695 

24. 23–24 év között  86 413  85 805  105 147  79 357  58 695 

25. 24–25 év között  102 804  94 576  113 620  89 022  67 225 

26. 25–26 év között  102 804  94 576  113 620  89 022  67 225 

27. 26–27 év között  102 804  94 576  113 620  89 022  67 225 

28. 27–28 év között  96 969  86 639  103 907  80 502  57 568 

29. 28–29 év között  111 295  100 965  122 093  98 687  75 754 

30. 29–30 év között  111 295  100 965  122 093  98 687  75 754 

31. 30–31 év között  103 975  93 027  113 675  90 167  66 097 

32. 31–32 év között  103 975  93 027  113 675  90 167  66 097 

33. 32–33 év között  118 301  107 353  131 860  108 353  84 283 

34. 33–34 év között  110 981  99 416  123 443  99 833  74 627 

35. 34–35 év között  110 981  99 416  123 443  99 833  74 627 

36. 35–36 év között  110 981  99 416  123 443  99 833  74 627 

37. 36–37 év között  117 987  105 804  133 211  108 078  81 997 

38. 37–38 év között  117 987  105 804  133 211  108 078  81 997 

39. 38–39 év között  117 987  105 804  133 211  108 078  81 997 

40. 39–40 év között  110 667  97 867  124 793  98 138  71 182 

41. 40–41 év között  124 993  112 193  142 979  116 324  89 367 

42. 41–42 év között  124 993  112 193  142 979  116 324  89 367 

43. 42–43 év között  117 673  104 255  134 561  106 384  78 552 

44. 43–44 év között  117 673  104 255  134 561  106 384  78 552 

45. 44–45 év között  131 998  118 581  152 747  124 569  96 738 

46. 45–46 év között  124 678  110 643  144 329  114 629  85 923 

47. 46–47 év között  124 678  110 643  144 329  114 629  85 923 

48. 47–48 év között  124 678  110 643  144 329  114 629  85 923 

49. 48 év felett)  137 105  122 453  154 097  122 875  93 293 
”
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Az emberi erőforrások miniszterének 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelete 
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím, valamint az  1–5.  melléklet tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi 
XXXI.  törvény 162.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(2)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím, valamint a 7–11. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 132.  § (2)  bekezdés c) és 
l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím, valamint a 12. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(2)  bekezdés m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló  
14/1995. (III. 31.) NM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a  szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 14/1995. (III. 31.) 
NM rendelet.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) a következő 2/C. 
és 2/D. §-sal egészül ki:
„2/C. § (1) A Gyvt. 35. § (1) bekezdése szerinti érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai
a) a gyermekönkormányzat képviselői,
b) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, illetve a fiatal felnőttek képviselői,
c) az intézmény dolgozóinak képviselői és
d) az intézményt fenntartó képviselői.
(2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott személyek száma összesen nem lehet kevesebb 
az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti személyek összlétszámánál.
(3) Az érdekképviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat, és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, 
továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekvédelmi gyámnál, a gyermekjogi képviselőnél és 
más hatáskörrel rendelkező szervnél.
(4) Az érdekképviseleti fórum az  intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket, fiatal felnőttet érintő 
ügyekben, valamint javaslatot tehet az  intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 
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tervezéséről, működtetéséről, valamint az  ebből származó bevételek felhasználásáról. Az  érdekképviseleti fórum 
egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.
2/D.  § (1) A  bentlakásos gyermekintézmény valamennyi gyermekének képviseletében az  a  Gyvt. 37.  §-a szerinti 
gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több mint 50%-a választott meg.
(2) A gyermekönkormányzat – az intézményvezető véleményének kikérésével – dönt saját működéséről. Szervezeti 
és működési szabályzatát a választó gyermekközösség fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A jóváhagyás 
csak akkor tagadható meg, ha a  szabályzat jogszabálysértő vagy ellentétes az  intézmény szervezeti és működési 
szabályzatával, illetve házirendjével.
(3) A  gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat az  intézmény vezetőjénél a  bentlakásos gyermekintézmény 
működésével és a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi kérdésben, amit az intézmény vezetőjének figyelembe kell 
venni.”

3. §  Az Nmr. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A szolgáltatást igénybe vevő számára az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell nyújtani
a) a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó nyilvántartásokról és
c) panaszjoga gyakorlásának módjáról.”

4. §  Az Nmr. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az együttműködési megállapodás egy évre köthető, ezt követően annak indokoltságát felül kell vizsgálni, kivéve 
a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés esetén.”

5. §  Az Nmr. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az esetmegbeszélésre meg kell hívni)
„d) az esetmegbeszélés témájától, céljától függően a járási jelzőrendszeri tanácsadót vagy a család- és gyermekjóléti 
központ esetmenedzserét (a továbbiakban: esetmenedzser).”

6. § (1) Az Nmr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  1. számú mellékletben meghatározott létszámelőírás esetében a  25 ellátott család számításakor csak azok 
a megállapodással rendelkező családok vehetők figyelembe, ahol
a) a  szociális segítőmunka során éves átlagban legalább havi három személyes találkozás megszervezésére és 
dokumentálására sor kerül, vagy
b) hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás történik.”

 (2) Az Nmr. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Egy fő családsegítő a  25 család felett havi átlagban legfeljebb 10, a  (2)  bekezdés alá nem tartozó családot 
támogathat szociális segítő munkával.”

7. §  Az Nmr. 21. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A család- és gyermekjóléti központ a  járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai 
támogatása érdekében)
„c) a családsegítő munkatárs szakmai felkészülését alkalmazásának első évében kétheti rendszerességgel támogatja, 
ha az egyedül látja el a szolgálat feladatait, és a képesítési előírások teljesítése alól felmentést kapott.”

8. §  Az Nmr. 73/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A krízisközponti férőhelyek tekintetében az ellátottak befogadása országos.”

9. §  Az Nmr. II. Fejezete a következő 73/C. §-sal egészül ki:
„73/C. § (1) A krízisközpont vagy a titkos menedékház által nyújtott félutasház-szolgáltatás igénybevétele pályázati 
úton történik. A pályázatnak tartalmaznia kell
a) a  krízisközpontban, a  titkos menedékházban, illetve a  családok átmeneti otthonában eddig igénybe vett 
gondozás eredményeit,
b) a félutasház-szolgáltatás igénybevételének okait,
c) a bántalmazottnak az élethelyzete rendezésére vonatkozó elképzeléseit, és
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d) annak vállalását, hogy sikeres pályázat esetén a  bántalmazott együttműködik a  félutasház-szolgáltatást 
szükségessé tevő okok megszüntetésében, valamint részt vesz a  krízisközpont által szervezett előtakarékossági 
programban és a társadalmi reintegrációt segítő programban.
(2) Az előtakarékossági program során a bántalmazott – szakemberek közreműködésével – segítséget kap az önálló 
életvitelhez és az  ehhez szükséges jövedelem megszerzésére irányuló lehetőségek felkutatásához, valamint 
a munkaerő-piacon hasznosítható képességek megszerzéséhez.
(3) A társadalmi reintegrációt segítő program során a bántalmazott – szakemberek közreműködésével – segítséget 
kap a  saját és családja helyzetének rendezéséhez, a  családi kapcsolatok megerősítéséhez, a  pszichés sérülések 
feldolgozásához és a jövőkép kialakításához.”

10. §  Az Nmr. 101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott gondozott gyermek befogadásáról a  nevelőszülői hálózat működtetője 
haladéktalanul értesíti a 4. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a beutaló szervet, illetve a gyámhivatalt,
b) a szakszolgálatot,
c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes képviselőjét,
d) a nevelésbe vett gyermek szülőjét, feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem szűnt 
meg, valamint gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,
e) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot és
f ) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét.”

11. §  Az Nmr. 106. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ellátás megszüntetéséről az  időpont és a  gondozott gyermeket átvevő személy megjelölésével 
a nevelőszülői hálózat működtetője haladéktalanul értesíti az 5. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a gyámhivatalt,
b) a szakszolgálatot,
c) a gyermek gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,
d) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot és
e) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét.”

12. §  Az Nmr. 109. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyermekotthon a Gyvt. 57. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatai ellátása érdekében
a) tájékoztatja
aa) az  ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek befogadásáról a gyámhivatalt, a gyermekvédelmi 
gyámot, a család- és gyermekjóléti központot, valamint a szakszolgálatot,
ab) a Gyvt. 46. §-a alapján ellátott gyermek befogadásáról a szülőt vagy más törvényes képviselőt, a gyámhivatalt, 
a család- és gyermekjóléti szolgálatot, a család- és gyermekjóléti központot és a szakszolgálatot,
ac) az utógondozói ellátott befogadásáról a gyámhivatalt és a szakszolgálatot,
b) gondoskodik az  utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, valamint az  átmeneti gondozásban részesülő 
gyermekének felvételéről, és erről értesíti a szakszolgálatot, és
c) együttműködik a gyámhivatal határozata alapján kirendelt gyermekvédelmi gyámmal, helyettes gyermekvédelmi 
gyámmal, elősegíti a gyámi feladatok ellátását, az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának előkészítését, 
és ennek megfelelően
ca) elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjába történő visszatérését, ennek érdekében 
együttműködik a családdal, a család- és gyermekjóléti központtal, a szakszolgálattal, valamint a gyámhivatallal,
cb) rendszeresen tájékoztatja a  gyámhivatalt a  gyermek és a  szülő kapcsolattartásáról a  gyermek 
örökbefogadhatónak nyilvánítása érdekében,
cc) elősegíti a  gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, 
gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét,
cd) felkészíti a gyermeket a családi életre és az önálló életvezetésre,
ce) elősegíti, hogy a  gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezésével, szakképzettség megszerzésével, illetve 
előtakarékossággal készüljön az önálló életre, és
cf ) utógondozást biztosít a  volt nevelésbe vett gyermeknek, illetve az  utógondozói ellátásban részesült fiatal 
felnőttnek.”



3541 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám

13. §  Az Nmr. 110. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  gyermekotthon a  területi szükségletekhez és az  e  rendeletben meghatározott szakmai szabályokhoz 
igazodóan alakítja ki szervezetét, nevelési-gondozási rendszerét és szakmai programját.”

14. §  Az Nmr. 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„111.  § A  gyermekotthon nevelési alapdokumentuma a  pedagógus munkakörben foglalkoztatott, továbbá 
a  nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű munkatársak (a  továbbiakban együtt: 
nevelőtestület) által elfogadott, a  nevelés céljait, alapelveit és módszereit tartalmazó, a  4/A.  § szerinti szakmai 
program.”

15. §  Az Nmr. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A befogadásról a gyermekotthon haladéktalanul értesíti a 4. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a beutaló szervet, illetve a gyámhivatalt,
b) a szakszolgálatot,
c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes képviselőjét,
d) a nevelésbe vett gyermek szülőjét, feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg vagy az nem szűnt 
meg, valamint gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,
e) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot és
f ) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét.”

16. §  Az Nmr. 120. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az  ellátás megszüntetéséről az  időpont és a  gondozott gyermeket átvevő személy megjelölésével 
a gyermekotthon haladéktalanul értesíti az 5. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a gyámhivatalt,
b) a szakszolgálatot,
c) a gyermek gyermekvédelmi gyámját és helyettes gyermekvédelmi gyámját,
d) a szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti központot,
e) a pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelőjét.”

17. §  Az Nmr. 126. §-a a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában szakmai 
munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást nyújtó személy a  foglalkoztatása megkezdésétől számított 
6 hónapon belül speciális gyermekotthoni feladatellátásra felkészítő képzésen vesz részt.
(11) A szakmai munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást nyújtó személynek a felkészítő képzést nem 
kell ismételten elvégeznie, ha
a) a speciális gyermekotthonon, speciális lakásotthonon vagy gyermekotthon speciális csoportján belül munkaköre 
másik szakmai munkakörre változik, vagy
b) más speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában szakmai 
munkakörben foglalkoztatják tovább.
(12) A  Főigazgatóság szervezi a  felkészítő képzést, és dolgozza ki a  képzés tematikáját. A  felkészítő képzés 
elvégzéséről a Főigazgatóság igazolást állít ki.”

18. §  Az Nmr. 136. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„136. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítani 
kell
a) a gondozási hely meghatározásával,
b) az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, működtetésével,
c) az örökbefogadás szakmai előkészítésével,
d) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával, gondnokságával,
e) a szaktanácsadással,
f ) a Gyvt.-ben előírt nyilvántartások vezetésével,
g) a megyei bizottság működtetésével és
h) a támogatott közvetítői eljárással
kapcsolatos feladatok ellátását.
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(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a Gyvt. 63. § a) pontja szerinti tevékenysége ellátása érdekében
a) segíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítését,
b) jelzi a  gyámhivatalnak, ha a  gyermekvédelmi gyám, a  helyettes gyermekvédelmi gyám vagy az  egyes gyámi 
feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő gyámi tisztségéből való felmentése, elmozdítása vagy 
felfüggesztése indokolt, és
c) szervezi az  elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében – a  család- és gyermekjóléti központtal 
együttműködve – elősegíti a vér szerinti család és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítását, fenntartását.
(3) A  gyermekvédelmi szakszolgáltatás a  kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban meghatározottak szerint 
elősegíti a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek és a kapcsolattartásra jogosult kapcsolattartását.
(4) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a Gyvt. 63. § b) pontja szerinti tevékenysége ellátása érdekében biztosítja
a) a gyermekvédelmi gyámi és helyettes gyermekvédelmi gyámi tevékenységet, és
b) az eseti gyámi feladatok ellátását, amelynek keretében ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyermekvédelmi gyám 
és a helyettes gyermekvédelmi gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha – különleges szakértelmet igénylő 
ügyben – a gyermekvédelmi gyám és a helyettes gyermekvédelmi gyám nem tudja a gyermek képviseletét ellátni.
(5) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a Gyvt. 63. § c) pontja szerinti tevékenysége ellátása érdekében
a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, és
b) javaslatot készít a szakellátás fejlesztésére, és elősegíti a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazását.”

19. §  Az Nmr. 152/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„152/A. § (1) A gyermekvédelmi gyám – a kirendelése esetén – munkakörében ellátja az eseti gyámi, a vagyonkezelő 
eseti gyámi és a helyettes gyermekvédelmi gyámi feladatokat.
(2) A  gyermekvédelmi gyám a  Gyvt. 84.  § (6)  bekezdése és 90.  § (3)  bekezdése szerinti feladatellátása mellett 
egyidejűleg legfeljebb öt gyermek tekintetében láthat el eseti gyámi, illetve vagyonkezelő eseti gyámi feladatokat.
(3) A  gyermekvédelmi gyám, ennek hiányában a  szakszolgálat tájékoztatja a  helyettes gyermekvédelmi gyámot 
a gyermekvédelmi gyám akadályoztatásának, illetve távollétének tényéről.”

20. §  Az Nmr. 163. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önálló szakmai egység szakmai programmal rendelkezik, és élén gyermekotthon vezető áll.”

21. §  Az Nmr. a következő 177. §-sal egészül ki:
„177.  § A  2017. július 1-jén speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban vagy gyermekotthon speciális 
csoportjában szakmai munkakörben foglalkoztatott, személyes gondoskodást nyújtó személynek a  126.  § 
(10) bekezdése szerinti felkészítő képzést legkésőbb 2018. június 30-áig kell elvégeznie.”

22. §  Az Nmr. a következő 178. §-sal egészül ki:
„178. § Szakképzettnek kell tekinteni folyamatos foglalkoztatásának időtartama alatt és annak megszűnését követő 
négy hónapon belül történő ismételt foglalkoztatásának időtartama alatt azt a személyt, akit 2016. december 31-én 
a 2016. december 31-én hatályos képesítési előírások alapján
a) speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában magasabb 
vezető, vezető, nevelő, fejlesztőpedagógus vagy gyermekfelügyelő munkakörben, vagy
b) utógondozó otthonban vagy kizárólag utógondozói ellátottak elhelyezését biztosító lakásotthonban magasabb 
vezető, vezető vagy nevelő munkakörben
foglalkoztattak.”

23. § (1) Az Nmr.
a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,
b) 2. számú melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

 (2) Az Nmr.
a) 4. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
b) 5. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,
c) 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet
lép.
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24. §  Az Nmr.
a) 3. § (3) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
b) 9.  § (1)  bekezdés j)  pontjában az  „a kijelölt” szövegrész helyébe az  „az esetmenedzser, esettől függően 

a kijelölt” szöveg,
c) 20.  § (2)  bekezdésében az  „a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere végzi (a  továbbiakban: 

esetmenedzser)” szövegrész helyébe az „az esetmenedzser” szöveg,
d) 136/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „gyám” szövegrész helyébe a „gyám és a  helyettes gyermekvédelmi 

gyám” szöveg,
e) 143. § (1) bekezdésében a „más fenntartó” szövegrész helyébe a „más fenntartó felkérésére” szöveg,
f ) 150.  §-ában a  „gyám tájékoztatása” szövegrész helyébe a  „gyám tájékoztatása, illetve a  helyettes 

gyermekvédelmi gyámnak az azonnali intézkedésről adott tájékoztatása” szöveg
lép.

25. §  Hatályát veszti az Nmr.
a) 8. § (2) bekezdés c)–e) pontja,
b) 73/A. § (3)–(5) bekezdése,
c) 152. §-a.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló  
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

26. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 
(a továbbiakban: Ir.) 2/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  Szt. 138.  § (4)  bekezdése szerint átalakuló átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az  (1)  bekezdés szerinti 
feltétel teljesítése alól 2023. január 1-jéig felmentést kap.”

27. §  Az Ir. 1. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

28. §  Hatályát veszti az Ir. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , fogyatékosok és demens személyek” szövegrész.

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

29. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) szolgáltatási elem: a szakmai programban a szolgáltatás részeként megjelenő alábbi tevékenységek összessége:
la) tanácsadás: az  igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésére reagáló, 
élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása 
valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra 
ösztönöz, vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul,
lb) esetkezelés: az  igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémájának megoldására, illetve céljai 
elérésére) irányuló, megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során 
számba veszik és mozgósítják az  igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat 
a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
lc) pedagógiai segítségnyújtás: szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett 
tervszerű tevékenység, folyamat, amely olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek és képességek átadásának 
közvetlen és közvetett módját teszi lehetővé, gyakoroltatja, aminek eredményeként az  igénybe vevő lehetőséget 
kap képességei kiteljesítésére, fejlődésében egy magasabb szint elérésére,
ld) gondozás: az  igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés mindazon tevékenységek 
elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű 
testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely elősegíti a  körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, illetve 
a családban, társadalmi státuszban való megtartását, visszailleszkedését,
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le) étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő 
lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen,
lf ) gyógypedagógiai segítségnyújtás: a  fogyatékosságból adódó akadályoztatottság kompenzációjára szolgáló 
–  a  gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer az  igénybe vevő, családja és környezete 
képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében,
lg) felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai 
biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll,
lh) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás: az  igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes 
környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a  személyes szükségleteinek 
kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem 
tudja megoldani,
li) szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az  igénybe vevőhöz, vagy az  igénybe vevő eljuttatása 
a  közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha 
szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldhatóak meg,
lj) készségfejlesztés: az  igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak, egyéni és társas 
készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok 
gyakorlására,
lk) lakhatás: az  életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez igazított, rövid vagy hosszú 
távú lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, 
a foglalkoztatásban és a közösségi életben való részvételt, illetve a családtagok közötti kapcsolat fenntartását,
ll) megkeresés: szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett 
módon történő elérése vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájuttatás céljából), akik vélhetően 
jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják,
lm) közösségi fejlesztés: egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító-
ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális 
igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.”

30. § (1) Az R. 5/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt 
szakmai program kivételével – tartalmaznia kell)
„c) azt, hogy a fenntartó a 2. § l) pontja szerinti szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja,”

 (2) Az R. 5/A. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A szakmai programhoz mellékelni kell)
„d) 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében 
az intézményi férőhely kiváltási tervet.”

31. §  Az R. 6. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A vezetői megbízással rendelkező személyek vezetőképzésen vesznek részt.”

32. §  Az R. a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A házi segítségnyújtás
a) a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,
b) a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás
szolgáltatási elemet biztosít.”

33. §  Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzésmentes lakókörnyezetben rendelhető el. Ha fertőző beteg 
gondozása szükséges, ki kell jelölni egy gondozót, aki a fertőző állapot időtartama alatt kizárólag a fertőző beteget 
gondozza, ilyen esetben a fertőzés elkerülése érdekében szükséges tárgyi feltételeket és felkészítést biztosítani kell.”

34. §  Az R. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet biztosít.”
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35. § (1) Az R. 39. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.”

 (2) Az R. 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
a) szállítás,
b) megkeresés és
c) közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemet biztosít.”

36. §  Az R. a következő 39/B. §-sal egészül ki:
„39/B. § A támogató szolgáltatás
a) gondozás,
b) készségfejlesztés,
c) tanácsadás,
d) szállítás,
e) felügyelet,
f ) gyógypedagógiai segítségnyújtás,
g) háztartási segítségnyújtás és
h) esetkezelés
szolgáltatási elemeket biztosít.”

37. § (1) Az R. 39/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közösségi pszichiátriai ellátás
a) tanácsadás,
b) esetkezelés,
c) készségfejlesztés és
d) gondozás
szolgáltatási elemeket biztosít.”

 (2) Az R. 39/F. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti készségfejlesztés elsősorban az életvitellel kapcsolatos tréningek szervezésére 
vagy közvetítésére, az önellátásra való képesség javítására és fenntartására, a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról 
szóló tájékoztatásra, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőire irányul.
(4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti gondozás mentális gondozást foglal magában.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatási elemek nyújtása előtt állapotfelmérést vagy szükségletfelmérést 
szükséges végezni a személyes célokra és a változtatásra motiváló tényezőkre figyelemmel.
(6) A  közösségi pszichiátriai ellátás feladata a  munkához való hozzájutás, a  szabadidő szervezett eltöltésének 
segítése, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítése, információnyújtás 
az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási 
lehetőségek igénybevételéről.”

38. §  Az R. 39/J. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szenvedélybetegek közösségi ellátása
a) tanácsadás,
b) esetkezelés,
c) készségfejlesztés és
d) gondozás
szolgáltatási elemeket biztosít.”

39. §  Az R. 39/L. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a  39/J.  § (2)  bekezdésében foglaltak mellett megkeresés és 
közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.”
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40. §  Az R. 40. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szociális intézményben az elhelyezést igénybe vevő súlyos fogyatékos gyermekeket ellátó csoport maximális 
létszáma 8 fő.
(4) Ha egy intézmény keretében több ellátási forma működik, ellátási formánként külön-külön kell biztosítani 
az ellátás jellegének megfelelő személyi, tárgyi és szakmai feltételeket.”

41. §  Az R. a 43. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Érdekképviseleti fórum
43/A.  § (1) Az  Szt. 99.  §-a szerinti érdekképviseleti fórum a  tartós bentlakásos intézménnyel intézményi 
jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a  házirendben 
meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum megalakítását a  székhelyen, illetve 
telephelyenként kell biztosítani.
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjai
a) választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül
aa) kettőszáz férőhelyig kettő fő,
ab) kettőszáz férőhely felett négy fő;
b) választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő;
c) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében egy fő;
d) kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében egy fő.
(3) Az érdekképviseleti fórum
a) előzetesen véleményezi az  intézmény vezetője által készített, az  ellátottakkal, valamint az  intézmény belső 
életével kapcsolatos dokumentumok közül a  szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak 
részére készült tájékoztatókat,
b) megtárgyalja az intézményben élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, megszüntetésével és 
az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat –, és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,
c) tájékoztatást kérhet az  intézményvezetőtől az  ellátottakat érintő kérdésekben, az  ellátás szervezésével 
kapcsolatos feladatokban,
d) intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságok, szervek felé, ha az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.
(4) Az érdekképviseleti fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza.”

42. §  Az R. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nappali ellátás
a) tanácsadás,
b) készségfejlesztés,
c) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
d) idősek nappali ellátása kivételével étkeztetés,
e) esetkezelés,
f ) felügyelet,
g) gondozás és
h) közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

43. §  Az R. 81. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fogyatékos személyek nappali intézménye a 77. § (1) bekezdésében foglaltak mellett
a) gyógypedagógiai segítségnyújtás és
b) pedagógiai segítségnyújtás
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.”

44. §  Az R. 101/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„101/B. § (1) Bentlakásos intézményi szolgáltatás megszervezése az alábbi formákban történhet:
a) egy ellátotti csoport részére azonos gondozási feladatok ellátása (tiszta profilú intézmény),
b) több intézménytípus szolgáltatásainak biztosítása részleg kialakításával (részlegek),
c) több intézménytípus különálló szervezeti egységekben történő megszervezése (integrált intézmény).
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(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben a tárgyi-személyi feltételek tekintetében speciális 
feltételek állapíthatók meg, azonban az  egyes intézménytípusoknak vagy részlegeknek külön-külön meg kell 
felelniük az
a) egy főre jutó lakóterület nagyságára,
b) egy lakószobában elhelyezhető személyek számára
vonatkozó előírásoknak.
(3) Ha több bentlakásos intézményi ellátás kerül egy intézmény keretében megszervezésre, az  intézményvezetői 
munkakört az  intézmény által nyújtott bármelyik ellátási forma vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak 
megfelelő személy betöltheti.
(4) Szervezeti integráció esetén az  egyes munkakörökre vonatkozó szakmai létszámok összeszámolhatóak, és 
az együttes létszám
a) ápoló, gondozó munkakörök esetében,
aa) ha az adott munkakörökben legfeljebb 20 fő dolgozik, 10%-kal,
ab) ha az adott munkakörökben 20 főnél többen dolgoznak, 5%-kal,
b) ha az együttes létszám 1 fő feletti, terápiás munkatárs és szociális munkatárs munkakörökben 1 fővel
csökkenthető.”

45. § (1) Az R. 104. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  utcai szociális munka feladata az  utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet vagy 
testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az  életmóddal járó ártalmak csökkentése, a  szociális és 
egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó 
intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás.
(2) Az utcai szociális munka
a) megkeresés,
b) tanácsadás,
c) gondozás,
d) esetkezelés és
e) szállítás
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.”

 (2) Az R. 104. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  utcai szociális munkát végző szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az  ellátási 
területükön, illetve az  azzal szomszédos ellátási területeken működő más utcai szociális munkát végző 
szolgáltatókkal, intézményekkel, valamint az  illetékes diszpécserszolgálattal. A  diszpécserszolgálattal történő 
együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket – a  feladatok, a  vállalt kötelezettségek és a  közterületen töltött ellátási 
időszakok meghatározásával – együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. Ha az  ellátási területen több 
szolgálat működik, a közterületen töltött ellátási időszakokat úgy kell megszervezni, hogy azok minél kevésbé fedjék 
egymást.”

 (3) Az R. 104. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  utcai szociális munka keretében az  Szt. 7.  § (1)  bekezdése szerinti életet és testi épséget veszélyeztető 
helyzet elhárítása érdekében különösen a  –10 °C vagy annál alacsonyabb hőmérséklet, a  27 °C feletti napi 
középhőmérséklet vagy a  meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzésének időtartama alatt szükséges 
intézkedni.
(9) Az  utcai szociális munkát végző szolgáltatók együttműködnek a  területükön illetékes rendőrkapitányságok és 
határrendészeti kirendeltségek kijelölt személyeivel a rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében 
fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtása érdekében.”

46. §  Az R. 104/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az utcai szociális gondozók munkáját koordinátor szervezi és irányítja.”

47. §  Az R. 104/B. § (2) bekezdése a következő g)–j) ponttal egészül ki:
(A diszpécserszolgálat)
„g) téli krízisidőszakban összehangolja és koordinálja a területéhez tartozó megyei krízisautók működését,
h) koordinálja az  életet és testi épséget veszélyeztető helyzetek elhárításával kapcsolatos feladatokat, ennek 
érdekében együttműködik az önkormányzattal,
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i) együttműködik a  területükön illetékes rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek kijelölt 
személyeivel a  rászoruló személyeket a  téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek 
megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtása érdekében,
j) az  utcai szociális munkát végző szolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodással gondoskodik a  téli 
időszakban 18 órát követően közterületen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának biztosításáról.”

48. § (1) Az R. 105. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hajléktalan személyek átmeneti szállásának lakhatási szolgáltatása a  (2)  bekezdés szerint biztosítható 
az intézményen belül.”

 (2) Az R. 105. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol)
„b) biztosított a betegek szükség szerinti elkülönítése,”

 (3) Az R. 105. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a bekezdés a következő 
f ) ponttal egészül ki:
(A hajléktalan személyek átmeneti szállásának az az intézmény alkalmas, ahol)
„e) biztosítottak a ruházat tisztításának és az értékek biztonságos megőrzésének feltételei, és
f ) biztosítottak az étel melegítésére, étkezésre szolgáló helyiségek.”

 (4) Az R. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hajléktalan személyek átmeneti szállásán nyújtott, az Szt. 84. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szociális munkát 
a 13. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapon kell rögzíteni.”

49. §  Az R. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. § A hajléktalan személyek átmeneti szállása a szociális munka keretében
a) tanácsadás,
b) esetkezelés,
c) gondozás,
d) készségfejlesztés,
e) szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése és
f ) az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás
szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.”

50. §  Az R. 107. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva.
(3) Az éjjeli menedékhely
a) tanácsadás és
b) felügyelet
szolgáltatási elemeket biztosít.”

51. §  Az R. 107/B. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja)
„a) a  105.  § (2)  bekezdésében és a  107.  § (2)  bekezdésében foglaltakat, azzal, hogy egy lakószobában legfeljebb 
huszonöt személy helyezhető el,
b) az épületben a fűtés, világítás és meleg vízzel való ellátás folyamatosságát,”

52. §  Az R. 107/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„107/C. § A 107/B. § szabályait az éjjeli menedékhelyre és a nappali melegedőre is alkalmazni kell.”

53. §  Az R. 110/F. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a lakhatási szolgáltatást társasházban nyújtják, a lakhatási szolgáltatás céljára szolgáló lakások száma nem 
haladhatja meg a társasházban lévő összes lakás, valamint az egy emeleten lévő lakások 30%-át.”
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54. §  Az R. III. fejezete a „Szociális ellátások feladatainak segítése” címet megelőzően a következő címmel egészül ki:
„9. Cím 
Fejlesztő foglalkoztatás
110/J.  § (1) A  fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltatónak, szociális intézménynek a  feladata – az  Szt. 
99/B. § (1) bekezdése szerinti cél megvalósítása érdekében – különösen
a) a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása,
b) a tevékenység végzése érdekében a rendelkezésre álló kompetenciák és kapacitások összehangolása,
c) az ellátott napi tevékenységének a megtervezése,
d) a kapcsolattartás a külső partnerekkel,
e) az ellátott munkaerő-piacra történő kivezetésének az előkészítése és
f ) a  foglalkoztatottak motiválása, részükre a  módszertani útmutatóban meghatározott segítő szolgáltatások 
nyújtása az egyéni foglalkoztatási tervek szerint.
(2) Az Szt. 99/D. § (3) bekezdése szerinti esetben a fenntartók az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötnek. 
A megállapodás tartalmazza
a) a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját,
b) a fejlesztő foglalkoztatás formáját, a módszertani útmutatóban meghatározott segítő szolgáltatások tartalmát,
c) a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátottak számát,
d) a fejlesztő foglalkoztatás helyéül szolgáló ingatlan címét,
e) a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatosan az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szociális 
szolgáltató, szociális intézmény tájékoztatásának formáját,
f ) a fenntartók közötti együttműködés módját,
g) a felek közötti felelősségi szabályok meghatározását,
h) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait és
i) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét.
110/K. § (1) A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltatónak, intézménynek, rendelkeznie kell
a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) és e)–g) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal és
b) foglalkoztatási szakmai programmal.
(2) A fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény foglalkoztatási szakmai programjának 
tartalmaznia kell
a) a fejlesztő foglalkoztatásban végzett tevékenységek bemutatását,
b) a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek bemutatását,
c) a  fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a  munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program 
tematikáját,
d) az előállított termék, illetve szolgáltatás leírását és
e) a  fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított 
lehetőségek bemutatását.
(3) A foglalkoztatási szakmai programot az (2) bekezdés szerinti elemeinek változása esetén módosítani kell.
110/L.  § (1) A  fejlesztési szerződés, illetve a  munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül egyéni 
foglalkoztatási tervet kell készíteni.
(2) Az egyéni foglalkoztatási terv tartalmazza
a) a foglalkoztatott személy fizikai, mentális állapotának, készségeinek, jártasságainak, munkavégző képességének 
jellemzőit,
b) fejlesztési jogviszony esetében a munka- és szervezetpszichológus javaslatát vagy a  rehabilitációs alkalmassági 
vizsgálat eredményeképpen kiadott, hatályos, munkarehabilitációt javasoló szakvéleményt,
c) az  ellátásban részesülő állapotának megfelelő foglalkoztatási célokat, feladatokat és azok megvalósításának 
módszereit,
d) a foglalkoztatással kapcsolatos motiváció, mentális támogatás és segítő szolgáltatás módjait és
e) a foglalkoztatás időtartamát és időbeosztását.
(3) Az egyéni foglalkoztatási terv
a) a fejlesztő foglalkoztatásban részesülő ellátott,
b) az  intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény vezetője 
és
c) a segítő munkakörben foglalkoztatott
személyes egyeztetése alapján készül el.
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(4) Az egyéni foglalkoztatási terv alapján elért eredményeket a (3) bekezdés szerinti személyek évente értékelik, és 
szükség esetén módosítják az egyéni foglalkoztatási tervet.
110/M.  § A  fejlesztő foglalkoztatás tárgyi feltételeit a  munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet határozza meg.”

55. §  Az R. A Szociális ellátások feladatainak segítése alcíme a következő 111/A. és 111/B. §-sal egészül ki:
„111/A. § (1) Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepció tartalmazza különösen
a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról,
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit,
d) az  egyes ellátotti csoportok, így az  idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a  speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának 
szükségességét.
(2) A megyei jogú város és a főváros koncepciója az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza különösen
a) a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit,
b) a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit,
c) a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányait.
(3) A megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami fenntartók kötelesek együttműködni és 
adatot szolgáltatni a koncepció készítése során.
(4) A  szolgáltatástervezési koncepciót az  önkormányzat az  elfogadást megelőzően véleményezteti 
az  intézményvezetőkkel és a  nemzetiségi önkormányzattal. A  koncepció végleges változatának elfogadása során 
a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi. A megyei jogú városi önkormányzat 
a jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.
(5) A  szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az  önkormányzat, illetve a  társulás kétévente felülvizsgálja és 
aktualizálja.
111/B. § (1) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozott szociálpolitikai kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat, 
illetve a  társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a  helyi rendeletben 
meghatározott szervezetek képviselői.
(2) A  szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Feladata különösen 
a  szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérése.”

56. §  Az R. a következő 119. §-sal egészül ki:
„119.  § (1) Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) 
EMMI rendelet hatálybalépésekor már működő
a) szolgáltatások szakmai programját a  szolgáltatási elemek feltüntetése céljából 2017. december 31-éig kell 
módosítani,
b) 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében 
az intézményi férőhely kiváltási tervet 2018. december 31-éig kell elkészíteni.
(2) A  falu- és tanyagondnoki képzésre vonatkozó rendelkezést az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet hatálybalépését követően megkezdett 
foglalkoztatásra kell alkalmazni.
(3) Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) 
EMMI rendelettel megállapított 39. § (3a) bekezdésének 2017. június 30-áig kell megfelelni.
(4) Az  utcai szociális munkát végző szolgáltató és a  diszpécserszolgálat az  egyes szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendeletnek megfelelő együttműködési 
megállapodások megkötéséről, illetve módosításáról 2017. június 30-áig gondoskodik.
(5) A  foglalkoztatottaknak az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelettel megállapított, 2018. január 1-jétől hatályos 2. számú melléklet szerinti új 
munkakörökbe történő besorolását 2017. december 31-éig kell előkészíteni, azzal, hogy az  adott szolgáltatás 
vonatkozásában a 3. számú melléklet szerinti következő munkaköröket kell érteni:
a) intézményvezető: nem integrált intézmény esetén a  szolgálatvezető, a  közösségi koordinátor, a  nappali ellátás 
vezető; utcai szolgálat koordinátor,
b) vezető ápoló: intézményvezető ápoló,
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c) ápoló, gondozó: ápoló, gondozó, szociális gondozó, közösségi gondozó, szociális segítő, gépkocsivezető, 
gyermekgondozó-ápoló,
d) terápiás munkatárs: szociális és mentálhigiénés munkatárs, konzultáns, integrált intézmény esetén 
a szolgálatvezető, a közösségi koordinátor; terápiás segítő,
e) szociális munkatárs: szociális ügyintéző, szociális és mentálhigiénés munkatárs, utcai szociális munkás,
f ) segítő: személyi segítő, szociális segítő,
g) asszisztens: szociális segítő,
h) fejlesztő pedagógus: vezető pedagógus, pedagógus.”

57. § (1) Az R. 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (3) Az R. 3. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 10. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (5) Az R. 14. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

58. §  Az R.
a) 5. § (4) bekezdés b) pontjában a „házirenddel” szövegrész helyébe az „az együttélés szabályaival” szöveg,
b) 5/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „jellemzőit” szövegrész helyébe a „megnevezését” szöveg,
c) 6. § (7) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
d) 6/A. § (1) bekezdésében, 56. § (2) és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében a „szociális” szövegrész helyébe 

a „fejlesztő” szöveg,
e) 12/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „formáit és” szövegrész helyébe a „nyújtásának” szöveg,
f ) 39. § (5) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe az „egy” szöveg,
g) 39/J.  § (4)  bekezdésében a  „venni” szövegrész helyébe a  „venni, és a  közösségi gondozó addiktológiai 

konzultáns bevonása mellett végezhetik a feladatukat” szöveg,
h) 40. § (8) bekezdés a) pontjában a „40–58” szövegrész helyébe a „40–62” szöveg,
i) 40. § (8) bekezdés b) pontjában a „(2)” szövegrész helyébe az „(5)” szöveg,
j) 107.  § (1)  bekezdésében a „szükséges ágynemű biztosítása” szövegrész helyébe a „nyújt szociális munkát” 

szöveg,
k) 110/E. § (3) bekezdésében és 110/F. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrészek helyébe az „(5)” szöveg
lép.

59. §  Hatályát veszti az R.
a) 5/A. § (1) bekezdésében az „– az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program 

kivételével –” szövegrész,
b) 5/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „feladatát,” szövegrész,
c) 5/A. § (1) bekezdés g) pontja,
d) 27. § (1) bekezdése,
e) 39/A. § (1) bekezdés c) pontja,
f ) 39/A. § (4) bekezdése,
g) 40. § (2) bekezdése,
h) 68. § (4) bekezdése,
i) 79/A. §-a,
j) 101/C–101/D. §-a,
k) 101/F. §-a,
l) 107. § (3) bekezdése,
m) 107/A. § (3) bekezdése,
n) 107/B. § (4)–(6) bekezdése,
o) 107/D. §-a,
p) 110/D. § (2) bekezdése,
q) 110/G. § (1) bekezdésében az „és a kísérő támogatást” szövegrészek,
r) 110/G. § (5) bekezdése,
s) 110/H. § (1) és (2) bekezdése.
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5. A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi 
feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló  
3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet hatályon kívül helyezése

60. §  Hatályát veszti a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről 
és a  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet.

6. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 
módosítása

61. §  A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet (a  továbbiakban: Gszr.) a  következő 2/A–2/C.  §-sal 
egészül ki:
„2/A. § (1) Az Szt. 65/C. § (5) bekezdése szerinti súlyos fogyatékosságot igazolni lehet
a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.
(2) Ha a  szakvélemény a  következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az  állapot fennállásának 
várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.
2/B. § Az Szt. 71. § (1) bekezdése szerinti, pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes 
pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – ha az  ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül  – 
a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző – három 
hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.
2/C.  § Az  Szt. 71/A.  § (1)  bekezdése szerinti, szenvedélybetegek otthonába történő elhelyezéshez a  területileg 
illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztályának vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek 
hiányában a  területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának 
– intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.”

62. § (1) A Gszr. 3/A. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
[Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában
szociális segítés a  3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint 0. fokozatban akkor indokolt, 
ha az ellátást igénylő]
„bd) egészségi állapota miatt átmeneti jelleggel – időszakosan vagy tartósan – a  lakását nem képes kíséret nélkül 
elhagyni, háztartási tevékenységeit nem, vagy részlegesen képes ellátni.”

 (2) A Gszr. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  életkort személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatával kell igazolni. Az  (1)  bekezdés b)  pont 
bb) alpontja esetében a közművesítés hiányát a települési önkormányzat jegyzője igazolja. Az (1) bekezdés b) pont 
bd) alpontja szerinti egészségi állapot fennállását a kezelőorvos igazolja.”

 (3) A Gszr. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Idősotthoni ellátás a 3. számú melléklet szerinti III. fokozat esetén indokolt.”

63. §  A Gszr. 3. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

7. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői 
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

64. §  Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 
25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
a) 1. § (3) bekezdés h) pontjában a „szociális” szövegrész helyébe a „fejlesztő” szöveg,
b) 1.  § (4)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában a  „szociális intézményen belüli szociális” szövegrész helyébe 

a „fejlesztő” szöveg,
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c) 1. számú melléklet II. Szociálpolitikai szakértők cím h)  pontjában a  „Szociális foglalkoztatás” szövegrész 
helyébe a  „Fejlesztő foglalkoztatás” szöveg, a  „szociális foglalkoztatóban” szövegrész helyébe a  „fejlesztő 
foglalkoztatónál” szöveg,

d) 3. számú mellékletében a „szociális foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „fejlesztő foglalkoztatás” szöveg
lép.

8. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása

65. §  A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában a „szociális foglalkoztatás engedélyezésével” szövegrész helyébe a „fejlesztő 

foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében a „szociális” szövegrész helyébe a „fejlesztő” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, az 54. §, az 57. § (3) bekezdése, a 60. §, a 64. §, a 65. §, valamint a 9. melléklet 2017. április 1-jén lép hatályba.
 (3) A 17. § és a 21. § 2017. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az 57. § (2) bekezdése és a 8. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

 

1. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 
 
Az Nmr. 1. számú melléklet I. Alapellátások rész 1. pont a) alpontja – a b) alpontot 
megelőzően – a következő szöveggel egészül ki: 
 

(Ellátás  Munkakör/fő) 
[Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás   
a) Család- és gyermekjóléti 
szolgálat] 

    

 
„10 000 fő járási 
lakosságszámra vetítve 

  
szociális asszisztens (ajánlott létszám) 

  
1 fő” 
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2. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

 

 
2. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 

 
1. Az Nmr. 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 1. pontja helyébe a következő pont 
lép: 
 

(Ellátási forma  Vezetői beosztás  Képesítés) 
„1. Család- és gyermekjóléti 
szolgálat és család- és 
gyermekjóléti központ 

 magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális alapvégzettség*, okleveles 
pszichológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés 
segítő szakember, okleveles szociálpolitikus-
közgazdász, szociális menedzser, 
viselkedéselemző 
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, 
szociális igazgatásszervező oklevéllel 
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár, jogász, igazgatásszervező, szociális 
menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, 
védőnő 

 
*	  Felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, 
szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus.” 
 
2. Az Nmr. 2. számú melléklet I. Rész II. Szakellátások cím 2. és 2/a. pontja helyébe a 
következő pontok lépnek: 
 

(Ellátási forma  Vezetői beosztás  Képesítés) 

 „2. Gyermekotthon   magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális alapvégzettség, – speciális 
gyermekotthonban a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, az óvónő és az 
óvodapedagógus végzettség kivételével, 
valamint utógondozó otthonban a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, az óvónő, az 
óvodapedagógus és a tanító végzettség 
kivételével – pedagógus, pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó, szociális 
igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: 
jogász, igazgatásszervező, szociológus, 
közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, 
művelődésszervező, védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár, vagy 
szociális menedzser oklevéllel rendelkező: 
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár 

 2/a. Különleges gyermekotthon,  
speciális gyermekotthon 

 magasabb vezető/vezető felsőfokú szociális alapvégzettség, – speciális 
gyermekotthonban a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, az óvónő és az 
óvodapedagógus végzettség kivételével –
pedagógus, pszichológus, orvos, vagy 
mentálhigiénés szakember oklevéllel 
rendelkező: jogász, igazgatásszervező, 
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szociológus, közgazdász szociálpolitikai 
szakon, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár” 

 
3. Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím 1. és 1/a. pontja helyébe a 
következő pontok lépnek: 
 

 (Ellátási forma  Intézményi munkakör  Képesítés) 
„1. Család- és gyermekjóléti 
szolgálat 

 családsegítő felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles 
pszichológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés 
segítő szakember, szociológus, felekezeti 
szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi 
szociális munkás, családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, 
mentálhigiéniai prevenciós specialista,  
család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, 
játék- és szabadidő-szervező tanár, 
addiktológiai konzultáns, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai 
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár 
 

1/a. Család- és gyermekjóléti 
központ 

 esetmenedzser felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles 
pszichológus, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés 
segítő szakember, gyermekvédelmi pszicho-
patrónus, viselkedéselemző, szociológus, 
családterápiás konzultáns, családterapeuta, 
kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, 
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai 
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár 

   tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 
pedagógus, egészségügyi szociális munkás, 
okleveles szociálpolitikus-közgazdász, 
szociálgerontológus, közösségi szociális 
munkás, szociológus, igazgatásszervező-
szociális igazgatási szakirány, jogász, teológus, 
pasztorális tanácsadó, humánerőforrás 
menedzser, humánszervező, mentálhigiénés 
szakember, mentálhigiénés segítő szakember,  
mentálhigiéniai prevenciós specialista,  

 mentálhigiénés családtudományi és 
családterápiás szakember, ápoló (Bsc) 
addiktológiai konzultáns, addiktológiai 
szakpszichológus, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó, népművelő, 
művelődésszervező, művelődési menedzser, 
andragógus, okleveles pszichológus, pszichiáter, 
pszichopedagógus, családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, viselkedéselemző, munkajogi 
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szakokleveles tanácsadó szupervizor, mediátor, 
gyermekvédelmi psziho-patrónus, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 
egészségtan tanár, iskolai szociális munkás, 
játék- és szabadidő-szervező tanár, család- és 
gyermekvédő tanár,  

   szociális asszisztens szociális asszisztens (OKJ),  
pedagógiai asszisztens (OKJ),  
gyógypedagógia asszisztens (OKJ),  
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), 
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),  
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 
(OKJ),  
szociális segítő (OKJ),  
szociokulturális animátor (OKJ),  
foglalkoztatás szervező (OKJ),  
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),  
ifjúságsegítő (OKJ) 
felsőfokú szociális munkás asszisztens,  
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens” 
 
 

4. Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások cím 6. és 7. pontja helyébe a következő 
pontok lépnek: 
 
 

 (Ellátási forma 
 
„6. Gyermekek átmeneti otthona 

 Intézményi munkakör 
 

nevelő 

 Képesítés) 
 
felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 
pszichológus, vagy mentálhigiénés szakember, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: teológus, hittanár, 
hittantanár 

   családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettségű 
pszichológus, pszichopedagógus, vagy 

     mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés 
segítő szakember, szociológus, felekezeti 
szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi 
szociális munkás, családterápiás konzultáns, 
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós 
specialista, család- és gyermekvédelem szakos 
pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, ped. előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 

   gyermekvédelmi asszisztens gyermekotthoni asszisztens (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), 
mentálhigiénés asszisztens (OKJ), 
pedagógiai asszisztens (OKJ), 
szociális asszisztens (OKJ) 

   gyermekfelügyelő gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), 
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dajka (OKJ), 
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ), 
óvodai dajka (OKJ) 

   pszichológiai tanácsadó pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember 

 7. Családok átmeneti otthona  szakgondozó bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),  
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), 
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy  
mentálhigiénés asszisztens (OKJ) 
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ) 
szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 
(OKJ) 
gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ) 
gyermekotthoni asszisztens (OKJ), 
felsőfokú szociális munkás asszisztens,  
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens 
 

   gondozó csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),  
pedagógiai asszisztens (OKJ),  
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ) vagy  
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ) 
szociális asszisztens (OKJ), 
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ) 
 

   családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettségű 
pszichológus, pszichopedagógus, vagy 
mentálhigiénés szakember,  
mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, 
felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, 
közösségi szociális munkás, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és 
viselkedésterápiás konzultáns, 
mentálhigiéniai prevenciós specialista,  
család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, 
játék- és szabadidő-szervező tanár, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 

   pszichológiai tanácsadó pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, 
mentálhigiénés szakember 

   fejlesztő pedagógiai tanácsadó gyógypedagógus, pedagógus” 
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5. Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások cím 2. pontja helyébe a következő 
pont lép: 
 

(Ellátási forma  Intézményi munkakör  Képesítés) 
 
 
„2. Gyermekotthon 
 

 nevelő – speciális gyermekotthonban, speciális 
lakásotthonban, gyermekotthon speciális 
csoportjában a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, az óvónő és az 
óvodapedagógus végzettség kivételével, 
valamint utógondozó otthonban és kizárólag 
utógondozói ellátottak elhelyezését biztosító 
lakásotthonban a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, az óvónő, az 
óvodapedagógus és a tanító végzettség 
kivételével – pedagógus, felsőfokú szociális 
alapvégzettségű személy, pszichológus, 
mentálhigiénés szakember, teológus, hittanár 
vagy hittantanár 

   gyermekvédelmi asszisztens gyermekotthoni asszisztens (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),  
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),  
pedagógiai asszisztens (OKJ)  
vagy szociális asszisztens (OKJ) 

   gyermekfelügyelő  gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),  
– speciális gyermekotthon, speciális 
lakásotthon és gyermekotthon speciális 
csoportja kivételével – dajka (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),  
– speciális gyermekotthon, speciális 
lakásotthon és gyermekotthon speciális 
csoportja kivételével – óvodai dajka (OKJ),  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),  
gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy  
– speciális gyermekotthon, speciális 
lakásotthon és gyermekotthon speciális 
csoportja kivételével – kisgyermekgondozó, -
nevelő (OKJ) 

  pszichológus  
 növendékügyi előadó 

pszichológus, pszichiáter jogász,  
igazgatásszervező, szociális szervező,  
humánszervező, személyügyi szervező 

   gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 
(OKJ), 
szociális asszisztens (OKJ) 

   gyógypedagógus gyógypedagógus 
    felsőfokú pedagógus végzettségű személy, 

művészetterapeuta, 
szociálpedagógus 

   
fejlesztő pedagógus 
 
  
 
 
 
 
 

  
gyógypedagógus, – speciális 
gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, 
gyermekotthon speciális csoportjában a 
csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvónő és az 
óvodapedagógus végzettség kivételével – 
felsőfokú pedagógus végzettségű személy, 
művészetterapeuta, szociálpedagógus 
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ápoló  
ápoló (OKJ) 
csecsemő és gyermekápoló (OKJ)  
ápoló (BSc)  
okleveles ápoló (Msc) 

   védőnő  védőnő 
 A 0-3 éves korosztály ellátására  kisgyermeknevelő  bölcsődei szakgondozó (OKJ),  

csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),  
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),  
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ), 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),  
vagy ezen képesítések valamelyikével 
rendelkező: védőnő 

  
 

 nevelő 
 

 pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű 
személy” 
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3. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
„4. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

3. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 

 „4. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS A SZAKELLÁTÁSBAN ELLÁTOTTAKRÓL - BEFOGADÁS 

 KÜLDI:   KAPJA: 
    

 A GYERMEK ADATAI:  Törzsszáma: 
........................................................................ 

    
 neve: ................................................................................  anyja neve: 

.......................................................................... 
    
 szül. helye, ideje: .............................................................  GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA, 

 HELYETTES GYERMEKVÉDELMI          
GYÁMJA:.......................................................... 

    
    
 A) ÉRTESÍTEM, hogy   _ a vezetésem alatt álló intézménybe  

    
    
 ÚJ GONDOZOTTAT fogadtam be. A befogadást a .................................................. számú hatósági határozat rendelte 
el. 

    
    
 B) ÉRTESÍTEM, hogy a gondozásomban levő gyermek/fiatal felnőtt ellátásában a gondozási napok igénybevételének 
mértékét befolyásoló, alábbi VÁLTOZÁS TÖRTÉNT: 

 _ A gondozott büntetésének letöltése után visszatért. 
    
    
   A BEFOGADÁS, illetve a VÁLTOZÁS időpontja: ............................................................................................ 
    
   _ Határozat mellékelve. 
    
    
   P. H.   a gondozási hely nevében 
    
    
 A) ESETBEN A GYERMEKOTTHON egyidejűleg 
küldi: 

 A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT MŰKÖDTETŐJE 
küldi: 

1. A beutaló szerv, illetve a gyámhivatal 
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
3. Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes 
képviselője 
4. A nevelésbe vett gyermek szülője, feltéve, hogy szülői 
felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem szűnt 
meg, valamint gyermekvédelmi gyámja és helyettes 
gyermekvédelmi gyámja 

5. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti 
központ 

6. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló 
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője 

 1. A beutaló szerv, illetve a gyámhivatal 
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
3. Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes 
képviselője 
4. A nevelésbe vett gyermek szülője, feltéve, hogy szülői 
felügyeleti jogát nem szüntették meg, vagy az nem szűnt 
meg, valamint gyermekvédelmi gyámja és helyettes 
gyermekvédelmi gyámja 

5. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti 
központ 

6. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló 
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője 

   
   

Az UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS esetén a szolgáltatást 
nyújtó egyidejűleg küldi: 

   
  1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
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  2. Gyámhivatal 
   3. Pártfogói felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló 

fiatal felnőtt pártfogó felügyelője 
    
 B) ESETBEN KAPJA:   
 1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat   

    

A befogadást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a gondozási hely haladéktalanul köteles jelenteni.” 
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4. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
„5. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

4. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 

 „5. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez 
ÉRTESÍTÉS A SZAKELLÁTÁSBAN ELLÁTOTTAKRÓL - TÁVOZÁS 

 KÜLDI:   KAPJA: 
    

 A GYERMEK ADATAI:  Törzsszáma: 
........................................................................ 

    
 neve: ................................................................................  anyja neve: 

.......................................................................... 
    
 szül. helye, ideje: .............................................................  GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA 

 HELYETTES GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA: 
.......................................................................... 

    
 A) ÉRTESÍTEM, hogy a gondozásomban levő gyermek gondozása MEGSZŰNT. A távozás körülményei: 
 _ A gondozott kiskorú a ........................................................................................ számú gyámhivatali engedély alapján 
távozott. 
 _ A gondozott nagykorúságát elérte, a gondozási helyéről önként eltávozott, utógondozói ellátást nem kér. 
 Ismert új címe: 
................................................................................................................................................................................ 
 _ A gondozott nagykorú, és a ............................................... számú, az utógondozói ellátást megszüntető gyámhivatali 
határozat alapján távozott. 

  
 B) ÉRTESÍTEM, hogy a gondozásomban levő gyermek/fiatal felnőtt ellátásában a gondozási napok igénybevételének 
mértékét befolyásoló, alábbi VÁLTOZÁS TÖRTÉNT: 
 _ A gondozott 
..........................................................................................................................................................................-ban 

 _ előzetes letartóztatását megkezdte. 
 _ jogerős ítélet alapján büntetésének letöltését megkezdte. 

  
    
   A TÁVOZÁS, illetve a VÁLTOZÁS időpontja: ............................................................................................ 
    
   _ Határozat mellékelve. 
    
    
   P. H.   a gondozási hely nevében 
 A) ESETBEN A GYERMEKOTTHON egyidejűleg 
küldi: 

 A NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT MŰKÖDTETŐJE 
küldi: 

1. Gyámhivatal 
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
3. A gyermek gyermekvédelmi gyámja és helyettes 
gyermekvédelmi gyámja 
4. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti 
központ 
5. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló 
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője 

 1. Gyámhivatal 
2. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
3. A gyermek gyermekvédelmi gyámja és helyettes 
gyermekvédelmi gyámja 
4. A szülő lakóhelye szerinti család- és gyermekjóléti 
központ 
5. A pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás alatt álló 
gyermek, fiatal felnőtt pártfogó felügyelője  
 

   
  Az UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS esetén a szolgáltatást 

nyújtó egyidejűleg küldi: 
   

   1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
   2. Gyámhivatal 
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 B) ESETBEN KAPJA:   
 1. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat   

    
 A távozást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a gondozási hely haladéktalanul köteles jelenteni.” 
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5. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
„7. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

 
 

5. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 
 

„7. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez 

ESETNAPLÓ 

A) Adatlap 

1. Nyilvántartásba vétel kelte: 
2. Az ellátást igénybe vevő neve: 
2.1. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 
2.2. Születési helye, ideje: 
2.3. Lakóhelye1: 
2.4. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: 
2.5. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): 
2.6. Állampolgársága, külföldi állampolgár esetén Magyarországon való tartózkodásának 

jogcíme: 
2.7. Családi állapota2: 
2.8. Legmagasabb iskolai végzettsége: 
2.9. Gazdasági aktivitása3: 
2.10. Gyermekeinek neve, születési helye, ideje4: 
2.11. Az együttműködési megállapodás megkötésének időpontja: 
2.12. Az együttműködési megállapodás megszűnésének időpontja: 
3. Családsegítő neve: 

B) Belső tartalom 

1. A probléma definíciója5: 
1.1. Elsődleges (hozott) probléma típusa6: 
1.1.1. Életvitel 
1.1.2. Családi, kapcsolati (családon belüli bántalmazás, kapcsolati erőszak) 
1.1.3. Lelki-mentális 
1.1.4. Gyermeknevelési 
1.1.5. Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 
1.1.6. Magatartászavar, teljesítményzavar 
1.1.7. Anyagi 
1.1.8. Foglalkoztatással kapcsolatos 
1.1.9. Egészségkárosodás következménye 
1.1.10. Ügyintézéshez segítségkérés 
1.1.11. Információkérés 

                                                
1 Az ellátást igénybe vevő állandó bejelentett lakása. 
2 Meg kell jelölni, hogy az ellátást igénybe vevő házastársi, élettársi kapcsolatban él, vagy egyedülálló. 
3 Meg kell jelölni az ellátást igénybe vevő munkahelyét, illetve inaktív kereső vagy nyugdíjas státuszát. 
4 Ha a gyermek, gyermekek veszélyeztetettsége a szociális segítés során felmerül, a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet – 
A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer „T”-Törzslapja is töltendő gyermekenként. 
5 Itt kerül rögzítésre a kapcsolatfelvétel módja, hogyan, milyen módon és milyen információkkal jutott a családsegítő tudomására az eset 
(önkéntes megkereséssel, irányítottan: kötelező jelleggel, delegálással jelzés útján).  
6 A statisztikai adatszolgáltatással megegyező problématípusonként kell regisztrálni. A megfelelő aláhúzandó, ami a jelzésben 
meghatározásra került, vagy abból összegezhető, illetve amit az igénybe vevő az első találkozáskor megfogalmazott. 
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1.1.12. Egyéb: 
 
1.2. Közösen meghatározott probléma7: 
 
2. Cselekvési terv8: 
 

   
  ................................................                             …......................................... 

családsegítő aláírása az ellátást igénybe vevő aláírása 
 

 
3. Intézkedések9: 
 
 
Ellenőrző személy neve: 
Ellenőrzés időpontja10: 

...................................... 
ellenőrző személy aláírása” 

 

 

	   	  

                                                
7 A szükségletfelmérés és a problémafeltárás következtében, az igénybe vevő által hozott, illetve a valós és nem látszó, de megoldást kívánó 
probléma kerül megfogalmazásra, mely lehet, hogy eltér a hozott probléma típusától. A cselekvési terv erre a problémára készül el. 
8 Az együttműködési megállapodásban felsorolt összes családtagra vonatkozóan megjelennek információk. A cselekvési tervet félévente felül 
kell vizsgálni, és indokolt esetben módosítani kell. 
9 Az esetvezetés során megtett lépések, történések kronologikus vezetése, a találkozások dátumával ellátva. 
10 Az Esetnapló dokumentációját 3 havonta szükséges ellenőrizni. 
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6. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez

 

6. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 
 

Az Ir. 1. számú melléklet I. része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„I.  
EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS 

(a háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki) 
Név (születési név):      
Születési hely, idő:      
Lakóhely:      
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:      

1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás igénybevétele esetén 

1.1. krónikus betegségek (kérjük, sorolja fel): 

1.2. fertőző betegségek (kérjük, sorolja fel): 

1.3. fogyatékosság (típusa és mértéke): 

1.4. egyéb megjegyzések, pl. speciális diéta szükségessége: 

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy egészségi állapota alapján a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

indokolt ☐ nem indokolt ☐ 

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, 
lakóotthon esetén 

3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan): 

3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal): 

3.3. prognózis (várható állapotváltozás): 

3.4. ápolási-gondozási igények: 

3.5. speciális diéta: 

3.6. szenvedélybetegség: 

3.7. pszichiátriai megbetegedés: 

3.8. fogyatékosság (típusa, mértéke): 

3.9. demencia: 

3.10. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges, stb.), valamint az igénybevétel 
időpontjában szedett gyógyszerek: 

4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: 

Dátum: Orvos aláírása: P. H. 
(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)” 
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7. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
7. melléklet a …../2017. (… …) EMMI rendelethez 

Az R. 2. számú melléklete a Kiegészítő szabályokat megelőzően a következő III. résszel 
egészül ki: 

„III. Fejlesztő foglalkoztatás 
 

FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS 
 

MUNKAKÖRÖK 
  

 

intézményvezető 
 

1 fő 
 

 

 50 foglalkoztatottra vetítve  

segítő 
 

 
2 fő 

 

 
 
” 

                                                                                                                              



3569 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám

8. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

 

8. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 
 

„2. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái 
 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK 

MUNKAKÖRÖK 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

támogató szolgáltatás 
 
nappali intézmény 
 

intézményvezető 1 fő 1 fő 

 szolgálatonként 50 főre vetítve 

gondozó 

3 fő 3 fő 
súlyos, halmozottan sérült ellátottak esetében 8 fő 

terápiás munkatárs 
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FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK 

MUNKAKÖRÖK 
 

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

ápolást-gondozást 
nyújtó intézmény 

átmeneti 
ellátást nyújtó 
intézmény 

rehabilitációs 
intézmény* 

ápoló 
gondozó célú 
lakóotthon 

rehabilitációs 
célú lakóotthon 

 
támogatott 
lakhatás 

intézményvezető 1 fő 1 fő 1 fő heti 20 óra heti 20 óra 1 fő 

                                    100 főre vetítve                lakóotthononként 

 
 
intézményenként 

vezető ápoló 1 fő (>100 fő)  1 fő (>100 fő)   

 

gondozó 

30 fő 
 
ebből min. 1 fő ápoló 
  
 kiskorúak ellátása és 
súlyos, halmozottan 
sérült ellátottak 
esetén 40 fő 
 

16 fő  10 fő  2 fő 

1 fő  

 

ápoló  

 

terápiás 
munkatárs 3 fő  

kiskorúak ellátása és 
súlyos, halmozottan 
sérült ellátottak 
esetén + 2 fő 

2 fő  5 fő  

  

 

szociális 
munkatárs   

 

fejlesztő 
pedagógus 

4 fő 
kiskorúak ellátása 
esetén + 2 fő 
pedagógus 

 4 fő**  heti 20 óra  

 

orvos 
heti 4 óra (<100) 
heti 6 óra (100-200) 
1 fő (>200) 

heti 2 óra heti 4 óra    

 

segítő    2 fő  

 

esetfelelős      1 fő  

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani 
** 100 fő felett a fejlesztő pedagógusok közül vezető pedagógus kijelölése szükséges  
 

Ajánlott létszámok: 

Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye: 

 szabadidő-szervező - 2 fő 100 főre vetítve  
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 mozgásterapeuta - 2 fő 100 főre vetítve  
Fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézménye:  

 mozgásterapeuta - 2 fő 100 főre vetítve  
 foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve  
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IDŐS SZEMÉLYEK 

MUNKAKÖRÖK 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

étkeztetés házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

 
nappali intézmény 
 

intézményvezető  10 vagy több szociális 
gondozó/ápoló esetén 1 fő  1 fő 

  100 fő felett   50 főre vetítve 

gondozó  
 
az 5. számú melléklet A) 
pontja szerinti 
tevékenységnaplóban 
összesített óraszám alapján 
szociális gondozó, ápoló 1 fő 
 
 

2 fő/40 készülékenként 
készenléti szolgálatban 

             2 fő  
 
6 napos vagy 
folyamatos nyitva 
tartás esetén további 
1 fő  
 
demens személyek 
ellátása esetén 8 fő   

ápoló   

terápiás munkatárs    

szociális munkatárs    

asszisztens 1 fő    
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IDŐS SZEMÉLYEK 

MUNKAKÖRÖK 
 

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény 

ápolást-gondozást nyújtó 
intézmény  

intézményvezető 1 fő 1 fő 

                                         100 főre vetítve 

vezető ápoló 1 fő (>100) 1 fő (>100) 

gondozó 

16 fő 24 fő  

ápoló 

terápiás munkatárs 

 2 fő 2 fő 

szociális munkatárs 

orvos heti 2 óra 
heti 4 óra (<100) 
heti 6 óra (100-200) 
1 fő (>200) 

 

Ajánlott létszámok: 

 mozgásterapeuta: 
o 100 férőhelyig heti 4 óra  
o 100 férőhely felett 1 fő  

 foglalkoztatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve  
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HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK 

 
MUNKAKÖRÖK 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

utcai szociális munka 
hajléktalan személyek 
nappali melegedője 
 

intézményvezető 

- a szociális munkatársak közül 
1 fő,  
- integrált intézmény esetében 
az integrált intézmény vezetője, 
vagy az általa kijelölt személy 

1 fő  

 szolgálatonként 50 főre vetítve 

szociális munkatárs 2 fő heti 20 óra  

segítő  1 fő  
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HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK 

 
MUNKAKÖRÖK 

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

hajléktalan személyek 
átmeneti intézménye* 

hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézménye** 

ápolást-gondozást nyújtó 
intézmény 

intézményvezető 1 fő 1 fő 1 fő 

 100 főre vetítve 

szociális munkatárs 

 

éjjeli 
menedékhely 

4 fő 

 

átmeneti 
szállás 6 fő 

10 fő  

2 fő  

segítő 
napi 14 órás 

nyitva 
tartáshoz 
igazítva 

a 24 órás 
folyamatos 

nyitva 
tartáshoz 
igazítva 

14 fő  

gondozó 

orvos heti 2 óra heti 2 óra heti 6 óra 

 
Időszakos férőhely (100 férőhelyre vetítve) 

 átmeneti szállás éjjeli menedékhely 

  Intézményen belül 

szociális munkatárs 
8 fő 4 fő 

segítő 

5 fő 5 fő gondozó 

                                                                  Intézményen kívül 

intézményvezető 
(részlegvezető) 

1 fő 1 fő 

szociális munkatárs 
4 fő 4 fő 

segítő 

10 fő 10 fő gondozó 

* ha a férőhelyen csak lakhatási szolgáltatást biztosítanak, arra a férőhelyszámra nem kell létszámot számítani 
** külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani 
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Ajánlott létszámok: 
 
Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, ápolást-gondozást nyújtó intézménye: 
 

 foglalkoztatás-szervező - 1 fő 100 főre vetítve  
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PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 

MUNKAKÖRÖK 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 
közösségi 
ellátás 
 

nappali intézmény 
 

intézményvezető 1 fő 1 fő 

 szolgálatonként 50 főre vetítve 

gondozó 

2 fő 

 

terápiás munkatárs 

2 fő  
szociális munkatárs 

orvos* havi 4 óra  

* konzultatív feladatokra 
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PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 

MUNKAKÖRÖK 

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

ápolást-gondozást 
nyújtó intézmény 

átmeneti ellátást 
nyújtó 
intézmény 

rehabilitációs 
intézmény* 

 
rehabilitációs célú 
lakóotthon 
 

támogatott 
lakhatás 

intézményvezető 1 fő 1 fő 1 fő heti 20 óra 1 fő 

                                               100 főre vetítve lakóotthononként intézményenként 

vezető ápoló 1 fő (>100)     

gondozó 
24 fő  
 
ebből min. 1 fő ápoló 
 

16 fő 12 fő  

1 fő   

ápoló   

terápiás 
munkatárs 

2 fő   
 
2 fő  
 

4 fő  

  

szociális 
munkatárs   

orvos 

heti 8 óra 
(<100) 
heti 12 óra 
(100-200)  
heti 4 óra és 1 fő** (>200)  
  

heti 2 óra 

heti 8 óra 
(<100) 
heti 12 óra 
(100-200)  
heti 4 óra és 1 fő 
(>200)***  
 

  

esetfelelős     1 fő  

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani 
** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is 
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást is 
 

Ajánlott létszámok: 

Pszichiátriai betegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye: 

 foglalkoztatás-szervező  
o 200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 1 fő  
o 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 1 fő 

Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye: 

 foglalkoztatás-szervező  
o 200 férőhelyig 50 férőhelyre vetítve 2 fő  
o 200 férőhely felett 100 férőhelyre vetítve 2 fő  
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SZENVEDÉLYBETEGEK 

MUNKAKÖRÖK 
 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

közösségi ellátás alacsonyküszöbű ellátás nappali intézmény  
 

intézményvezető 1 fő 1 fő 1 fő 

 szolgálatonként szolgálatonként 50 főre vetítve 

terápiás munkatárs   2 fő 

gondozó 

2 fő 

  

szociális munkatárs 

2 fő 

 

segítő   

orvos* havi 4 óra   

* konzultatív feladatokra 
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SZENVEDÉLYBETEGEK 

MUNKAKÖRÖK 
 

 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

ápolást-gondozást 
nyújtó intézmény 

rehabilitációs 
intézmény* 

átmeneti ellátást 
nyújtó intézmény 

rehabilitációs célú 
lakóotthon 

támogatott 
lakhatás 

intézményvezető 1 fő 1 fő 1 fő heti 20 óra 1 fő 

 100 főre vetítve lakóotthononként intézményenként 

vezető ápoló 1 fő (>100 fő)     

ápoló 

24 fő  10 fő** 16 fő  

  

gondozó 1 fő   

szociális 
munkatárs 

2 fő  6 fő  2 fő 

  

terápiás 
munkatárs   

orvos 

heti 8 óra 
(<100) 

heti 12 óra 
(100-200)  

heti 4 óra és 1 fő 
(>200)*** 

 

heti 8 óra 
(<100) 

heti 12 óra 
(100-200)  

heti 4 óra és 1 fő 
(>200)****  

heti 2 óra   

esetfelelős     1 fő  

* külső férőhely esetén annak férőhelyszámára nem kell létszámot számítani 
** az egészségbiztosítási finanszírozással rendelkező drog-rehabilitációs intézmény esetén az e rendelet szerinti ápolói létszámot nem 
kötelező alkalmazni 
*** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást 
**** ezen belül kell biztosítani a szakorvosi ellátást 
 

Ajánlott létszámok: 

Szenvedélybetegek ápolást-gondozást nyújtó intézménye: 

 foglalkoztatás-szervező - 2 fő 100 főre vetítve  
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye: 

 foglalkoztatás-szervező - 4 fő 100 főre vetítve 
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FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS 
 

MUNKAKÖRÖK 
  

 

intézményvezető 
 

1 fő 
 

 

 50 foglalkoztatottra vetítve  

segítő 
 

 
2 fő 
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Kiegészítő szabályok 
 
1. A szakmai létszámnormára vonatkozó előírások betartásával a személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények, szolgálatok a saját szervezeti felépítésük és működési rendjük szerint 
gazdálkodnak a humán erőforrásokkal. 
 
2. A létszámigényt – ha a létszámnorma ellátotti számra vagy férőhelyekre vetítve van 
meghatározva – főben kell meghatározni, a kerekítés általános szabályának 
figyelembevételével. 
 
3. Házi segítségnyújtás keretében nyújtott személyi gondozás esetén a szociális gondozók 
havi számát az 5. számú melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, 
havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kell meghatározni. A tevékenység 
megkezdésének első hónapjában a megállapodásokban rögzített időtartamok összesítése 
az irányadó. Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti 
szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott. 
 
4. Ha a bentlakásos intézmények férőhelyszáma nem haladja meg az 50 férőhelyet, az 
intézményvezetői munkakör osztott munkakörben vagy részmunkaidőben is ellátható.  
 
5. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai a bentlakásos 
intézmények esetén a következő: 
5.1. gazdasági vezető 1 fő 
5.2. gazdasági ügyintéző (100 férőhelyenként) 2 fő 
5.3. ügyviteli létszám (pénztáros, könyvelő, raktáros, stb., 50 férőhelyenként) 1 fő 
5.4. takarítónő (1000 m2-es takarítandó felületként) 1 fő 
5.5. műszaki létszám (beépített 4000 légköbméterenként) 1 fő 
5.6. mosónő, vasalónő (50 férőhelyenként) 1 fő 
5.7. varrónő (100 férőhelyenként) 1 fő 
5.8. élelmezésvezető (100 férőhely felett) 1 fő 
5.9. szakács, konyhalány (100 adagonként és további 30 adagonként) 5 fő + 1 fő 
 
6. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat 
nyújtó szociális intézmények esetén a következő: 
6.1. gazdasági ügyintéző 1 fő 
6.2. takarító 1 fő 
6.3. konyhai kisegítő (100 adagonként) 1 fő 
 
7. Tartós bentlakásos intézményekben az intézményvezető kijelöli műszakonként a 
krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt.  
 
8. Működés megkezdésekor szakosított ellátások esetében – a drogbetegeket ellátó 
intézmény, a hajléktalanok átmeneti intézményei és a lakóotthon kivételével – három 
hónapig legalább az alábbi személyi feltételekkel kell rendelkezni: 
8.1. intézményvezető 1 fő 
8.2. ápoló, gondozó munkakör 5 fő 
8.3. orvos bejegyzés szerinti férőhelyre vetített létszám 
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8.4. a melléklet többi munkakörére megállapított létszám a férőhelyek betöltöttségének 
arányában. 
A működés megkezdésének időpontját követő harmadik hónap végétől – valamennyi 
szakosított ellátás esetében, valamennyi munkakörre vonatkozóan – a létszámot a betöltött 
férőhelyekkel arányosan kell biztosítani. A létszám teljesítését a működést engedélyező 
szervnek be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a fenntartónak vagy – ha az 
alkalmazottakat a bentlakásos intézmény foglalkoztatja – a bentlakásos intézménynek és 
azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik, az 
egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező 
létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, valamint a szakképesítést bizonyító 
okirat másolatát. 
 
9. Súlyos vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben ekként 
meghatározott személy. 
 
10. A támogatott lakhatás tekintetében a fenntartónak a működés megkezdésének 
időpontjában, illetve az azt követő három hónapban az előírt személyi feltételekkel kell 
rendelkeznie. Ezt követően a létszámfeltételeket a komplex szükségletfelmérés összegző 
adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az összes ellátottra 
számított összege határozza meg.  
 
11. Támogatott lakhatás esetén, ha a fenntartó az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 
szolgáltatási elemeket az Szt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosítja, a szolgáltatási 
elemet nyújtó munkatársakat az adott alapszolgáltatásra meghatározott munkakörökben 
foglalkoztathatja.  
 
12. A közösségi ellátások esetén, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
ellátásában, rehabilitációs intézményében és rehabilitációs lakóotthonában a tapasztalati 
szakértő ajánlott létszámban foglalkoztatható.   
 
13. Az orvos munkakör megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető. 
 
14. A három műszakos folyamatos ellátást biztosító intézményben – a drogbetegeket ellátó 
intézményt, a hajléktalanok átmeneti szállását és a lakóotthont kivéve – az ápolói, gondozói 
feladatok ellátásához minimálisan 5 fő alkalmazása szükséges az intézményvezetőn és a 
kisegítő személyzeten kívül.” 
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10. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
„10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

 
 
 

   
   

 

 
10. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 

„10. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

Nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója 

Ellátott neve*: 

Dátum: …… év ……..hó 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 16 1

7 
1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

Szolgáltatási elemek:** 

Tanácsadás 

                               

Készségfejlesztés   

                               

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás 

                               

Étkeztetés 

                               

Esetkezelés   

                               

Felügyelet  

                               

Gondozás 

                               

Pedagógiai segítségnyújtás 

                               

Gyógypedagógiai segítségnyújtás 

                               

Közösségi fejlesztés 

                               

Intézményen belüli foglalkoztatásban részesül-e***: (Igen/Nem) megállapodás/munkaszerződés időtartama: ….  -tól ……. -ig 
* Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményeiben az ellátott személyi azonosító kódjának feltüntetése is elegendő, mely az 
igénybejelentési dokumentáció alapján azonosítja az ellátottat. 
** Jelölje X-szel az adott napot, melyen a szolgáltatási elemet az ellátott igénybe vette. 
***A megfelelőt kérjük aláhúzni. 
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Havi összesítő lap 

 
 

Dátum: 
...év ...hó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Ellátottak 
száma 
adott 
napon 
összesen:                                
Ellátottak 
száma 
adott 
hónapban 
összesen*:  

*Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetében az ellátottak száma az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodással rendelkezők száma.” 
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11. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
„14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

 
 

11. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 

„14. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez 

	  
Összegző	  lap	  
Komplex	  támogatási	  szükségletmérő	  eszköz	  	  
I.	  Adatok	  

Kliens	  neve:	   	  

Születés	  éve/életkora:	  
	  
Támogatott	   lakhatás	   igénybevételét	  
megalapozó	  célcsoporttag:	  

	  
	  
Fogyatékos	  személy	  
Pszichiátriai	  beteg	  személy	  
Szenvedélybeteg	  személy	  

	  

Jelenlegi	  lakhatás:	  	   bentlakásos	  intézményben	  él	  
családban	  él	  

	  
Amennyiben	  bentlakásos	  intézményben	  él,	  akkor	  összesen	  hány	  éve?	  
Intézményi	  elhelyezést	  megelőzően:	  
	  

önállóan	  
segítő	  támogatással*	  élt?	  
(Megfelelő	  szempont	  aláhúzandó!)	  

	  

Családi	  állapota:	   	  

Gyermekek	   száma/vele	   egy	   háztartásban	  
élő	  gyermekek	  száma:	  

	  

	  

Végzettsége:	   	  

Hány	   éves	   munkatapasztalattal	  
rendelkezik:	  
	  
	  
Jelenlegi	  munkahelye:	  
	  
	  
	  
Jelenlegi	  munkaköre:	  
	  
	  

Milyen	  típusú	  foglakoztatási	  formában?	  
	  
	  
	  
Jelenlegi	  foglalkoztatási	  forma:	  	  
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II.	   Az	   egyes	   életterületeken	   mutatkozó	   támogatási	   szükségletek	   és	   a	   hozzá	  
rendelhető	  szolgáltatások	  

Területek	   Támogatás	  típusa	   Támogatás	  
gyakorisága	  

Támogatás	  
napi	  

időtartama	  

Szolgáltatások	  

I.	  Személyi	  
higiéné	  

Ö	  –	  Önálló	  
E	  –	  Figyelemmel	  
kísérés,	  szóbeli	  vagy	  
gesztusos	  támogatás	  
K	  –	  Intenzív	  
motiválás,	  részleges	  
támogatás	  
F	  –	  Teljes	  támogatás	  

E	  –	  Havonta,	  
kéthetente	  
K	  –	  Hetente	  
rendszeresen	  
F	  –	  Naponta,	  és	  
naponta	  
többször	  

E	  –	  0-‐1	  óra	  
K	  –	  1-‐2	  óra	  
F	  –	  több	  mint	  
2	  óra	  

Tanácsadás	  
Esetkezelés	  
Gyógypedagógiai	  
segítségnyújtás	  
Pedagógiai	  segítségnyújtás	  
Gondozás	  
Étkeztetés	  
Felügyelet	  
Háztartási	  vagy	  háztartást	  
pótló	  segítségnyújtás	  
Szállítás	  
Készségfejlesztés	  

II.	  Személyi	  
függetlenség	  

Ö	  –	  Önálló	  
E	  –	  Figyelemmel	  
kísérés,	  szóbeli	  vagy	  
gesztusos	  támogatás	  
K	  –	  Intenzív	  
motiválás,	  részleges	  
támogatás	  
F	  –	  Teljes	  támogatás	  

E	  –	  Havonta,	  
kéthetente	  
K	  –	  Hetente	  
rendszeresen	  
F	  –	  Naponta,	  és	  
naponta	  
többször	  

E	  –	  0-‐1	  óra	  
K	  –	  1-‐2	  óra	  
F	  –	  több	  mint	  
2	  óra	  

Tanácsadás	  
Esetkezelés	  
Gyógypedagógiai	  
segítségnyújtás	  
Pedagógiai	  segítségnyújtás	  
Gondozás	  
Étkeztetés	  
Felügyelet	  
Háztartási	  vagy	  háztartást	  
pótló	  segítségnyújtás	  
Szállítás	  
Készségfejlesztés	  

III.	  Mobilitás	  

Ö	  –	  Önálló	  
E	  –	  Figyelemmel	  
kísérés,	  szóbeli	  vagy	  
gesztusos	  támogatás	  
K	  –	  Intenzív	  
motiválás,	  részleges	  
támogatás	  
F	  –	  Teljes	  támogatás	  

E	  –	  Havonta,	  
kéthetente	  
K	  –	  Hetente	  
rendszeresen	  
F	  –	  Naponta,	  és	  
naponta	  
többször	  

E	  –	  0-‐1	  óra	  
K	  –	  1-‐2	  óra	  
F	  –	  több	  mint	  
2	  óra	  

Tanácsadás	  
Esetkezelés	  
Gyógypedagógiai	  
segítségnyújtás	  
Pedagógiai	  segítségnyújtás	  
Gondozás	  
Étkeztetés	  
Felügyelet	  
Háztartási	  vagy	  háztartást	  
pótló	  segítségnyújtás	  
Szállítás	  
Készségfejlesztés	  

IV.	  
Életvezetéssel:	  
Bevásárlás,	  
háztartási	  
munkák	  

Ö	  –	  Önálló	  
E	  –	  Figyelemmel	  
kísérés,	  szóbeli	  vagy	  
gesztusos	  támogatás	  
K	  –	  Intenzív	  
motiválás,	  részleges	  
támogatás	  
F	  –	  Teljes	  támogatás	  

E	  –	  Havonta,	  
kéthetente	  
K	  –	  Hetente	  
rendszeresen	  
F	  –	  Naponta,	  és	  
naponta	  
többször	  

E	  –	  0-‐1	  óra	  
K	  –	  1-‐2	  óra	  
F	  –	  több	  mint	  
2	  óra	  

Tanácsadás	  
Esetkezelés	  
Gyógypedagógiai	  
segítségnyújtás	  
Pedagógiai	  segítségnyújtás	  
Gondozás	  
Étkeztetés	  
Felügyelet	  
Háztartási	  vagy	  háztartást	  
pótló	  segítségnyújtás	  
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Szállítás	  
Készségfejlesztés	  

IV.	  
Életvezetéssel:	  
Hivatalos	  ügyek,	  
pénzkezelés	  

Ö	  –	  Önálló	  
E	  –	  Figyelemmel	  
kísérés,	  szóbeli	  vagy	  
gesztusos	  támogatás	  
K	  –	  Intenzív	  
motiválás,	  részleges	  
támogatás	  
F	  –	  Teljes	  támogatás	  

E	  –	  Havonta,	  
kéthetente	  
K	  –	  Hetente	  
rendszeresen	  
F	  –	  Naponta,	  és	  
naponta	  
többször	  

E	  –	  0-‐1	  óra	  
K	  –	  1-‐2	  óra	  
F	  –	  több	  mint	  
2	  óra	  

Tanácsadás	  
Esetkezelés	  
Gyógypedagógiai	  
segítségnyújtás	  
Pedagógiai	  segítségnyújtás	  
Gondozás	  
Étkeztetés	  
Felügyelet	  
Háztartási	  vagy	  háztartást	  
pótló	  segítségnyújtás	  
Szállítás	  
Készségfejlesztés	  

V.	  Kapcsolatok	  

Ö	  –	  Önálló	  
E	  –	  Figyelemmel	  
kísérés,	  szóbeli	  vagy	  
gesztusos	  támogatás	  
K	  –	  Intenzív	  
motiválás,	  részleges	  
támogatás	  
F	  –	  Teljes	  támogatás	  

E	  –	  Havonta,	  
kéthetente	  
K	  –	  Hetente	  
rendszeresen	  
F	  –	  Naponta,	  és	  
naponta	  
többször	  

E	  –	  0-‐1	  óra	  
K	  –	  1-‐2	  óra	  
F	  –	  több	  mint	  
2	  óra	  

Tanácsadás	  
Esetkezelés	  
Gyógypedagógiai	  
segítségnyújtás	  
Pedagógiai	  segítségnyújtás	  
Gondozás	  
Étkeztetés	  
Felügyelet	  
Háztartási	  vagy	  háztartást	  
pótló	  segítségnyújtás	  
Szállítás	  
Készségfejlesztés	  

VI.	  Közösségi	  
részvétel	  

Ö	  –	  Önálló	  
E	  –	  Figyelemmel	  
kísérés,	  szóbeli	  vagy	  
gesztusos	  támogatás	  
K	  –	  Intenzív	  
motiválás,	  részleges	  
támogatás	  
F	  –	  Teljes	  támogatás	  

E	  –	  Havonta,	  
kéthetente	  
K	  –	  Hetente	  
rendszeresen	  
F	  –	  Naponta,	  és	  
naponta	  
többször	  

E	  –	  0-‐1	  óra	  
K	  –	  1-‐2	  óra	  
F	  –	  több	  mint	  
2	  óra	  

Tanácsadás	  
Esetkezelés	  
Gyógypedagógiai	  
segítségnyújtás	  
Pedagógiai	  segítségnyújtás	  
Gondozás	  
Étkeztetés	  
Felügyelet	  
Háztartási	  vagy	  háztartást	  
pótló	  segítségnyújtás	  
Szállítás	  
Készségfejlesztés	  
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III.	  Egészségügyi	  és	  viselkedési	  szükségletek.	  Kockázatok	  

Egészségmegőrzés.	   Egészségügyi	   kockázatok	   (Csak	   a	   támogatás	   gyakoriságát	   kell	   jelölni,	   amennyiben	  
szükséges!)	  

Diéta	   	  
Epilepszia	   miatti	  
megfigyelés	  

	  
Rendszeres	   egészségügyi	  
állapot	  kontrollja	  

	  

Gyógyszerek	   	  
Táplálkozási	   zavarok	   miatti	  
figyelem	  

	   Pszichés	  megfigyelés	   	  

Segédeszköz	  használat	  	   	  
Napi	   folyadék-‐fogyasztásra	  
ellenőrzése	  

	   Orvoshoz	  kísérés	   	  

Segédeszköz	  tisztántartás	   	  
Decubitus	   megelőzés	   -‐	  
kezelés	  

	  
Egyéb	   egészségügyi	  
szükséglet	  

	  

	  

Kockázati	  tényezők	  (Nagyobb	  figyelmet	  igénylő	  életterületek,	  viselkedés	  vagy	  élet	  helyzet)	  

	  

	  

	  

IV.	  Lakhatással	  kapcsolatos	  javaslatok	  

Lakhatás	  tervezésénél	  fontos	  szempontok	  (Megfelelő	  szempont	  X-‐szel	  jelölendő!)	  
Fizikailag	   akadálymentes	   lakókörnyezetet	  
igényel	  

	  
Helyzetváltoztatáshoz	   segédeszközt	   használ	  
à	  nagy	  helyigény	  

	  

Jó	   megvilágítás/több	   fényforrás	   elhelyezése	  
fontos	  számára	  

	   Szintkülönbséghez	  lift	  szükséges	  számára	   	  

Egy	  ágyas	  lakószoba	  szükséges	  számára	   	  
Alternatív,	   augmentatív	   kommunikációs	  
eszközök	  szükségesek	  számára	  

	  

	  

V.	  A	  támogatási	  szükségletekhez	  rendelt	  szociális	  szolgáltatások	  összegzése	  

Mely	  szolgáltatások	  igénybevétele	  javasolt	  (Megfelelő	  szolgáltatási	  elem	  X-‐szel	  jelölendő!)	  

Tanácsadás	   	   Esetkezelés	   	  

Gyógypedagógiai	  segítségnyújtás	   	   Pedagógiai	  segítségnyújtás	   	  

Gondozás	   	   Étkeztetés	   	  

Felügyelet	   	  
Háztartási	   vagy	   háztartást	   pótló	  
segítségnyújtás	  

	  

Szállítás	   	   Készségfejlesztés	   	  
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VI.	  Szociális	  szolgáltatási	  elemek	  részletezése	  

Az	  egyes	  életterületeken	  megjelenő	  szolgáltatási	  tartalmak	  részletesen	  figyelembe	  véve	  a	  
kliens	  elképzeléseit,	  terveit:	  

Tanácsadás	  

	  

	  

	  

Esetkezelés	  

	  

	  

	  

Gyógypedagógiai	  segítségnyújtás	  

	  

	  

	  

Pedagógiai	  segítségnyújtás	  

	  

	  

	  

Gondozás	  

	  

	  

	  

Étkeztetés	  	  
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Felügyelet	  

	  

	  

	  

Háztartási	  vagy	  háztartást	  pótló	  tevékenység	  

	  

	  

	  

Szállítás	  

	  

	  

	  

Készségfejlesztés	  
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VII.	  Felmérésre	  vonatkozó	  adatok	  

Felmérés	  elkészítésének	   időpontja:	  
helyszíne:	  
	  
	  

	  

Felmérő	   neve:	  
telefonszáma:	  

	   e-‐mail	  címe	  
	  

Felmérésen	   részt	   vevő	  
munkatársak	  	  

neve,	  végzettsége:	  
	  

	  
	  

	  

Korábbi	   vizsgálatok	   az	  
eszközzel	  

azonosító	  szám:	  
időpont:	  

	  

	  

Egyéb	  kiegészítések,	  megjegyzések:	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Támogatott	  lakhatás	  igénybevételét	  megalapozó	  szükséglet	  fennáll.	  	  

(Megfelelő	  
aláhúzandó!)	  

Támogatott	  lakhatás	  igénybevételét	  megalapozó	  szükséglet	  nem	  áll	  fenn.	  

A	  szociális	  igazgatásról	  és	  szociális	  ellátásokról	  szóló	  1993.	  évi	  III.	  törvény	  75.	  §	  
(7)	  bekezdése	  szerinti	  eset	  áll	  fenn.	  

Indoklás:	  

	  

	  

Dátum:	  

Aláírás:"	  
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12. melléklet az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez

 
 
 

12. melléklet a .../2017. (....) EMMI rendelethez 

 

„3. számú melléklet a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelethez 

Értékelő adatlap 
Személyes adatok 
Név: 
Születési hely, idő: 
Lakcím: 
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: 
Mérőtábla 

Tevékenység, funkció Értékeljen 0-4 pont között 
(a pontérték a szükséges segítség mértékével 

emelkedik) 

Intézmény- 
vezető 

Háziorvos 

Térbeli-időbeni tájékozódás 0: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket 
illetően tájékozott 
1: esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul 
2: részleges segítségre, tájékoztatásra szorul  
3: gyakran tájékozatlan 
4: térben-időben tájékozatlan  

  

Helyzetnek megfelelő viselkedés 0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően 
viselkedik 
1: esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre 
szorul 
2: gyakran az adott helyzetnek nem megfelelően 
viselkedik 
3: nem megfelelő viselkedése gyakran 
kellemetlenséget okoz, reakciója nem kiszámítható 
– viselkedési kockázat  
4: nem képes az adott helyzetnek megfelelően 
viselkedni  

 

  

Étkezés 0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik 
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik 
2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához 
segítséget igényel 
3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni 
segítséget igényel  
4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához 

  

 

Öltözködés 0: nem igényel segítséget 
1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk 
kiválasztásához segítséget igényel 
2: egyes ruhadarabok felvételében igényel 
segítséget 
3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, 
megfelelő öltözet kiválasztásában 
4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában 
segítségre szorul  

  

 

Tisztálkodás (személyi higiéné 
biztosítása) 

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi 
1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz 
segítséget igényel 
2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak 
segítséggel tud 
3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget 
igényel 
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4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni 
önállóan nem képes 

WC használat 0: önálló WC használatban, öltözködésben, 
higiénés feladatait ellátja 
1: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, 
illetve higiénés feladatokban ellenőrizni kell  
2: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, 
illetve higiénés feladatokban segíteni kell 
3: segítséget igényel WC használatban, 
öltözködésben, higiénés feladatok elvégzéséhez 
4: segítséggel sem képes WC használatra, 
öltözködésre, higiénés feladatok elvégzésére 

  

 

Kontinencia 0: vizeletét, székletét tartani képes 
1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés 
feladatait 
2: pelenka cserében, öltözködésben, illetve 
higiénés feladatokban alkalmanként segítséget 
igényel 
3: rendszeres segítséget igényel pelenka cserében, 
öltözködésben, higiénés feladatok elvégzésében 
4: inkontinens, teljes ellátásra szorul 

  

 

Kommunikáció 
Képes-e megfogalmazni, elmondani a 
panaszát, megérti-e, amit mondanak 
neki 

0: kifejezőkészsége, beszédértése jó 
1: kommunikációban időszakosan segítségre szorul 
2: beszédértése, érthetősége megromlott 
3: kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak 
metakommunikációra képes 
4: kommunikációra nem képes 

  

 

Terápiakövetés 
Rábízható-e az előírt gyógyszerek 
adagolása, szedése 

0: az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát 
betartja 
1: gyógyszerelésben segítséget igényel, 
utasításokat betartja 
2: elrendelt terápiát tartja, segítséggel tudja tartani 
az utasításokat  
3: elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett 
tartja 
4: gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel  

 

  

Helyzetváltoztatás 0: önállóan 
1: önállóan, segédeszköz használatával 
2: esetenként segítséggel 
3: gyakran segítséggel 
4: nem képes 

  

 

Helyváltoztatás 0: önállóan 
1: segédeszköz önálló használatával 
2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként 
igényel 
3: segédeszköz használatával, gyakran csak 
segítséggel 
4: nem képes 

  

 

Életvezetési képesség 
(felügyelet igénye) 

0: önállóan 
1: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra betanítható 
2: személyes szükségletei ellátásában segítségre 
szorul 
3: személyes szükségletei ellátásában gyakran vagy 
rendszeresen segítségre szorul, belátási képessége 
hiányzik   

  



3596 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám
 

 
4: állandó 24 órás felügyelet 

Látás 0: jól lát, szemüveg használata nélkül 
1: jól lát, szemüveg használatával 
2: szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt 
3: szemüveg használatával sem kielégítő a látása 
(pl. hályog, érbetegség) 
4: nem lát 

  

 

Hallás 0: jól hall, átlagos hangerő mellett 
1: átlagos hangerő mellett időnkénti 
hallásproblémái vannak 
2: hallókészülék használatára szorul 
3: van hallókészüléke, de nem képes használni 
vagy elutasítja 
4: nem hall  

  

 

Fokozat Intézményvezető és az orvos által adott összes 
pontszám     

 
 
Értékelés 

Fokozat Értékelés Pontszám Jellemzők 

0. Tevékenységeit elvégzi 
0-19 Az egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni.  

A szolgáltatás a szociális és egészségi állapot szinten tartására 
korlátozódik. 

I. Egyes tevékenységekben 
segítségre szoruló 

20-34 Az egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségre szorul 
vagy figyelmet, irányítást igényel. 

II. Részleges segítségre szoruló 35-39 Az egyén bizonyos tevékenységek elvégzésében napi rendszeres 
segítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel. 

III. Teljes ellátásra szoruló 40-56 Az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, 
intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel. 

 
 
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 
igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés ............... 
pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn. 
 
A vizsgálat eredménye alapján: 
–    szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) 
bekezdés b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény alapján 

–    személyi gondozás 
–    idősotthoni elhelyezés 
nyújtható. 
 
Dátum: 

                                                                                              .................................................................. 
                                                                                                          intézményvezető/szakértő 

                                                                                               .................................................................. 
                                                                                                                            orvos 

 
A gondozási szükséglet felülvizsgálatát az intézmény fenntartójától lehet kérni. 
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Felülvizsgálat 
 
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 
igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdés ............... 
pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn. 
 
A vizsgálat eredménye alapján: 
–    szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés 
b) pont .........alpontja szerinti egyéb körülmény alapján 
–    személyi gondozás 
–    idősotthoni elhelyezés 
nyújtható. 
 
 
Dátum: 
 
                                                                                                       .................................................................. 
                                                                                                                                fenntartó képviselője 

                                                                                                             ................................................................. 
                                                                                                                                             orvos” 
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Határozatok

A Kormány 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozata 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, 
nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  egyházi, nem állami szociális 
fenntartóknál a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum 2017. január 1-jétől 
történt emelése kapcsán felmerülő többletkiadások teljes körű finanszírozásához szükséges költségvetési forrás 
biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1045/2017. (II. 3.) Korm. határozata 
az Európa Kulturális Fővárosai kezdeményezés Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos 
tagállami feladatok ellátásáról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező, tanácsadói tevékenységet végző 
testületeként – létrehozza az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

 2. A  Bizottság a  Kormány kultúrpolitikai, társadalompolitikai, illetve gazdaságfejlesztési céljainak érvényre 
juttatása érdekében, az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésére (a  továbbiakban: címviselés) vonatkozó 
kijelölés előkészítésének folyamatában eljárva – figyelembe véve az  Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 
2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2014. április 16-i 445/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozatot (a továbbiakban: Határozat) –
a) javaslatot tesz a Kormánynak a címviselésre történő kijelölés előkészítésének szervezeti kereteire,
b) javaslatot tesz a  Kormánynak a  címviseléssel összefüggésben az  előválasztás keretében történő 

tagállami jóváhagyás, majd a  tagállami kijelölés döntéshozatali módjára, valamint az  abban részt vevők 
kötelezettségeire és jogosultságaira,

c) közreműködik a címviseléssel összefüggésben a széles körű és jelentős politikai támogatás, valamint a hosszú 
távú kormányzati kötelezettségvállalás biztosításában,

d) közreműködik az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 címet viselő városban (a  továbbiakban: címviselő város) 
a megfelelő és életképes infrastruktúra kiépítésében,

e) közreműködik abban, hogy a  címviselő város megkapja a  szükséges kormányzati támogatást ahhoz, hogy 
a címviselés évében meg tudjon felelni a Határozat 2. cikkében foglalt célkitűzéseknek.

 3. A Bizottság összehangolja tagjainak a címviselést érintő tevékenységét.
 4. A Bizottság

a) előkészíti a pályázatokat benyújtó városok közötti versenyt és ennek részeként a pályázati felhívást,
b) a tagállami jóváhagyást megelőzően véleményezi az előválasztáson túljutott jelöltek listáját.

 5. A  Bizottság elnöke a  kultúráért felelős miniszter, akit az  általa vezetett minisztériumban működő, helyettesítésére 
általa kijelölt állami vezető helyettesít.

 6. A Bizottság szavazati és tanácskozási joggal rendelkező állandó tagokból, valamint tanácskozási joggal rendelkező 
titkárból és állandó meghívottakból áll.

 7. A Bizottság állandó tagja:
a) a Bizottság elnöke, valamint
b) felelősségi körönként egy-egy személy

ba) az európai uniós ügyek koordinációjáért,
bb) az európai uniós források felhasználásáért,
bc) a kulturális örökség védelméért,
bd) a településfejlesztésért és településrendezésért,
be) az általános politikai koordinációért,
bf ) a helyi önkormányzatokért,
bg) az államháztartásért,
bh) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
bi) az állami infrastruktúra-beruházásokért,
bj) az állami vagyon felügyeletéért,
bk) az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
bl) a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért,
bm) a területfejlesztésért,
bn) a turizmusért,
bo) a külpolitikáért

 felelős miniszter által vezetett minisztérium képviseletében,
c) a Magyar Művészeti Akadémia elnöke,
d) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.

 8. A  7.  pont b)  alpontja szerinti tagokat a  felelősségi körében érintett minisztériumot vezető miniszter jelöli ki. 
A 7. pont b) alpontja szerinti tagként az érintett minisztériummal állami vezetői szolgálati jogviszonyban vagy állami 
vezetőként betöltött jogviszonyban álló személy jelölhető ki.
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 9. A Bizottság állandó meghívottja:
a) a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke,
b) a Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke.

 10. A  Bizottság titkára a  Bizottság elnöke által határozott időre az  általa vezetett minisztérium állományából kijelölt 
személy.

 11. A Bizottság elnöke, ha valamely napirendi pont tárgyalása kapcsán szükségesnek tartja, további szakértőket hívhat 
meg, akik a Bizottság elnöke által meghatározott napirendi pontok tekintetében tanácskozási joggal vesznek részt 
a Bizottság ülésén.

 12. A  Bizottság állandó tagjait és a  Bizottság állandó meghívottjait az  általuk kijelölt személy helyettesítheti. 
A  helyettesítésre jogosult személy a  7.  pont b) és d)  alpontja esetében az  érintett központi államigazgatási szerv 
állományából, illetve a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság állományából jelölhető ki.

 13. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Bizottság ülését a Bizottság elnöke hívja 
össze.

 14. A  Bizottság szervezetével és működésével kapcsolatos napirendi pontok tárgyalására a  Bizottság valamennyi 
állandó tagját meg kell hívni.

 15. A  Bizottság működésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív feladatokat ellátó szervezeti egységet a  Bizottság 
elnöke jelöli ki az általa vezetett minisztériumban.

 16. A  Bizottság működésének részletes szabályait a  Bizottság által elfogadott ügyrend tartalmazza. Az  ügyrend 
elfogadásához az állandó tagok többségének egyetértése szükséges.

 17. A Bizottság a feladatkörébe tartozó egyes szakkérdések megvitatását, illetve javaslatok kidolgozását az ügyrendben 
meghatározottak szerint – a  Bizottság állandó tagjai, valamint az  állandó és az  eseti meghívottak részvételével 
működő – munkacsoportok keretében is elláthatja.

 18. A Bizottság munkájában részt vevők tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
 19. Ez a határozat a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozata 
egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos 
források biztosításáról

Az egyházi fenntartók által átvett szociális intézmények biztonságos működése érdekében a Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az állami fenntartóval az átadás-átvételről 2017. évben megállapodást 

kötött egyházi fenntartók által átvett 8837 férőhely működtetéséhez szükséges többletforrást biztosítsa;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 1-jétől a felmerülés ütemében

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évben az állami fenntartóval az átadás-átvételről megállapodást 
kötött egyházi fenntartók által átvett további 21 563 férőhely működtetéséhez szükséges többletforrást biztosítsa.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetésének tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1047/2017. (II. 3.) Korm. határozata 
a nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes fejlesztéséről

A Kormány kiemelt céljának tekinti, hogy nemzeti emlékhelyünk, a  nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes a  Széchenyi-kultusz 
ápolásának központjává váljon. E feladat méltó ellátása érdekében a Kormány
 1. egyetért a  nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes rekonstrukciójának folytatásával (a  továbbiakban: fejlesztési 

program), melynek érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával gondoskodjon a fejlesztési program
a) 2017. évi feladatainak megvalósításához szükséges 392 580 ezer forint forrás biztosításáról a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 57. Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 
jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) 2018–2020. évi és 2022. évi feladatainak megvalósításához szükséges évenként 11 300 ezer forint forrás 
biztosításáról az adott évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

c) 2021. évi feladatainak megvalósításához szükséges 12 800 ezer forint forrás biztosításáról az  adott évi 
központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

d) 2023. évi feladatainak megvalósításához szükséges 33 150 ezer forint forrás biztosításáról az  adott évi 
központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

e) 2024–2028. évi feladatainak megvalósításához szükséges évenként 24 650 ezer forint forrás biztosításáról 
az adott évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

f ) 2029. évi és 2030. évi feladatainak megvalósításához évenként szükséges 4300 ezer forint forrás biztosításáról 
az adott évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

 2. egyetért azzal, hogy a  fejlesztési program részleteinek kidolgozásában és megvalósításában a  Magyar Turisztikai 
Ügynökség együttműködő partnerként részt vegyen;

 3. egyetért azzal, hogy a Nagycenk 650, 655 és 706/1 helyrajzi számú ingatlanok állami tulajdonba kerüljenek, melynek 
érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az arra jogosult szervezetek útján gondoskodjon a jelenleg 
nem állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának az  állam javára történő megszerzéséről, valamint a  fejlesztési 
programban meghatározott célok elérését lehetővé tevő, egységes tulajdoni és vagyonkezelői jogviszonyok 
biztosításához szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. március 31.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  3.  pontban meghatározott ingatlanok tulajdonjogának az  állam 
javára történő megszerzése érdekében – a nemzeti fejlesztési miniszter javaslata alapján – gondoskodjon legfeljebb  
130 000 ezer forint forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet javára;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5. egyetért azzal, hogy készüljön el a  nagycenki Széchenyi-kastélyegyüttes részét képező Méntelep középtávú 
fejlesztésének koncepciója, melynek érdekében felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséhez 

szükséges 20 000 ezer forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával készítsen 
előterjesztést a Kormány számára a Méntelep fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről és a forrásigényről.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



3604 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám

A Kormány 1048/2017. (II. 3.) Korm. határozata 
a keszthelyi Festetics-kastély fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a keszthelyi Festetics-kastély parkjának helyreállításához 
és ehhez kapcsolódóan a parkot kettészelő közút kiváltásához (a továbbiakban: beruházás) szükséges 3954,0 millió forint forrás 
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében az alábbi ütemezésben:
 1. a  beruházás 2017. évi feladatainak megvalósításához 2100,0 millió forint forrás több részletben történő 

biztosításáról és rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára:
a) első részlet 630,0 millió forint,
b) második részlet 750,0 millió forint,
c) harmadik részlet 720,0 millió forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az első részlet tekintetében azonnal
 a második részlet tekintetében 2017. július 15.
 a harmadik részlet tekintetében 2017. október 15.

 2. a  beruházás 2018. évi szakaszának megvalósításához 1854,0 millió forint forrás biztosításáról a  központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1061/2017. (II. 8.) Korm. határozata 
a Határtalanul! Programról

A Kormány egyetért a Határtalanul! Program továbbfejlesztésének koncepciójával és az abban foglaltak ütemezett megvalósítása 
érdekében
 1.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterével együttműködésben – 

gondoskodjon a  Határtalanul! Program továbbfejlesztéséhez szükséges 932,840 millió forint egyszeri támogatás 
biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/5/18/3 Határtalanul! Program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterével együttműködésben – 
gondoskodjon a  Határtalanul! Program működtetéséhez szükséges 19,1 millió forint egyszeri támogatás 
biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: felmerülés ütemében

 3.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a Határtalanul! Program 
normatív alapú támogatási lehetőségét megteremtő jogalkotási feltételekről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. december 31.

 4.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét a szükséges jogszabályi felhatalmazás megteremtésére annak érdekében, 
hogy az  Oktatási Hivatal (OH) felhatalmazást kapjon a  Határtalanul! Program keretében az  egyes iskolákra és 
tanulóikra vonatkozó részvételi adatok gyűjtésére és rögzítésére a Köznevelés Információs Rendszerében (KIR).

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1066/2017. (II. 9.) Korm. határozata 
az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges feladatokról

 1. A Kormány – figyelemmel a  2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról szóló 5/2016. (IV. 5.) OGY határozat 
2. pontjában foglaltakra – Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából tartandó emlékév feladatainak és 
szervezésének ellátása érdekében Emlékbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

 2. A Kormány felkéri dr. Áder János köztársasági elnök urat a Bizottság elnöki tisztének ellátására.
 3. A Kormány felkéri a Magyar Művészeti Akadémia elnökét és a Magyar Tudományos Akadémia elnökét a Bizottság 

állandó tagjának.
 4. A Bizottság állandó tagját eseti jelleggel az általa kijelölt másik személy helyettesítheti.
 5. A Bizottság dönthet további tagok, szakértők meghívásáról. Szükség esetén a  Bizottság elnöke eseti jelleggel 

a Bizottság üléseire további személyek meghívásáról gondoskodhat.
 6. A Bizottság elnöke, állandó és eseti tagjai a megbízatásukat díjazás nélkül látják el.
 7. A Bizottság titkára a  Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, aki a  Bizottság működésével kapcsolatos szervezési és 

adminisztratív teendőket látja el.
 8. Az emlékév programjainak megvalósításához és a  Bizottság működéséhez szükséges forrás a  Petőfi Irodalmi 

Múzeum számára az  e  célra nyújtott, más célra fel nem használható költségvetési támogatásként kerül 
rendelkezésre bocsátásra a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériumának fejezetében erre a célra 
létrehozott, fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

 9. A Bizottság a szervezetével és működésével kapcsolatos további szabályokat ügyrendjében maga állapítja meg.
 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1067/2017. (II. 9.) Korm. határozata 
az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjének a  20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai 
feladatok támogatása alcím, 13. Arany János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoporttal történő 
kiegészítését;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 4000,0 millió forint – 1.  melléklet szerinti – egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, 
a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel Kvtv.1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai 
feladatok támogatása alcím, 13. Arany János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport javára.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1069/2017. (II. 10.) Korm. határozata 
a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos 
feladatokról 

A Kormány 
 1.  a szociális intézményben egészségügyi végzettséghez kötött munkakörökben foglalkoztatottak bérrendezése 

érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy 
a)  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben 
foglalkoztatott, és

b)  egészségügyi engedéllyel rendelkező szociális intézményben ápolói munkakörben, magyar egészségügyi 
szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott 

legfeljebb összesen 3290 fő foglalkoztatott számára az egészségügyi szolgáltatásokban foglalkoztatottakkal azonos 
bért alakítson ki 2018. évtől;

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzetgazdasági miniszter 
Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetésének tervezésekor

 2.  az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja
a)  az emberi erőforrások miniszterét, hogy az intézkedést megalapozó jogszabály-módosításokat készítse elő

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2017. november 1.

b)  a nemzetgazdasági minisztert, hogy a szükséges forrásokat 2018. január 1-jétől biztosítsa;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: Magyarország 2018. évi központi költségvetésének tervezésekor

 3.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a vonatkozó szociális tárgyú jogszabályokban vizsgálja meg annak  
a lehetőségét, hogy az egészségügyi ágazati jogszabályok alapján, egészségügyi területen szervezett tanfolyamon 
és szakvizsgán teljesített pontok a szociális ágazat továbbképzéséről szóló jogszabály alapján is elfogadottá 
váljanak.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Határidő: 2017. november 1. 

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozata 
a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési 
forrás biztosításáról

A Kormány a  szociális ágazatban dolgozó felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak bérrendezéséhez 2017. január 
1-jétől szükséges fedezet biztosítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon  
7,5 milliárd forint összegű költségvetési forrás rendelkezésre állásáról.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  2017. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1073/2017. (II. 10.) Korm. határozata 
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti 
szakaszának finanszírozásáról

A Kormány a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti 
szakaszának utólagos finanszírozása és egyúttal a  2015–2016. évi elszámolások lezárása érdekében felhívja 
a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a) a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára 25 230 ezer forint,
b) a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára  

1 321 611 ezer forint,
c) a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  

8. Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési 
programok jogcímcsoport javára 9765 ezer forint

egyszeri biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1077/2017. (II. 13.) Korm. határozata 
a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam 
általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a Budapest IX. kerület, belterület 38250/5. helyrajzi számú ingatlanból 
telekmegosztást követően a  Málenkij Robot Emlékhely elhelyezéséhez szükséges legalább 1500 m2 nagyságú 
ingatlanrész tulajdonjogának – vagyonrendezési eljárás útján vagy legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő 
által meghatározott forgalmi értéken – az állam javára történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. július 31.

 2.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az  MNV Zrt. útján – gondoskodjon az  emberi erőforrások 
minisztere bevonásával a 2. pontban megjelölt, az állam tulajdonába kerülő ingatlanrész vagyonkezelői, használati 
viszonyainak rendezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a tulajdonjog megszerzését követően azonnal

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – ha a  2.  pontban foglalt feladat teljesítése nem vagyonrendezési 
eljárás útján történik – a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a  tulajdonszerzéshez szükséges 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 14/2017. (II. 2.) ME határozata 
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

A Kossuth-díj, a  Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a  Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, 
a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról 
szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9.  § (3)  bekezdés e)  pontjában foglalt jogkörömben eljárva a  Kossuth- és 
Széchenyi-díj Bizottság tagsági teendőinek ellátására – egyéves időtartamra – felkérem

Bitskey István irodalomtörténészt, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Debreceni Egyetem professor 
emeritusát,
Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnököt, a  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. 
vezérigazgatóját,
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművészt,
Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológust, a  Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, a  Magyar Tudományos 
Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatóját,
Hámori József Széchenyi-díjas neurobiológust, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem professor emeritusát,
Jókai Anna Kossuth-nagydíjas és Kossuth-díjas írót, a nemzet művészét, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját,
Kodolányi Gyula József Attila-díjas költőt, műfordítót, irodalomtörténészt, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagját,
Palkovits Miklós Széchenyi-díjas orvost, agykutatót, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Semmelweis 
Egyetem professor emeritusát,
Sánta Ferenc Kossuth-díjas hegedűművészt,
Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogászt, a  Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professor emeritusát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 21/2017. (II. 14.) ME határozata 
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagja megbízatása 
megszűnésének megállapításáról, valamint új tagja megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) és (5) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
megállapítom, hogy

dr. Falus Andrásnak, az MTA rendes tagjának, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának,
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjának e  megbízatása – lemondására 
tekintettel – megszűnt,

egyúttal – az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –

dr. Csiba Lászlót, az  MTA levelező tagját, a  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar tanszékvezető 
egyetemi tanárát
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagsági teendőinek ellátásával
– a 2017. február 1-jétől 2018. október 31-éig terjedő időtartamra –

megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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.

Pályázati felhívások óvodavezetői álláshelyek betöltésére

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a fenntartásában működő Budakalászi Bölcsőde (2011 Budakalász, Budai út 10.)  
bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 06. 27. – 2022. 06. 26-ig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Budai út 10. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában 
foglalt tevékenységének felelős vezetése, irányítása; a három év alatti gyermekek gondozásának, nevelésének 
megszervezése; a jogszerű és szakszerű működés, valamint magas színvonalú szakmai munka biztosítása, 
szervezése, ellenőrzése, értékelése; az intézmény kiegyensúlyozott szabályszerű gazdálkodásának biztosítása a 
fenntartó elvárásainak megfelelően; az előírt pénzügyi-gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása; a munkáltatói 
jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottai felett. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I.2. pontjában előírt képesítési követelmények,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott – felsőfokú végzettséget vagy 

felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatás a megbízás esetén, 
– a vezetői tevékenységhez tartozó szoftverek, programok ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret.

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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Elvárt kompetenciák: 
– határozott, következetes, igényes, precíz, pontos munkavégzés, 
– kiemelkedő gyermekközpontúság, 
– kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő készség, 
– jó terhelhetőség, aktív, rugalmas együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő rövid és középtávú 

fejlesztési elképzeléseket, 
– a végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok 

bemutatása mellett, 
– közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő 

tárgyalásához járul hozzá. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. június 27. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skultéti Dóra humánpolitikai referens nyújt, a 
06 (26) 340-266-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével 

(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 126/2/2017., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezetői pályázat. 

– személyesen: Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A vezetői pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ban foglaltak figyelembevételével a megbízásról 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. március 1.
– www.budakalasz.hu – 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon szerezhet. 

* * *
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a fenntartásában működő Budakalászi Nyitnikék Óvoda (2011 Budakalász, Pomázi út 3.) 
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Pomázi út 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető 
feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való 
észszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. 
Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógusi szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség, közoktatási vezető végzettség, 
– óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség, 
– a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása, bemutatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 
– vezetői – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 
– határozott, következetes, igényes, precíz, pontos munkavégzés, 
– kiemelkedő gyermekközpontúság, 
– kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő készség,
– jó terhelhetőség, aktív együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 
– a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok 

bemutatása mellett, 
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, rövid- és középtávú fejlesztési elképzelésekkel, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, 
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– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő 
tárgyalásához hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, 
– a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról, 
– a közalkalmazotti jogviszony lésítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a 

büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Villám Zsuzsanna köznevelési referens nyújt, a 
06 (26) 340-266-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével 

(2011 Budakalász, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 126/3/2017., valamint a munkakör megnevezését: Budakalászi Nyitnikék Óvoda vezetői pályázat. 

– személyesen: Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban meghatározott véleményezési határidő 
figyelembevételével, az Oktatási és Kulturális Bizottság ülését követően a megbízásról a Képviselő-testület rendes 
ülésen dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. március 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Kosd Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Csoda-Vár Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt év, 2017. 08. 01-től 2022. 07. 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2612 Kosd, Eőszi Lőrinc tér 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó vezetői feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– óvodapedagógus munkakörben, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság, 
– cselekvőképesség, 
– büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– a végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, 
– vezetői programok, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– nyilatkozat a pályázat adatainak megismerhetőségéről, kezeléséről, illetve nyílt vagy zárt ülésen történő 

tárgyalásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurdi Ferenc nyújt, a 06 (27) 597-540; 06 (70) 682-7000-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Kosd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2612 Kosd, Szent 

István utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/88/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

– elektronikus úton Kurdi Ferenc polgármester részére a polgarmester@kosd.hu e-mail címen keresztül,
– személyesen: Kurdi Ferenc, Pest megye, 2612 Kosd, Szent István utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. március 13.
– az Önkormányzat honlapján – 2017. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat két példányban nyújtandó be. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kosd.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Monor Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
a Monori Kossuth Lajos Óvodában 
óvodapedagógus/óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól.
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A munkavégzés helye: Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakszerű és 
törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján; a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek 
biztosításáról való gondoskodás; a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.  évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2013. 
(VIII. 29.) számú határozata az irányadó.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet;
– a pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
– óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség;
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a 

pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem 
állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás hatály alatt;

– részletes szakmai önéletrajz;
– az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata;
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata;
– a Monori Kossuth Lajos Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, 

továbbá a Képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
– a pályázó nyilatkozata arról, amennyiben pályázata eredményes lesz, akkor a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

lefolytatását vállalja;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor nyújt, a 06 (29) 612-305-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth 

Lajos utca 78–80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
beosztás megnevezését: óvodapedagógus/óvodavezető.

– személyesen: Burján Sándor, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78–80.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az NKt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési 
programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. A beosztás betöltéséről Monor 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelőtestületi véleményezési határidejének lejártát követő harmincadik 
napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június havi, soros képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helyei:
– KIH közigazgatási állásportál;
– www.monor.hu;
– Strázsa Újság.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monor.hu honlapon szerezhet.

* * *

Sajókaza Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Sajókazai Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16-tól 2022. augusztus 15-ig 
tart.

A munkavégzés helye: 3720 Sajókaza, Rákóczi Ferenc u. 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői 
irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglaltakra. 
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a 
pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-
nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus,
– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás 

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga),
– intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a 

megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata,



3622 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a 
foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt,

– szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázatot 2 azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.

A munkakör betöltésének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 189. §–191. §-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában 
meghatározott szervezetek véleményezik.
A véleményezéseket követően a pályázókat Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete hallgatja meg és 
dönt.

A pályázat elbírásának várható ideje: 2017. júniusi képviselő-testületi ülés.

* * *

Terény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 
a Terényi Kistenyér Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezetői) munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 01-től 2022. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2696 Terény, Óvoda út 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény 
irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való észszerű, célszerű 
és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség, 
– pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– szlovák óvodapedagógusi szakképzettség
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségeket, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező 

program (vezetési program),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brozsó Andrásné polgármester nyújt, a 06 (35) 548-000-ás 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Terény Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2696 
Terény, Arany J. út 46.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 17. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.tereny.hu
– KIH közigazgatási állásportál – 2017. február 28. 

* * *

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda  
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15-ig szól. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8412 Veszprém, Kastélykert utca 6. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályokban és 
a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan 
vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által 
használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a 
költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő 
intézmény gazdálkodásáért; tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének 
valamennyi területét; ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 
döntésekben 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás,

– egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább öt éves vezetői gyakorlat,
– az óvodai nevelés terén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– motivációs levél,
– fényképes szakmai önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése és az 

Nkt. 67. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Közjóléti Iroda nyújt, a 06 (88) 549-235-ös telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8200 

Veszprém, Óváros tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KÖZP/943/2017., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

– személyesen: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere, Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a Köznev. tv. 83. § (4) bekezdésében nevesített közösségek és szervezetek véleményének beérkezését 
követően a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság hallgatja meg, majd a Képviselő-testület dönt a véleményezési 
határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.veszprem.hu
– KIH közigazgatási állásportál.
– Veszprémi 7 Nap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi 
Kastélykert Körzeti Óvoda intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 
(8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet. 
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshely betöltésére1

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

Pályázati felhívás pedagógus álláshely betöltésére

Világ-Virága Alapfokú Művészeti Iskola 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Világ-Virága Alapfokú Művészeti Iskola  
néptánc-pedagógus beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 5534 Okány, Kossuth út 5–9.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, egyetem.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 24. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Világ-Virága Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (4075 

Görbeháza, Széchenyi út 9.) 
– elektronikusan: vilagviragaiskola@gmail.com

* * *

A Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola  
néptánc pedagógus beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális 
Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj 
felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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A munkavégzés helye: Az iskola Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében lévő telephelyei. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– elektronikusan: freedanceiskola@gmail.com
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Értesítések

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye  
a Vásáry Tamás Ösztöndíj 2017. évi nyerteseiről

Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Vásáry Tamás Ösztöndíjról szóló 1/214. (I. 13.) EMMI utasítás 
alapján meghirdetett pályázatról hozott döntése alapján 2017-ben ösztöndíjban részesül:
1.  ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése kategóriában:  Bánkövi Bence 

Balázs, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója;
2.   a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenysége dokumentálásának támogatása 

kategóriában: Balázs Ádám Ferenc, a Debrececni Egyetem hallgatója.
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1

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

Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Böhönyei Gézengúz Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 01. – 2022. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8719 Böhönye, Fő utca 2. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működésével és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, az intézményvezetői pótlékra a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 8. sz. mellékletének rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, 
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadó – 

legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, 

illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban 
megjelentetni.
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– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 66. § (1) b) és c) pontja alapján ne 
álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet és cselekvőképesség, 

– az Nkt. 67. § (1) a)–d) pontjában meghatározottak szerint: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – az Nkt. 

3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 

óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésben foglaltaknak való 
megfelelés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai önéletrajza, 
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel,
– iskolai végzettségét, szakképesítését tanúsító okiratok másolatát ,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,
– az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsoldos Márta Piroska nyújt, a 06 (30) 640-6377-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Böhönye és Környéke Önkormányzatai Társulása címére történő megküldésével 

(8719 Böhönye, Fő utca 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
537/2017., valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető,

– elektronikus úton: Zsoldos Márta Piroska részére a bohonyepolgarmester@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban a feltüntetett 
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Böhönye, Nemeskisfalud, Szenyér Község Önkormányzatainak hirdetőtábláin
– KIH közigazgatási állásportál.

* * *
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Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
az Ágoston Művészeti Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 15. – 2022. 08. 14-ig szól.

A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Ágoston u. 2/A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja a jogszabályokban 
meghatározott óvodavezetői feladatokat, felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat beosztottjai felett.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– hitelesített oklevél másolat,
– nyilatkozat, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához a 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, 
– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, vezetői program.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap (5 példányban).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Somogyi Ildikó nyújt, a +36 (1) 4378-654-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális 

Osztály címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 4.). 
– személyesen: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály 

(1033 Budapest, Fő tér 4.)

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határideje után 3 hónappal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál
– Óbuda honlap

* * *
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Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
az Óbudai Vackor Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 15. – 2022. 08. 14-ig szól.

A munkavégzés helye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem u. 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja a jogszabályokban 
meghatározott óvodavezetői feladatokat, felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat beosztottjai felett.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– hitelesített oklevél másolat,
– nyilatkozat, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához a 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, 
– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, vezetői program.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap (5 példányban)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Somogyi Ildikó nyújt, a +36 (1) 437-8654-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális 

Osztály címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 4.). 
– személyesen: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály 

(1033 Budapest, Fő tér 4.)

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határideje után 3 hónappal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál
– Óbuda honlap

* * *
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Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  
az Óbudai Mesevilág Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 08. 14-ig szól.

A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja a jogszabályokban 
meghatározott óvodavezetői feladatokat, felel az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, takarékos 
gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat beosztottjai felett.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, pedagógus-szakvizsga 

keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– hitelesített oklevél másolat,
– nyilatkozat, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához a 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, 
– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, vezetői program.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap (5 példányban).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Somogyi Ildikó nyújt, a +36 (1) 437-8654-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázat Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális 

Osztály címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 4.). 
– személyesen: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztály 

(1033 Budapest, Fő tér 4.)

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határideje után 3 hónappal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál
– Óbuda honlap

* * *
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 1072 Budapest, Akácfa utca 32. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 69. §-a szerinti feladatok. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre történő alkalmazás, 

– pedagógus-munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;
– elérhetőségek; 
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
– a végzettséget igazoló oklevelek fénymásolatai;
– a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezelésének 

hozzájárulásáról szóló nyilatkozat;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, ha a pályázat elbírálását a pályázó zárt képviselő-testületi ülésen kéri tárgyalni; 
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a fejlesztési elképzelések ismertetésével. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 23. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata címére történő 

megküldésével (1076 Budapest, Garay utca 5. I.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KI/14272/2017/VIII , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

– személyesen: Nyári Petra, Pest megye, 1076 Budapest, Garay utca 5. I. 114. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Erzsébetváros Önkormányzat honlapja – 2017. február 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erzsebetvaros.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Dávod Önkormányzat  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dávodi Forrás Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6524 Dávod, József Attila utca 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a 
takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, 
– óvodapedagógus munkakörben – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– magyar állampolgárság 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség, 
– nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe történő, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelések,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
– nyilatkozat arra, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázata nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri; 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 27. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcsné István Ilona nyújt, a 06 (79) 481-088-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Dávod Önkormányzat címére történő megküldésével (6524 Dávod, Dózsa György 

utca 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 916/2017., valamint 
a beosztás megnevezését: óvodavezető. 

– személyesen: Szűcsné István Ilona jegyző, Bács-Kiskun megye, 6524 Dávod, Dózsa György utca 61.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdésének, valamint a 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál
– www.davod.hu – 2017. március 27.
– Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdetőtáblája – 2017. március 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: szolgálati lakást biztosítani nem tudunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.davod.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Dunaföldvár Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. 07. 31-től 2022. 07. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok szakmai irányítása és ellenőrzése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. 
Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű, törvényes, gazdaságos működését, szakmai önállóságát, az önkormányzati 
tulajdon védelmét. Elkészíti az intézmény szabályzatait. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Teljesíti az intézmény 
gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét. Együttműködik az 
óvodaszékkel, a szülői szervezetekkel, az intézményi érdekképviseleti szervekkel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, 
– óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
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– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő 
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt,
– intézményvezetői szakképesítés vagy pedagógus-szakvizsga. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– óvodavezetői beosztásban szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– a képesítést igazoló okiratok másolata,
– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseket,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés tartását,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41–43/A. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 31. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zsolt polgármester nyújt, a 06 (75) 541-553-as 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7020 

Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 880/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok véleményezését követő első ülésén Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Noszlop Község Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Noszlopi Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
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A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. – 2022. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8456 Noszlop, Sport tér 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata az intézmény irányítása, 
ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi 
működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai 
szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe 
utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. Felelős az intézményi szabályzatok 
elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottal jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 

megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, 
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 
– végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt, vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró 
okok, valamint nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás 
hatálya alatt, 

– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó hozzájárulása, hogy a pályázati anyagát a véleményezésre jogosultak megismerhetik, 
– a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései, valamint az Nkt. 67. § (2) bekezdés szerinti 

összeférhetetlenségről, 
– a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 
– a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, 
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 

tárgyalja. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Felső Sándor polgármester nyújt, a 06 (88) 505-820-as 
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Noszlop Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8456 Noszlop, 

Dózsa Gy. utca 45.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
4829-2/2017., valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását 
követően a benyújtott pályázatokat Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– www.noszlop.hu – 2017. február 20.
– KIH közigazgatási állásportál

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § 
(1) bekezdése alapján – 3 hónap a próbaidő. 

* * *

Ötvöskónyi Község Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. 07. 01-ig szól. 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 50. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvényben, a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, 
– óvodapedagógus – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel,
– nyilatkozat a pályázati anyag és a személyes adatok kezeléséről,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,
– 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
– nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülések kívánja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai László nyújt, a 06 (82) 710-490-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Ötvöskónyi Község Önkormányzata címére történő megküldésével 

(7511  Ötvöskónyi, Fő utca 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 1047/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a fenntartó Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő 
ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Ötvöskónyi község honlapján – 2017. március 27.
– KIH közigazgatási állásportál

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.otvoskonyi.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Sárvár Város Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Sárvári Vármelléki Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre: 2017. 08. 01. – 2022. 07. 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 11. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja az Nkt. 69. § (1)–(3) bekezdésében 
meghatározott feladatokat. Gazdálkodási feladatait a Városgazdálkodás Sárvárral együttműködve látja el. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 



3641 O K T A T Á S I  É S  K U L T U R Á L I S  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 5. szám

Pályázati feltételek:
– főiskola, – az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, 
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. [Nkt. 67. § (1) c) pontja szerint] – legalább 

5 év feletti szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
– az Nkt. 66. § (1) b) pontja alapján büntetlen előélet és a pályázóval szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d), (2c) 

bekezdésében felsorolt kizáró okok,
– cselekvőképesség, 
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, 
– a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó az intézményvezetésre vonatkozó 

vezetési program, 
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami 

nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata,
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy 

büntetlen előéletű és hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondora István polgármester nyújt, a 06 (95) 323-555-ös 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Sárvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9600 Sárvár, 

Várkerület  2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 413-3/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,

– személyesen: Kondora István polgármester, Vas megye, 9600 Sárvár, Várkerület 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Korm. rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései szerint. 
A pályázókat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága hallgatja meg. 
A megbízásról Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– KIH közigazgatási állásportál
– Sárvári Hírlap – 2017. február 10.
– Sárvár város honlapja – 2017. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sarvarvaros.hu honlapon szerezhet. 

* * *
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Segesd Község Önkormányzata  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Segesdi Tündérkert Óvoda 
óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7562 Segesd, Szabadság tér 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 
körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC.  törvényben, a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 
foglaltakra. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus, 
– óvodapedagógus, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 5 év szakmai gyakorlat igazolása,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyag és a személyes adatok kezeléséről,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről,
– nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülések kívánja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 3. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péntek László nyújt, a 06 (82) 733-402-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Segesd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7562 Segesd, 

Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1046/2017, 
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: a fenntartó Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő 
ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Segesd község honlapja – 2017. március 27.
– KIH közigazgatási állásportál

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.segesd.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Szentantalfa Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
a Nivegy-völgyi Óvoda  
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2017. 08. 01-től 2022. 07. 31-ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8272 Szentantalfa, Fő utca 22. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a köznevelési intézmény 
óvodavezetői feladatainak ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, 
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett óvodavezető vagy közoktatási vezetői szakképzettség, 
– legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
– a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás., 

– pedagógus-munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– az intézményvezetésére vonatkozó szakmai program, 
– iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik 

személlyel. 
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A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Csaba polgármester nyújt, a 06 (87) 479-499-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– postai úton, a pályázatnak a Szentantalfa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8272 

Szentantalfa, Fő utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
142/2017., valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető. 

– személyesen: Veszprém megye, 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a köznevelési intézmény fenntartója a Nivegy-völgyi Önkormányzatok 
Óvodafenntartó Társulása. Az óvodavezetőt Szentantalfa Község Önkormányzata nevezi ki, a kinevezést megelőzően 
ki kell kérni a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek véleményét. A pályázat elbírálása a Kjt., a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
előírásai alapján történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Nivegy-völgyi Önkormányzatok honlapjai – 2017. február 7.
– KIH közigazgatási állásportál

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentantalfa.hu honlapon szerezhet. 

* * *

Ajka Városi Óvoda 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
az Ajka Városi Óvoda óvodapszichológus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8400 Ajka, Bródy Imre.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapszichológusi feladatok 
ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichológus, 2011. évi CXC. törvény 3. melléklet szerinti szakképzettség,
– magyar állampolgárság, 
– büntetlen előélet, 
– cselekvőképesség.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, 
– képzettséget iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban részt vevők 

megismerhetik
– munkakör betöltése esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Ajka Városi Óvoda címére történő megküldésével (8400 Ajka, Bródy Imre utca 7.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 821/2016, valamint a 
munkakör megnevezését: óvodapszichológus,

– elektronikus úton Ráczné Németh Csilla óvodavezető részére a ovodavezetoajka@gmail.com e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 5.
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