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Jogszabályok

· ·
2019. évi LXXVII. törvény a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon 
és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos 
fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 4541

· 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 4544

·
270/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) 
Korm. rendelet módosításáról 4587

·
271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós 
ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról 4588

·

272/2019. (XI. 20.) 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, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról 4590

·
275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési 
tárgyú kormányrendeletek módosításáról 4596

·
277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról 4599

· 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 4605

·
281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított 
Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról 4608

Határozatok

· 453/2019. (XI. 19.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 4612

· 454/2019. (XI. 19.) KE határozat kitüntetés adományozásáról 4613

·
1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz szükséges 
forrásigényről 4614

· 1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozat a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról 4615

·
1658/2019. (XI. 21.) Korm. határozat a „Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti kezelésű 
előirányzatra történő többletforrás bevonásáról 4616

· 1660/2019. (XI. 21.) Korm. határozat szerzetesrendi fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről 4618

·
1669/2019. (XI. 29.) Korm. határozat az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja 
megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 4619

Tartalomjegyzék



4540 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  •  2019. évi 24. szám
Fe

ls
őo

kt
at

ás

Kö
zn

ev
el

és

Ku
ltú

ra

Fe
ln

őt
tk

ép
zé

s

Sz
oc

iá
lis Oldalszám

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 4620

· Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshely betöltésére 4625

Értesítések

· 37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítása az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságról 4628

· A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről 4630

·
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása a 2019/2020. tanévben megrendezendő 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre 4633

· A Miniszterelnökség közleménye Pro Architectura díjak adományozásáról 4638

· A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okirata 4639

· ·
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye – szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok 
a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárások során 4651

· ·
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye – szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok 
a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárások során 4677

·
A 2020. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási 
intézmények közötti elosztásáról szóló ITM határozat 4705

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

· Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére 4706

· Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 4718

· Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 4721
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Jogszabályok

2019. évi LXXVII. törvény 
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon és a Szerb 
Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá a tudományos fokozatot 
tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között 
a  Magyarországon és a  Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá 
a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 
kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az  Egyezmény, valamint a  2.  §, a  3.  § és az  1.  melléklet hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős 

miniszter – annak ismertté válását követően – a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével 
állapítja meg.

5. §  E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

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

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 5-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2019. évi LXXVII. törvényhez

Egyezmény Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Magyarországon 
és a Szerb Köztársaságban kiállított, államilag elismert bizonyítványok és oklevelek, továbbá 
a tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)
– a két ország közötti oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztésének szándékától vezérelve,
– kiindulva abból, hogy mindkét Fél ratifikálta a  felsőoktatási képesítéseknek az  európai régióban történő 

elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt egyezményt, valamint hogy mindkét Fél részese 
a bolognai folyamat eredményeként létrejött Európai Felsőoktatási Térségnek,

– a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, 
tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló, 2006. március 13-án Belgrádban aláírt 
egyezménynek megfelelően,

– tekintettel a  Magyarország Kormánya és a  Szerb Köztársaság Kormánya közötti, a  2018–2020 közötti 
időszakra szóló, 2018. február 9-én Budapesten aláírt Oktatási, Tudományos és Kulturális Együttműködési 
Programra, továbbá

– a bizonyítványok, oklevelek és tudományos fokozatot tanúsító okiratok kölcsönös elismerésének további 
megkönnyítése céljából,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A jelen Egyezmény a  Felek országainak belső jogi előírásaival összhangban kiállított, államilag elismert 
bizonyítványokra és oklevelekre, valamint az államilag elismert, tudományos fokozatot tanúsító okiratokra, továbbá 
az államilag elismert felsőoktatási intézmények képzései keretében folytatott résztanulmányokat (így például félév, 
kredit, vizsga) igazoló okiratokra terjed ki.

2. Cikk
 (1) A Felek a  Magyarországon kiállított, középfokú végzettséget tanúsító bizonyítványt és a  Szerb Köztársaságban 

kiállított, legalább hároméves középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítványt egyenértékűnek ismerik el, és 
az  érintettek jogosultak Magyarországon rövid ciklusú felsőoktatási képzésre, a  Szerb Köztársaságban pedig 
felsőoktatási szakképzésre jelentkezni.

 (2) A Felek a  Magyarországon kiállított, érettségi végzettséget tanúsító érettségi bizonyítványokat és a  Szerb 
Köztársaságban kiállított, a négyéves befejezett középfokú oktatásról szóló okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

3. Cikk
A Felek a  Magyarországon és a  Szerb Köztársaságban kiállított, rövid ciklusú felsőfokú tanulmányok elvégzését 
tanúsító okleveleket belső jogi előírásaik szerint ismerik el.

4. Cikk
A Felek a  Magyarországon kiállított, alapfokozatot tanúsító okleveleket és a  Szerb Köztársaságban kiállított, 
az  akadémiai alapozó tanulmányok, az  alapozó szaktanulmányok és a  szakosítási alapozó szaktanulmányok 
elvégzését tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

5. Cikk
A Felek a  Magyarországon kiállított, mesterfokozatot tanúsító okleveleket és a  Szerb Köztársaságban kiállított, 
az  akadémiai mestertanulmányok, az  összevont akadémiai tanulmányok, a  szakosítási akadémiai tanulmányok és 
a szakosítási szaktanulmányok elvégzését tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.

6. Cikk
A Felek a Magyarországon kiállított, Doctor of Philosophy (rövidítve: PhD) és Doctor of Liberal Arts (rövidítve: DLA) 
fokozatot tanúsító okleveleket és a Szerb Köztársaságban kiállított, a  tudományok doktora címet (rövidítve: dr) és 
a művészetek doktora címet (rövidítve: dr) tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismerik el.
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7. Cikk
A Felek államilag elismert felsőoktatási képzésein elvégzett résztanulmányok (így például félév, kredit, vizsga) 
a  tanulmányokat folytatni szándékozó hallgató kérelmére beszámíthatók. A  résztanulmányok beszámítása annak 
a felsőoktatási intézménynek a feladata, amelyben a hallgató tanulmányait folytatni szándékozik.

8. Cikk
A bizonyítványok és oklevelek, valamint a  tudományos fokozatot tanúsító okiratok által tanúsított szakképzettség 
elismerése a Felek országainak belső jogi előírásai szerint történik.

9. Cikk
A bizonyítványok, oklevelek és tudományos fokozatot tanúsító okiratok jelen Egyezmény szerinti elismerése 
nem mentesíti az  okiratok birtokosát azon kötelezettségek teljesítése alól, amelyeket a  Felek jogszabályai 
a felsőoktatásba való felvételhez vagy szakma gyakorlásához írnak elő.

10. Cikk
A jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a  Felek tájékoztatni fogják egymást a  jelen 
Egyezmény hatálya alá tartozó okiratok elismerésének feltételeiről és eljárási rendjéről, továbbá tájékoztatni fogják 
egymást az oktatási rendszerükben bekövetkezett változásokról.

11. Cikk
 (1) A  Felek a  jelen Egyezmény hatálybalépését követően felmerülő vitás kérdések megoldása, államilag elismert 

felsőoktatási intézményeik jegyzékének frissítése, az  oktatási rendszerükben bekövetkezett változásokról történő 
kölcsönös tájékoztatás, valamint egyes szakképzettségek elismerését megkönnyítő ajánlások megfogalmazása 
céljából Szakértői Bizottságot hoznak létre. A  Szakértői Bizottság összetételéről a  Felek diplomáciai úton 
tájékoztatják egymást.

 (2) A Szakértői Bizottság szükség esetén bármely Fél kérésére összeül. Az ülés helyét és idejét egyeztetik.

12. Cikk
 (1) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A jelen Egyezmény az utóbb megküldött azon jegyzék kézhezvételének 

napján lép hatályba, amelyben a  Felek kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy a  jelen Egyezmény 
hatálybalépéséhez szükséges feltételek teljesültek.

 (2) A jelen Egyezményt a Felek bármelyike felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Ebben az esetben 
a jelen Egyezmény az értesítés kézhezvételének napjától számított hat hónap múlva veszti hatályát.

 (3) A  jelen Egyezmény az  1. Cikkben meghatározott azon bizonyítványokra, oklevelekre és okiratokra terjed ki, 
amelyeket Magyarországon és a Szerb Köztársaságban a jelen Egyezmény hatálybalépése után állítottak ki.

 (4) A  jelen Egyezmény hatálybalépése előtt a  Felek által kiállított, államilag elismert bizonyítványokra és oklevelekre 
a  Magyar Népköztársaságban és a  Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettséget 
tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 
1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodás rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha a  jelen Egyezmény 
annál kedvezőbb szabályt állapít meg egy adott bizonyítvány vagy oklevél elismerésére vonatozóan, akkor a jelen 
Egyezmény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Aláírták Szabadkán, 2019. április hónap 15. napján, két eredeti példányban, magyar és szerb nyelven, mindkét 
szöveg egyaránt hiteles.



4544 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  •  2019. évi 24. szám

2019. évi LXXX. törvény 
a szakképzésről*

Az Országgyűlés
– a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése,
– a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása,
– a  tudásalapú gyakorlati tanulásra, a  digitális tudás fejlesztésére, a  kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá 

a  változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a  szakképzés és a  gazdasági szféra közötti 
együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség, illetve 
szakképesítés megszerzését elősegítő szakképzési rendszer kialakítása

céljából, az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülése érdekében a következő törvényt 
alkotja:

eLSŐ rÉSZ
ÁLtALÁnOS rendeLkeZÉSek

I. FeJezet
ALApeLVeK

1. §  [A szakképzés feladata]
A szakképzés feladata a  korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az  egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. A  szakképzés és a  felsőoktatás az  oktatási rendszer egymásra épülő, 
szerves részei.

2. §  [Az oktatáshoz való jog biztosítása]
 (1) Az állam az  Alaptörvény szerinti ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú oktatás keretében 

a  szakképzésialapfeladat-ellátás kereteit és garanciáit – a  hatékonyság, a  szakszerűség, a  magas szintű minőség 
és az  egyenlő eséllyel történő hozzáférés követelményére figyelemmel – az  e  törvényben meghatározott módon 
biztosítja.

 (2) A szakképzésialapfeladat-ellátás a  szakmai önállósággal rendelkező szakképző intézmény és a  duális képzőhely 
között az  állam és a  magánszféra konstruktív együttműködésével és érdekeik kölcsönös elismerésével megosztva 
folyik. A szakképzés megszervezésének minőségét, demokratikus és jogszerű működését e törvény és az állam általi 
ellenőrzés biztosítja.

3. §  [A szakképzés ingyenessége]
 (1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében

a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az  első szakmai vizsga befejezéséig, a  második szakma esetén 
legfeljebb három tanéven keresztül, és

b) a szakképző intézményben a  szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az  első 
képesítő vizsga befejezéséig

ingyenesen biztosítja. A  szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma 
megszerzésének a  munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a  meglévő részszakmát magában 
foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.

 (2) A szakképző intézmény a  Kormány rendeletében meghatározott esetben szedhet térítési díjat, illetve tandíjat. 
A  szakképzés megszervezése, végzése és feltételeinek biztosítása ezt meghaladóan nem tehető pénzbeli, anyagi, 
természetbeni hozzájárulástól vagy költségtérítéstől függővé, ha a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy 
a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.
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4. §  [A szakképzés elvei]
 (1) A szakképzés középpontjában a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy és az  oktató áll, akiknek jogai és 

kötelességei egységet alkotnak. A szakképzésben a kiskorú tanuló nevelésének és oktatásának feladatát a kiskorú 
tanuló törvényes képviselői megosztják az oktatókkal.

 (2) Az állam által alapított szakképző intézményben (a  továbbiakban: állami szakképző intézmény) az  ismereteket, 
valamint a  vallási és világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, tiszteletben tartva 
a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy, a  kiskorú tanuló törvényes képviselője és az  oktató vallási, 
világnézeti meggyőződését. Az  egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott 
szakképző intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet. A  szakképzésben 
érvényre kell jutnia továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelő oktatási érdekeknek.

 (3) A szakképző intézményben folyó oktatás nyelve a  magyar. A  szakképzés – részben vagy egészben – nem magyar 
nyelven is folyhat. Az  állam biztosítja, hogy minden szakma tekintetében elérhető legyen magyar nyelven folyó 
szakmai oktatás.

 (4) A szakképzés kiemelt feladata a  sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, 
a  képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a  beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez igazodó, 
legeredményesebb fejlődésének elősegítése a  minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek 
megteremtése érdekében.

5. §  [A vallási közösségek részvétele a szakképzésben]
Az állam tiszteletben tartja a vallási közösségek vallási, világnézeti elkötelezettségét és erre tekintettel lévő sajátos 
szabályozás útján biztosítja a vallási közösségek szakképzésben való részvételét.

6. §  [Az együttműködési kötelezettség és a jóhiszeműség követelménye]
 (1) A szakképzés e  törvény hatálya alá tartozó szereplői a  szakképzési alapfeladatok megvalósítása során egymással 

együttműködnek és együttműködésük során egymást a  feladataik ellátásához szükséges információkról kellő 
időben tájékoztatják.

 (2) A szakképzés e  törvény hatálya alá tartozó szereplői kötelességeiket és jogaikat a  szakképzés megvalósítása 
érdekében kötelesek teljesíteni és jóhiszeműen gyakorolni.

II. FeJezet
ÉrteLmező rendeLKezÉseK

7. §  [Értelmező rendelkezések]
E törvény alkalmazásában
 1. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az  a  különleges bánásmódot igénylő 

tanuló, aki a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a  továbbiakban: Nkt.) szerinti szakértői 
bizottság szakvéleménye alapján az  életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartás-szabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 
továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek,

 2. egészségügyi alkalmasság: annak az  orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a  szakképzésbe 
bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga 
és mások veszélyeztetése nélkül a  választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és 
a szakmai vizsgára való felkészülésre,

 3. feladatellátási hely: az  a  cím, ahol a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott szakképzési 
alapfeladat ellátása történik,

 4. pályaalkalmassági követelmény: a  szakképzésbe történő bekapcsolódás – képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a  szakképzésben 
részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és 
a szakma végzésére,

 5. sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy: az a különleges bánásmódot igénylő 
tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, aki az  Nkt. szerinti szakértői bizottság szakvéleménye 
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alapján mozgásszervi, érzékszervi – látási, hallási –, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral – küzd,

 6. szakképzési alapfeladat: a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott technikumi szakmai 
oktatás és szakképző iskolai szakmai oktatás,

 7. székhely: a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott, a  szakképző intézmény szakképzési 
alapfeladatának ellátását szolgáló feladatellátási hely, ahol a  képviseleti jogának gyakorlására jogosult 
vezetőjének munkavégzési helye található,

 8. tanítási nap: az olyan nap, amelyen a foglalkozások száma eléri a hármat,
 9. tanulóbaleset: minden olyan baleset, amely a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az alatt az idő 

alatt vagy tevékenység során éri, amikor a  szakképző intézmény vagy a  szakirányú oktatás folytatójának 
felügyelete alatt áll, ideértve a  szakképző intézményen kívüli szakirányú oktatás során bekövetkezett 
balesetet is,

10. telephely: a  szakképző intézmény alapító okiratában meghatározott, a  szakképző intézmény szakképzési 
alapfeladatának ellátását szolgáló olyan feladatellátási hely, amely a  szakképző intézmény székhelyén kívül 
található,

11. zárt rendszerű elektronikus távoktatás: a  felnőttképzésről szóló törvényben (a  továbbiakban: Fktv.) ekként 
meghatározott fogalom,

12. zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer: az Fktv.-ben ekként meghatározott fogalom.

MÁSOdIk rÉSZ
A SZAKKÉPZÉS FOgALMA ÉS RENDSZERE

8. §  [A szakképzés fogalma]
 (1) A szakképzés felsőfokú szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltéséhez vagy tevékenység végzéséhez 

szükséges
a) szakmára felkészítő szakmai oktatás és
b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés.

 (2) Szakképzés – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az e törvényben meghatározott feltételek szerint szervezhető.

9. §  [A szakképzés megszervezése]
 (1) Szakképzés szakképző intézményben folytatható.
 (2) A szakképzés szakképző intézményen kívül

a) részszakmára felkészítő szakmai oktatás és
b) szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
keretében az  Fktv. szerint a  felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző által 
folytatható.

 (3) A duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében vesz részt a szakképzésben.
 (4) A szakképzésért felelős miniszter engedélyével a  szakképzési rendszer fejlesztése céljából a  szakképzés kísérleti 

jelleggel az e törvénytől eltérő feltételekkel is megszervezhető.

10. §  [A szakmajegyzék]
A kizárólag szakképző intézményben szakmai oktatás keretében elsajátítható szakmákat a  Kormány rendeletben 
állapítja meg (a  továbbiakban: szakmajegyzék). A  szakmajegyzékben szakmánként meg kell határozni a  szakma 
azonosító számát, ennek keretében tanulmányi területét, ágazati besorolását, szintjének meghatározására 
vonatkozó megjelölését, a szakma megnevezését, a hozzá kapcsolódó szakmairányt, a szakmai oktatás időtartamát 
és a 107. § (2) bekezdése szerinti súlyszorzót.

11. §  [A képzési és kimeneti követelmények]
 (1) A szakmákhoz – az  ellenőrzési, a  mérési és az  értékelési rendszer kialakítását és működését biztosító, 

a szakképzésben kötelezően alkalmazandó – képzési és kimeneti követelményeket kell előírni. A képzési és kimeneti 
követelményekben – részszakmaként – meghatározható a  szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, amely 
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legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetővé. Ha e törvény eltérően 
nem rendelkezik, a szakmára vonatkozóan meghatározott rendelkezéseket a részszakmára is alkalmazni kell.

 (2) A képzési és kimeneti követelményeket – a  Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – 
a szakképzésért felelős miniszter hivatalos kiadványként az általa vezetett minisztérium honlapján (a továbbiakban: 
honlap) teszi közzé. A  képzési és kimeneti követelmények normatív rendelkezést nem tartalmazhatnak és azok 
tartalma jogszabállyal és közjogi szervezetszabályozó eszközzel nem lehet ellentétes. A  képzési és kimeneti 
követelmények a honlapról nem távolíthatók el, archiválásukra a digitális archiválás szabályait kell alkalmazni.

 (3) A közzétett képzési és kimeneti követelményeket a  szakképzésért felelős miniszter minősített elektronikus 
aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel kell ellátni, amely e  szolgáltatást minősített 
szolgáltatóként nyújtja. A  képzési és kimeneti követelményekben a  közzététel időpontját és az  alkalmazás kezdő 
dátumát fel kell tüntetni. A közzététel időpontja nem lehet korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap.

 (4) A képzési és kimeneti követelményeket érintő változást kizárólag a  változással érintett legalacsonyabb iskolai 
évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben a tanév első napjával lehet bevezetni, és azt a bevezetést megelőző első 
tanév kezdő napjáig kell közzétenni. A  képzési és kimeneti követelmények módosítása a  módosítást megelőzően 
közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint indított szakmai oktatást nem érinti.

 (5) A képzési és kimeneti követelményekkel szemben kizárólag jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezhető 
közigazgatási jogvita.

12. §  [A programtanterv és a szakmai program]
A szakképző intézményben a nevelő és oktató munka
a) a szakképzésben kötelezően alkalmazandó programtanterv és
b) a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program
szerint folyik. Az  egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző 
intézmény szakmai programjába beépíthető az adott vallás hitelveinek megfelelő ismeret. Az egyházi jogi személy, 
illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény szakmai programja a  fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé.

13. §  [A programkövetelmény és a képzési program]
 (1) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményeit 

programkövetelményben kell meghatározni. A szakmai képzés az Fktv. szerinti képzési program alapján folyik.
 (2) A programkövetelmény és a képzési program nem sértheti más személy szabadalmi vagy szerzői jogát és szakmai 

tartalma nem lehet azonos a  szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározott tartalmával.

 (3) A programkövetelményekről a  szakképzésért felelős miniszter elektronikus nyilvántartást vezet. 
A  programkövetelményekről vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a  szakképzésért felelős miniszter a  honlapon 
közzéteszi.

 (4) A programkövetelményekről vezetett nyilvántartásból való törlés vagy módosítás a  törölt vagy módosított 
programkövetelmény alapján indított szakmai képzést nem érinti.

14. §  [Az akkreditált vizsgaközpont]
Szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető 
szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló 
szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

15. §  [Az oklevél és a bizonyítvány]
 (1) A szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai bizonyítvány államilag elismert középfokú végzettséget 

és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, 
a  részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és 
szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

 (2) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet 
nem biztosító szakképesítést tanúsít.
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HARMADIK RÉSZ
A SZAKKÉPZő INTÉZMÉNY

III. FeJezet
A szAKKÉpző IntÉzmÉny típusAI És teVÉKenysÉge

1. A szakképző intézmény típusai

16. §  [A szakképző intézmény]
 (1) Szakképző intézmény

a) a technikum és
b) a szakképző iskola.

 (2) Középiskola, középfokú iskola, iskola, illetve nevelési-oktatási intézmény az  (1)  bekezdés szerinti szakképző 
intézmény. A  középiskolára, középfokú iskolára, iskolára, illetve nevelési-oktatási intézményre vonatkozó 
szabályokat a  szakképző intézményre akkor kell alkalmazni, ha azt e  törvény vagy a  Kormány e  törvény 
végrehajtására kiadott rendelete kifejezetten előírja.

 (3) Az e törvény szerinti szakképzési alapfeladatot – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – csak szakképző intézmény 
vagy az alapító okiratában meghatározott körben többcélú köznevelési intézmény láthat el.

17. §  [A szakképző intézmény jogállása]
A szakképző intézmény szakképzési alapfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely a  fenntartójától elkülönült, 
önálló költségvetéssel rendelkezik. A  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény a  szakképzési 
centrum jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely önálló költségvetéssel nem rendelkezik és 
kizárólag a Kormány rendeletében meghatározott jogok és kötelezettségek alanya lehet.

18. §  [A többcélú szakképző intézmény]
A szakképző intézmény köznevelési intézmény egy vagy több köznevelési alapfeladatát is elláthatja, valamint 
nem köznevelési feladatot ellátó intézménnyel is összevonható (a  továbbiakban: többcélú szakképző intézmény). 
A szakképző intézmény pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot, illetve a gyermekétkeztetés feladatát anélkül is 
elláthatja, hogy többcélú szakképző intézmény formájában működne.

2. A szakképző intézmény tevékenysége

19. §  [A szakképző intézmény tevékenysége]
 (1) A szakképző intézményben a  szakmajegyzékben meghatározott szakmára felkészítő szakmai oktatás és 

szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyik. A szakmai oktatás a képzési és kimeneti követelmények alapján
a) ágazati alapoktatásban és
b) szakirányú oktatásban
történik. A  szakmai oktatás keretében – ha e  törvény vagy a  Kormány rendelete eltérően nem rendelkezik – 
az ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással párhuzamosan vagy attól függetlenül a közismereti kerettanterv 
szerinti oktatás folyik.

 (2) A szakmai vizsgára történő felkészítés a  szakképző intézmény feladata, amely a  kötelező foglalkozások 
keretében történik. A  szakmai vizsgára történő felkészülést a  szakképző intézmény választható foglalkozások 
biztosításával is segíti. A szakmai vizsgára a képzési és kimeneti követelmények szerinti felkészítésért a szakképzési 
munkaszerződéssel rendelkező tanuló, illetve képzésben részt vevő személy tekintetében az  e  törvényben 
meghatározott feltételek szerint a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel.

 (3) A szakképző intézmény a tevékenységét minőségirányítási rendszer alapján végzi.
 (4) A szakképző intézményben a szakmai oktatást előkészítő évfolyam előzheti meg. Az előkészítő évfolyamon

a) a technikum nyelvi előkészítést,
b) a szakképző iskola

ba) a szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztést, 
illetve

bb) dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztést
folytathat.
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 (5) A szakképző intézmény tizedik évfolyamán a  nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszony keretében 
részt vevő tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődését az Nkt. szerint kell mérni és értékelni.

20. §  [A technikum szakképzési tevékenysége]
 (1) A technikumnak

a) az általános műveltséget megalapozó, az  érettségi vizsgára és a  szakmai vizsgára felkészítő, valamint 
a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy munkába állást elősegítő, illetve

b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő,
a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.

 (2) A technikum kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítést is folytathat. Az ilyen felkészítésnek két évfolyama van, 
és az a nappali rendszerben nem szervezhető meg.

21. §  [A szakképző iskola szakképzési tevékenysége]
 (1) A szakképző iskolának

a) az adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai oktatást magában foglaló, illetve
b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő,
a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van.

 (2) A szakképző iskola – a fenntartó, a szakképzési centrum részeként működő szakképző iskola esetében a szakképzési 
centrum engedélyével – műhelyiskola keretében a  tanulónak, illetve a  képzésben részt vevő személynek 
a  szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a  munkába álláshoz szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló 
képzési formát indíthat.

IV. FeJezet
A szAKKÉpző IntÉzmÉny ALApítÁsA, megszüntetÉse És ÁtszerVezÉse

22. §  [A szakképző intézmény alapítása]
 (1) Szakképző intézményt – az  e  törvényben és a  Kormány rendeletében meghatározott feltételek szerint – önállóan 

vagy együttesen
a) az állam,
b) nemzetiségi önkormányzat,
c) egyházi jogi személy vagy vallási egyesület,
d) gazdasági társaság,
e) alapítvány vagy
f ) egyesület
alapíthat.

 (2) A szakképző intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell.
 (3) A szakképző intézmény működéséhez nyilvántartásba vétel, az  (1)  bekezdés b)–f )  pontjában meghatározott 

személy által alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban együtt: nem állami szakképző intézmény) esetében 
nyilvántartásba vétel és működési engedély szükséges.

 (4) Az (1)  bekezdés d)–f )  pontja szerinti személy által alapított, illetve fenntartott nem állami szakképző intézmény 
akkor vehető nyilvántartásba, ha a  nem állami szakképző intézmény a  szakképzésért felelős miniszter 
szakvéleménye alapján alkalmas a  szakképzés megszervezésére. A  nem állami szakképző intézmény működési 
engedélye akkor adható ki, ha a nem állami szakképző intézmény
a) rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel és
b) nyilvántartásba vétele óta kevesebb, mint hat hónap telt el.

 (5) A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba, a működési engedély kiadásáról 
a  szakképzési államigazgatási szerv dönt. A  nyilvántartásba vételt a  költségvetési szervként működő szakképző 
intézmény esetében a kincstár útján kell kérelmezni.

 (6) A költségvetési szervként működő szakképző intézmény a  törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzéssel, a  nem 
állami szakképző intézmény a  szakképzési államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásba való bejegyzéssel 
a  bejegyzés napján jön létre és a  nyilvántartásból való törléssel, a  törlés napján szűnik meg. Az  alapító okirat 
a szakképző intézmény későbbi időponttal való alapításáról, átalakításáról, illetve megszüntetéséről is rendelkezhet, 
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ebben az  esetben a  szakképző intézményt ezen időponttal kell nyilvántartásba venni, illetve a  nyilvántartásból 
törölni.

23. §  [A szakképző intézmény fenntartói jogának átadása, megszüntetése és átszervezése]
Az alapító az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a szakképző intézmény fenntartói jogának átadásáról,
b) a szakképző intézmény megszüntetéséről,
c) a szakképző intézmény átalakításáról, amely történhet:

ca) egyesüléssel, amely lehet összeolvadás vagy beolvadás,
cb) szétválással, amely lehet különválás vagy kiválás,

d) a szakképző intézmény átszervezéséről.

24. §  [A szakképző intézmények nyilvántartása]
 (1) A szakképző intézmények nyilvántartása tartalmazza

a) a szakképző intézmény adatait,
b) a szakképző intézmény és fenntartója törvényes képviseletére jogosult személy nevét és
c) a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

 (2) A szakképző intézmények nyilvántartásába bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat – a  22.  §-ban 
meghatározottak szerint – annak bekövetkezését követő nyolc napon belül be kell jelenteni.

 (3) A szakképző intézményt a szakképzési államigazgatási szerv – a nem állami szakképző intézmény esetén a működési 
engedély visszavonásával egyidejűleg – törli a szakképző intézmények nyilvántartásból, ha
a) az alapító a szakképző intézmény megszüntetéséről határozott,
b) az alapító jogutód nélkül megszűnik,
c) megszűnik az  alapítónak a  szakképzésialapfeladat-ellátásra vonatkozó joga vagy e  jogának gyakorlásával 

felhagy,
d) az alapító két tanítási évnél hosszabb ideig a szakképző intézményt nem működteti vagy
e) a szakképzési államigazgatási szerv a  szakképző intézmény hatósági ellenőrzése vagy minőségirányítási 

rendszerének külső értékelése keretében súlyos jogszabálysértést vagy szakmai jogszabálysértést tárt fel.
 (4) A szakképző intézmények nyilvántartásának fennálló és törölt adatai nyilvánosak, azokat a  szakképzési 

államigazgatási szerv a honlapján bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

V. FeJezet
A szAKKÉpző IntÉzmÉny FenntArtÁsA

3. A fenntartó

25. §  [A fenntartó]
 (1) Az állami szakképző intézmény esetében a  fenntartói irányítási hatásköröket az  állam nevében a  Kormány erre 

kijelölt tagja gyakorolja. A  nem állami szakképző intézményt az  alapító tartja fenn vagy a  fenntartói irányítási 
hatásköröket az alapító nevében az alapító által kijelölt más személy gyakorolja. Más személy fenntartóként történő 
kijelölése hiányában az e törvényben és a Kormány rendeletében a fenntartó alatt az alapítót kell érteni.

 (2) Fenntartó az  a  természetes személy vagy jogi személy lehet, aki a  szakképzésialapfeladat-ellátáshoz szükséges 
feltételekről az alapító nevében gondoskodik.

 (3) A fenntartónak címzett hatásköröket a természetes személy fenntartó, jogi személy fenntartó esetében a fenntartó 
törvényes képviseletére jogosult személy vagy testület gyakorolja.

26. §  [A szakképzésért felelős miniszter fenntartói joggyakorlása alá tartozó szakképző intézmény]
 (1) Ha e törvény vagy a Kormány rendelete eltérően nem rendelkezik, az állami szakképző intézmény a szakképzésért 

felelős miniszter által az állam nevében alapított szakképzési centrum részeként működik.
 (2) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézményt az igazgató a főigazgató irányítása mellett vezeti, 

ennek keretében ellátja mindazokat a  feladatokat és gyakorolja mindazokat a  hatásköröket, amiket e  törvény, 
a Kormány rendelete, a szakképzési centrum szervezeti és működési szabályzata vagy gazdálkodási szabályzata nem 
utal a főigazgató vagy a kancellár feladat- és hatáskörébe.
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 (3) A szakképzési centrumot a főigazgató és a kancellár önállóan vezeti és képviseli.
 (4) A főigazgató felel a  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények szakképzési alapfeladatainak 

ellátásáért. A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti.
 (5) A kancellár felel a szakképzési centrum törvényes és szakszerű működéséért. A kancellár jogosult a gazdasági vezető 

megbízására és a megbízás visszavonására.
 (6) A főigazgató, a főigazgató-helyettes, a kancellár és a gazdasági vezető a szakképzési centrummal munkaviszonyban 

áll, a  szakképzési centrum más, nem oktató munkakörben foglalkoztatottja a  szakképzési centrummal 
munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

 (7) Az állami szakképző intézmény szakképzési alapfeladatának ellátását szolgáló, a  települési önkormányzat 
tulajdonában álló ingatlanra és ingóra vonatkozóan az  állami szakképző intézményt, a  szakképzési centrum 
részeként működő szakképző intézmény esetében a  szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti 
meg mindaddig, amíg a  szakképzési alapfeladat ellátása az  érintett ingatlanban meg nem szűnik. A  települési 
önkormányzat a vagyonkezelői jog fennállása alatt a szakképzésialapfeladat-ellátást szolgáló ingatlant és ingót nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.

 (8) A szakképzési centrum – a  szakképzésért felelős miniszter engedélyével – ágazati képzőközpontban, illetve 
tudásközpontban részesedést szerezhet.

27. §  [A Kormány más tagja, illetve az  állami felsőoktatási intézmény fenntartói joggyakorlása alá tartozó szakképző 
intézmény]

 (1) Az állam képviseletében eljárva szakképző intézményt
a) az agrárpolitikáért felelős miniszter, az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter, az  élelmiszeriparért felelős 

miniszter, illetve a halgazdálkodásért felelős miniszter,
b) a honvédelemért felelős miniszter a Magyar Honvédség részére,
c) a rendvédelmi szervet irányító miniszter a rendvédelmi szervek részére
alapíthat és gyakorolhatja a  fenntartót megillető jogokat. Az  a)  pont szerinti miniszter által az  állam nevében 
alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban: agrárszakképző intézmény), a  b)  pont szerinti miniszter által 
az állam nevében alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban: honvédségi szakképző intézmény) és a c) pont 
szerinti miniszter által az  állam nevében alapított szakképző intézmény (a  továbbiakban: rendvédelmi szakképző 
intézmény) működésére a Kormány rendelete e törvénytől eltérő szabályokat állapíthat meg.

 (2) A Kormány rendeletben az állami szakképző intézmény állam nevében történő alapítására és a fenntartói irányítási 
hatáskörök gyakorlására az  (1)  bekezdésben meghatározott miniszter mellett más tagját is kijelölheti. A  Kormány 
rendeletben a  szakképzésért felelős miniszter mellett más tagja által alapított szakképző intézmény szakképzési 
centrum részeként történő működését írhatja elő.

 (3) Állami felsőoktatási intézmény szakképző intézmény fenntartói jogait a  szakképzésért felelős miniszter 
hozzájárulásával gyakorolhatja. Ha a  szakképző intézmény állami felsőoktatási intézmény fenntartói 
joggyakorlásába tartozik, a  szakképző intézmény a  felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységeként működik.

28. §  [A fenntartói megállapodás]
 (1) A fenntartó fenntartói megállapodással vehet részt a  szakképzési alapfeladatok megvalósításában. A  fenntartói 

megállapodás a  fenntartó számára három tanév időtartamra biztosítja az állam által finanszírozott szakképzésben 
való részvételre jogosult tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek számára szervezett szakmai oktatás 
elindításának lehetőségét.

 (2) Az egyházi jogi személy a  109.  § (3)  bekezdése szerinti együttműködési megállapodás alapján a  szakképzésért 
felelős miniszter részére megküldött egyoldalú nyilatkozatában meghatározott képzési szerkezetnek megfelelően 
vehet részt a szakképzésben.

4. A fenntartói irányítás

29. §  [A fenntartói irányítás]
A fenntartó ellátja a  Kormány rendeletében meghatározott feladatokat és gyakorolja a  szakképző intézmény 
felett meghatározott irányítási hatásköröket. A  nemzetiségi önkormányzat által alapított szakképző intézménnyel 
kapcsolatosan a  Kormány rendeletében meghatározott esetekben az  érintett nemzetiségi önkormányzat 
egyetértése vagy véleményének kikérése szükséges.
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VI. FeJezet
A szAKKÉpző IntÉzmÉny műKödÉse

5. A szakképző intézmény működésének általános rendje

30. §  [A szakképző intézmény önállósága]
 (1) A szakképző intézmény szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben önmaga dönt, amit 

jogszabály nem utal más személy, szerv vagy testület hatáskörébe.
 (2) A szakképző intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében 

– jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek az  oktatók, a  tanulók és a  kiskorú tanulók törvényes 
képviselői, valamint a képzésben részt vevő személyek.

31. §  [politikai tevékenység végzésének tilalma]
A szakképző intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem 
működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem 
folytatható.

32. §  [A szakképző intézmény belső szabályozó eszközei]
 (1) A szakképző intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a  szakképző 

intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
 (2) A szakképző intézmény házirendje állapítja meg a  tanulók, illetve a  képzésben részt vevő személyek jogai 

gyakorlásának és – a  tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – kötelességei teljesítésének módját, továbbá 
a szakképző intézmény által elvárt viselkedés szabályait. A házirend a tanulói jogviszonyból, illetve a felnőttképzési 
jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, illetve kötelességek teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét 
megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. A házirendben meghatározott szabályok megsértéséből eredő 
károkért szakképző intézmény nem felel.

 (3) Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény szervezeti 
és működési szabályzatában és házirendjében az  adott vallás hitelveivel összefüggő viselkedési és megjelenési 
szabály, jog és kötelesség, valamint hitéleti tevékenység is előírható, amelynek vétkes megszegése miatt a tanulóval, 
illetve a  képzésben részt vevő személlyel az  e  törvényben, a  szakképző intézmény alkalmazottjával szemben 
a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a  továbbiakban: Mt.) foglaltak szerint fegyelmi eljárás 
indítható, illetve hátrányos jogkövetkezmény állapítható meg.

 (4) A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatát és házirendjét, továbbá azok módosítását az  oktatói 
testület a  fenntartó, a  szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a  főigazgató és 
a  kancellár egyetértésével fogadja el, az  egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve 
fenntartott szakképző intézmény esetében a  fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A  szakképző intézmény 
szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadása és módosítása előtt ki kell kérni a képzési tanács 
és a  diákönkormányzat véleményét. A  szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata és házirendje 
nyilvános.

 (5) A szakképző intézmény az iratkezelés rendjéről iratkezelési szabályzatot ad ki.
 (6) Az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott és vallási, világnézeti tekintetben 

elkötelezett szakképző intézmény működésében a  fenntartó az  adott vallás hitelveihez és belső szabályaihoz 
igazodó sajátos követelményeket határozhat meg.

33. §  [A szakképző intézmény egyéb jogai és kötelességei]
 (1) A szakképző intézménynek gondoskodnia kell a  rábízott tanulók felügyeletéről, a  szakmai oktatás egészséges és 

biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a  tanulók ágazathoz kötött egészségügyi alkalmassági és fogászati 
vizsgálatának megszervezéséről.

 (2) Az állami szakképző intézmény a  tanuló, a  képzésben részt vevő személy, kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló 
törvényes képviselőjének kérésére a  kötelező foglalkozások rendjéhez igazodó, de annak részét nem képező 
fakultatív hitoktatás egyházi jogi személy általi megszervezését biztosítja. A  fakultatív hitoktatáshoz szükséges 
tárgyi feltételeket a szakképző intézményben rendelkezésre álló eszközök használatával kell biztosítani. A fakultatív 
hitoktatás tartalmát az adott vallás hitelvei alapján az egyházi jogi személy határozza meg és végzi a hitoktatásra 
jelentkezés lebonyolításával, valamint a  hitoktatásban közreműködő személy alkalmazásával és ellenőrzésével 
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kapcsolatos feladatokat. A  fakultatív hitoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során a  szakképző intézmény és 
az egyházi jogi személy egymással kölcsönösen együttműködik.

 (3) Az állami szakképző intézmény címtábláján és körbélyegzőjén Magyarország címerét el kell helyezni.

6. A tanév és a tanítási év rendje, a foglalkozások

34. §  [A tanév és a tanítási év rendje]
 (1) A szakképző intézményben

a) a tanév szeptember elsejétől a következő év augusztus hónapjának utolsó napjáig,
b) a tanítási év – az  érettségi vizsga, illetve a  szakmai vizsga évét kivéve – szeptember első munkanapjától 

a következő év június tizenhatodikát megelőző utolsó munkanapig
tart. A szakképző intézmény azon évfolyamain, amelyeken közismereti oktatás nem folyik, a szakképzés a tanév és 
a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető.

 (2) A szakképző intézményben a  tanév rendje megegyezik az  oktatásért felelős miniszter által a  köznevelési 
intézmények tekintetében rendeletben megállapítottakkal. A  szakképző intézmény ez  alapján éves munkatervet 
készít.

 (3) A tanítási év – azokon az  évfolyamokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik – ötnapos tanítási hetekből 
áll, a  szombat, a  vasárnap és a  munkaszüneti nap pedig tanítás nélküli pihenőnap. Ha e  törvény eltérően nem 
rendelkezik, a  tanulónak – a  tanév rendjében meghatározottak szerint – a  tanítási évben legalább három 
alkalommal, legkevesebb hat egybefüggő napból álló tanítási szünetet és a Kormány rendeletében meghatározott 
esetben rendkívüli szünetet, a tanítási év utolsó napját követően a tanév végéig terjedő időszakban pedig legalább 
harminc egybefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

35. §  [A foglalkozások]
 (1) A szakképző intézményben a szakmai oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – azokon az évfolyamokon, 

amelyeken közismereti oktatás is folyik, a nappali rendszer szerint az egyéni és csoportos foglalkozások keretében 
kell megszervezni. A foglalkozás lehet
a) kötelező és szabadon választható foglalkozás, illetve
b) egyéb foglalkozás.

 (2) A kötelező foglalkozások száma nem haladhatja meg a  napi nyolc, kiskorú tanuló esetén a  napi hét foglalkozást. 
A szabadon választott foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés 
tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező foglalkozást. A tanuló kötelező foglalkozásait úgy kell megszervezni, 
hogy ugyanazon napon ugyanazon helyszínen valósuljon meg a szakmai oktatás.

 (3) Egyéb foglalkozásként a kötelező foglalkozásokon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai vagy szakmai tartalmú 
foglalkozás szervezhető meg. A szakképző intézmény által szervezett egyéb foglalkozásokat a szakképző intézmény 
szakmai programjában kell meghatározni.

 (4) A szakképző intézmény köteles a  tehetség kibontakoztatására, a  hátrányos helyzetű tanulók, illetve képzésben 
részt vevő személyek felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára 
differenciált fejlesztést megszervezni.

 (5) A szakképző intézmény azokon a  tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, legalább napi egy 
testnevelésórát szervez és gondoskodik a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének méréséről és mérési 
adatainak azonosításra alkalmatlan módon a  Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe történő 
továbbításáról.

 (6) A szakképző intézmény biztosítja a szakképző intézményi sportkör működését.

7. A szakképző intézmény döntései és azok felülvizsgálata

36. §  [A szakképző intézmény döntésének közlése és véglegessé válása]
 (1) A szakképző intézmény a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetében a kiskorú tanuló törvényes 
képviselőjével, illetve a képzésben részt vevő személlyel.

 (2) A szakképző intézmény döntése végleges, ha a  37.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn belül nem 
nyújtottak be eljárást megindító kérelmet vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak.
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37. §  [A szakképző intézmény döntésének fenntartó általi felülvizsgálata]
 (1) A szakképző intézmény döntése, intézkedése vagy annak elmulasztása ellen a  tanuló, kiskorú tanuló esetén 

a  kiskorú tanuló törvényes képviselője a  tanuló érdekében, illetve a  képzésben részt vevő személy – a  közléstől, 
ennek hiányában a  tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – eljárást indíthat. A  tanulmányok 
minősítése ellen eljárás akkor indítható, ha a  minősítés nem a  szakképző intézmény szakmai programjában 
meghatározottak alapján történt, a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra, illetve 
a  felnőttképzési jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. A  tanulmányok értékelése ellen eljárás nem 
indítható.

 (2) A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre vagy a  szakképző intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással 

benyújtott kérelem, továbbá
b) a tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanuló fegyelmi ügyével kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében. Az e bekezdés szerinti eljárásban jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel 
vagy igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el.

 (3) A fenntartó a kérelmet elutasíthatja vagy annak helyt adva a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.
 (4) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a  fenntartó e  bekezdésben 

meghatározott feladat- és hatásköreit a főigazgató gyakorolja.

38. §  [A fenntartó döntésének bírósági felülvizsgálata]
 (1) A tanuló, kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a  képzésben részt vevő személy a  fenntartónak 

a  jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem – a  megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat és 
a fegyelmi eljárás megszüntetéséről szóló döntés ellen benyújtott kérelem kivételével – tárgyában hozott döntését 
a  közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A  keresetlevelet a  közigazgatási ügyben eljáró 
bíróságnál kell benyújtani. A  keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van, kivéve, ha a  döntéshozó a  többi 
tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre tekintettel a másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelte el.

 (2) Ha jogszabály a  fenntartói irányítási hatáskör keretében hozott döntést más személy, szerv vagy testület 
véleményének kikéréséhez, egyetértéséhez vagy szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott 
döntést a  sérelmet szenvedett fél és az, akinek a  megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik, a  döntés közlésétől 
számított harminc napon belül közigazgatási perben megtámadhatja. A  harmincnapos határidő a  döntésnek 
az érintett részére történő közlésének napján kezdődik. Ha ez a nap nem állapítható meg, a közlés napja a döntés 
meghozatalát követő tizenötödik munkanap. A  keresetlevelet a  közigazgatási ügyben eljáró bíróságnál kell 
benyújtani. A keresetlevél benyújtására vonatkozó határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti perben a  közigazgatási ügyben eljáró bíróság az  érvénytelenséget megállapítja, 
az a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem érinti, de a bíróság
a) elrendelheti

aa) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől,
ab) hogy a  jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és ennek a  saját 

költségén megfelelő nyilvánosságot biztosítson,
ac) a jogsértő költségén a  jogsértés előtti állapot helyreállítását, a  jogsértő állapot megszüntetését, 

a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától megfosztását,
b) meghatározott időre vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott szakképző intézmény tekintetében 

az  új tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony létesítését, feltéve, hogy a  településen másik 
intézményben megoldható az érintett tanuló, illetve képzésben részt vevő személy felvétele.

39. §  [egyéb jogorvoslati lehetőségek]
 (1) Az érettségi vizsga vizsgabizottság és a  független vizsgabizottság döntése elleni fellebbezésre az  Nkt.-t kell 

alkalmazni.
 (2) A képzési tanács és a  diákönkormányzat jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a  fenntartónál 

jogszabálysértésre hivatkozással eljárást indíthat. A  fenntartó döntése a  közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt 
megtámadható. A keresetlevelet a közigazgatási ügyben eljáró bíróságnál kell benyújtani.
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VII. FeJezet
A szAKKÉpző IntÉzmÉny ALKALmAzottAI

8. A szakképző intézmény alkalmazottai

40. §  [A szakképző intézmény alkalmazottai és jogviszonyuk]
 (1) A szakképző intézmény alkalmazottja

a) az igazgató,
b) az igazgatóhelyettes,
c) az oktató,
d) a többcélú szakképző intézményben köznevelésialapfeladat-ellátásra az  Nkt. szerinti pedagógus 

munkakörben foglalkoztatott személy és
e) a további, közvetlenül nem a  szakmaialapfeladat-ellátással összefüggő feladat ellátására létesített 

munkakörben foglalkoztatott személy.
 (2) A szakképző intézmény alkalmazottja munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll. Az egyházi jogi személy 

által alapított, illetve fenntartott szakképző intézmény esetében a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony egyházi 
szolgálati viszonyként is létrehozható.

41. §  [Az alkalmazott foglalkoztatási feltételei]
 (1) A szakképző intézményben alkalmazott az lehet, aki

a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
c) rendelkezik a Kormány rendeletében előírt végzettséggel és szakképzettséggel, illetve gyakorlattal.

 (2) Azt a  tényt, hogy az  alkalmazott vagy a  szakképző intézményben alkalmazni kívánt személy az  (1)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott feltételnek megfelel, a  tevékenység megkezdését megelőzően, illetve 
a tevékenységének gyakorlása alatt hatósági bizonyítvánnyal igazolja. Az egyházi jogi személy által alapított, illetve 
fenntartott szakképző intézmény egyházi személy oktatójának büntetlen előéletét és a foglalkozástól eltiltás hiányát 
a fenntartó belső szabálya szerint ellenőrzi.

42. §  [Az alkalmazott juttatásai]
 (1) A szakképző intézmény alkalmazottja a  munkaszerződésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. 

A  munkabért úgy kell megállapítani, hogy az  igazodjon a  hasonló munkakört betöltők által elérhető havi 
jövedelemhez, továbbá legyen tekintettel a  szakképző intézmény alkalmazottjának a  szakképző intézménnyel 
fennálló jogviszonya időtartamára.

 (2) A szakképző intézmény alkalmazottja az  általa időszakosan vagy nem rendszeresen ellátott feladatra tekintettel 
a többletfeladat ellátásának időtartamára havonként járó többletjuttatásra jogosult.

43. §  [Az alkalmazottat megillető kedvezmények]
A szakképző intézmény alkalmazottjának minden naptári évben évi húsz munkanap pótszabadság jár, amelyből 
legfeljebb tizenöt munkanapot a  munkáltatói jogkör gyakorlója az  oktatói tevékenységgel összefüggő munkára 
igénybe vehet.

9. A szakképző intézmény vezetői

44. §  [Az igazgató]
 (1) A szakképző intézményt az igazgató vezeti.
 (2) Az igazgató felel a szakképző intézmény szakszerű és törvényes működéséért.
 (3) Az igazgató nem utasítható azokban az ügyekben, amelyeket számára jogszabály meghatároz.

45. §  [Az igazgatóhelyettes]
Az igazgató feladatai ellátásának segítésére és helyettesítésére igazgatóhelyettes bízható meg. A  szakképző 
intézményben kötelező egy szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettest megbízni.
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46. §  [Az intézményvezetői kiválasztás és megbízás feltételei]
 (1) Igazgatói és igazgatóhelyettesi (a  továbbiakban együtt: intézményvezető) megbízást az  kaphat, aki a  Kormány 

rendeletében meghatározott szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
 (2) Nem lehet intézményvezető a  szakképző intézmény fenntartója, továbbá a  szakképző intézmény fenntartójánál 

vezető állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező személy. Ez  a  korlátozás nemzetiségi 
önkormányzat tekintetében nem vonatkozik a  fenntartói jogot gyakorló képviselő-testület tagjaira, a  más nem 
állami szakképző intézmény esetében a fenntartói jogot gyakorló testület tagjaira.

 (3) Az állami szakképző intézményben az igazgató kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, 
ha az  igazgató ismételt megbízásával a  fenntartó és az  oktatói testület legalább kétharmada egyetért. Egyetértés 
hiányában, továbbá az igazgató harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

 (4) Az igazgatót a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a szakképzési 
intézményfenntartó központ vezetője – a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével bízza meg. A szakképzésért 
felelős miniszter az  egyetértést csak jogszabálysértés esetén tagadhatja meg. Az  igazgatóhelyettest az  igazgató 
a fenntartó – a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény esetében a főigazgató az igazgató – 
egyetértésével bízza meg.

10. A szakképző intézmény oktatói

47. §  [Közös szabályok]
 (1) Szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást oktatók végzik.
 (2) Az oktató a  szakmai oktatás végzése során a  tanulókkal, illetve a  képzésben részt vevő személyekkel összefüggő 

tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.
 (3) Az állami szakképző intézmény oktatója az Nkt.-ban meghatározottak szerint a Nemzeti Pedagógus Kar tagja.
 (4) Az egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézményben 

a fenntartó további alkalmazási feltételt írhat elő.
 (5) Az oktató pedagógusigazolványra jogosult.

48. §  [Az oktató jogai]
Az oktatót feladatának ellátásával összefüggésben megilleti az a jog, hogy
 1. személyét mint az oktatói testület tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben 

tartsák, nevelői-oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,
 2. a szakképző intézmény szakmai programja, illetve a  szakmai képzés képzési programja alapján 

az ismereteket, a tananyagot, a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés módszereit megválassza,
 3. a szakképző intézmény szakmai programja, illetve a szakmai képzés képzési programja alapján – a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével – megválassza az  alkalmazott tankönyveket, a  tanulmányi 
segédleteket, a szemléltető és a szakképzés céljait szolgáló pedagógiai szakmai eszközöket,

 4. – az egyházi jogi személy, illetve a vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézményben 
a fenntartó eltérő rendelkezése hiányában – a 4. § (2) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete 
és értékrendje szerint végezze munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné 
a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt,

 5. hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói információkhoz,
 6. az oktatói testület tagjaként részt vegyen a szakképző intézmény szakmai programjának és a szakmai képzés 

képzési programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja az  oktatói testület 
tagjait megillető jogokat,

 7. szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa,
 8. szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen szakképzéssel foglalkozó testületek 

munkájában,
 9. a szakképző intézmény könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, 

digitális tananyagokat, tanári segédkönyveket, informatikai eszközöket,
10. az oktatási jogok biztosához forduljon.
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49. §  [Az oktató kötelességei]
 (1) Az oktató alapvető feladata a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai 

képzése, a  képzési és kimeneti követelményekben és a  programkövetelményben meghatározott törzsanyag 
átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy 
esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.

 (2) Az (1) bekezdéssel összefüggésben az oktató kötelessége, hogy
1. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fejlődését figyelemmel kísérje és elősegítse,
2. a tanulókat, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve a képzésben részt vevő személyeket az őket érintő 

kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjét figyelmeztesse, ha a  kiskorú 
tanuló jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,

3. a tanuló, a  kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a  képzésben részt vevő személy javaslataira, 
kérdéseire érdemi választ adjon,

4. a szakmai oktatás, illetve a  szakmai képzés során a  tájékoztatást és az  ismereteket tárgyilagosan és 
többoldalúan nyújtsa,

5. a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben,
6. jogszabályban meghatározott egyéb kötelességeit teljesítse.

50. §  [Az oktató továbbképzése és előmeneteli rendszere]
 (1) Az oktató négyévenként legalább hatvan óra továbbképzésben vesz részt. A  szakirányú oktatásban oktatott 

tantárgy oktatójának továbbképzését elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban kell teljesíteni. 
Megszüntethető annak az  oktatónak a  jogviszonya, aki a  továbbképzésen önhibájából nem vett részt vagy 
tanulmányait nem fejezte be sikeresen.

 (2) Az oktatót az  igazgató háromévente a  szakképzésért felelős miniszter által javasolt és a  szakképző intézményre 
az alapján kialakított módszertan szerint értékeli.

51. §  [Az oktatói testület]
 (1) Az oktatói testület a  szakképző intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az  oktatói testület 

a  szakmai oktatási kérdésekben, a  szakképző intézmény működésével kapcsolatos, e  törvényben és a  Kormány 
rendeletében meghatározott ügyekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

 (2) Az oktatói testület dönt
1. a szakképző intézmény szakmai programjának, illetve a szakmai képzés képzési programjának elfogadásáról,
2. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadásáról,
3. a szakképző intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
4. a szakképző intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
5. a továbbképzési program elfogadásáról,
6. az oktatói testület képviseletében eljáró oktató kiválasztásáról,
7. a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról,
8. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fegyelmi ügyeiben,
9. jogszabályban meghatározott más ügyekben.

 (3) Az oktatói testület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a  szakképző intézmény működésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben. Jogszabályban meghatározott ügyben kötelező az oktatói testület véleményének kikérése.

 (4) Az óraadó – ide nem értve a  heti tizennégy foglalkozásnál többet tanító óraadót – az  oktatói testület döntési 
jogkörébe tartozó ügyekben – a (2) bekezdés 8. és 9. pontja szerinti ügyek kivételével – nem rendelkezik szavazati 
joggal.

52. §  [A szakmai munkaközösség]
 (1) A szakképző intézményben legalább öt oktató szakmai munkaközösséget hozhat létre. Egy szakképző 

intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre.
 (2) A szakmai munkaközösség részt vesz a  szakképző intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, 

szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető az oktatók értékelésében.
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NEgYEDIK RÉSZ
A TANULó ÉS A KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVő SZEMÉLY

VIII. FeJezet
A tAnuLóI JogVIszony És A FeLnőttKÉpzÉsI JogVIszony Közös szAbÁLyAI

53. §  [A tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony]
 (1) A szakképzésben

a) a tanuló tanulói jogviszonyban,
b) a képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonyban
áll. A  tanulói jogviszony a  szakképző intézmény és a  tanuló között, a  felnőttképzési jogviszony a  szakképző 
intézmény, illetve a  felnőttképző és a  képzésben részt vevő személy között jön létre. A  tanulói jogviszonyra 
az 54–72. §-t, a felnőttképzési jogviszonyra az Fktv.-t kell alkalmazni.

 (2) Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a  nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval 
hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a huszonötödik életévét betölti. A szakképző 
intézmény tanulójának tankötelezettségére az Nkt.-t kell alkalmazni.

 (3) Szakmai képzés kizárólag felnőttképzési jogviszonyban szervezhető. Ha a  tanuló szakmai képzésére a  szakképző 
intézményben a szakmai oktatással vagy a köznevelési intézményben a szakgimnáziumi vagy a szakiskolai nevelés-
oktatással párhuzamosan kerül sor, a  szakmai képzés, illetve szakiskolában a  szakmai oktatás tanulói jogviszony 
keretében is megszervezhető.

 (4) A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban
a) a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére,
b) az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven százalékáig
csökkenthető.

 (5) Az egyházi jogi személy, illetve a  vallási egyesület által alapított, illetve fenntartott szakképző intézményben 
a tanulói jogviszony és a felnőttképzési jogviszony létrehozásának feltételeként kiköthető az adott vallás, világnézet 
elfogadása és annak igazolása.

IX. FeJezet
A tAnuLóI JogVIszony

11. A tanulói jogviszony keletkezése, szünetelése és megszűnése

54. §  [A tanulói jogviszony keletkezése]
 (1) A tanulói jogviszony

a) felvétellel vagy
b) átvétellel
keletkezik. A  felvétel és az  átvétel jelentkezés alapján történik. A  felvételről és az  átvételről az  igazgató dönt. 
A  tanulói jogviszony a  beíratás napján jön létre, a  tanulót a  tanulói jogviszonyon alapuló jogok és kötelességek 
ettől az  időponttól kezdve illetik meg és terhelik. Jogszabály és a  házirend egyes jogok gyakorlását az  első tanév 
megkezdéséhez kötheti.

 (2) A szakképző intézmény a  jogviszony létesítéséhez további feltételeket is meghatározhat, amelyeket a  felvételi 
tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. A  feltételek teljesítéséhez kapcsolódó előkészítő tanfolyam térítési díj 
ellenében nem szervezhető.

 (3) A tanuló osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a  szakmai munkaközösség, ennek hiányában az  oktatói 
testület véleményének kikérésével – az  igazgató dönt. Az  osztálylétszám legfeljebb 32 fő, amely a  fenntartó 
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal túlléphető. A  szakképző intézményben megvalósuló szakirányú oktatás 
csoportlétszáma legfeljebb 16 fő. A minimális osztály- és csoportlétszámot a fenntartó határozza meg.

55. §  [A tanulói jogviszony szünetelése]
Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa.
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56. §  [A tanulói jogviszony megszűnése]
Megszűnik a tanulói jogviszony
a) ha a tanulót másik szakképző intézmény vagy köznevelési intézmény átvette, az átvétel napján,
b) az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, kivéve, ha a tanuló az utolsó évfolyamot 

követő első szakmai vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz, akkor a szakmai vizsgaidőszak utolsó napján,
c) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és

ca) a tanuló a  tanulmányait nem kívánja a  szakképző intézményben tovább folytatni, a  bejelentés 
tudomásulvételének napján,

cb) a szakképző intézményben nem folyik másik megfelelő szakképzés vagy a  továbbtanuláshoz 
szükséges feltételek a  szakképző intézményben nem adottak, az  erről szóló határozat véglegessé 
válásának napján,

d) a tankötelezettség megszűnése után, ha a tanuló – kiskorú tanuló a törvényes képviselője egyetértésével – 
írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásulvételének napján,

e) ha a  jogviszonyt – a  tanköteles tanuló és a  hátrányos helyzetű tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt 
az  igazgató a  tanuló – kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjének – eredménytelen 
felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetésről szóló határozat 
véglegessé válásának napján,

f ) ha a  tanuló – a  tanköteles tanuló kivételével – a  szakképző intézmény kötelező foglalkozásairól 
a  jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott, az  erről szóló határozat véglegessé 
válásának napján,

g) ha a  tanulóval szemben kizárás a  szakképző intézményből fegyelmi határozatot hoztak, az  erről szóló 
határozat véglegessé válásának napján,

h) ha a nem magyar állampolgárságú tanuló külföldre távozik, a bejelentés tudomásulvételének napján.

12. A tanuló jogai és kötelességei

57. §  [A tanuló jogai]
 (1) A tanulónak joga van arra, hogy

a) képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő képzésben részesüljön vallási vagy világnézeti 
meggyőződésének, illetve nemzetiségi hovatartozásának megfelelően,

b) tanulmányait biztonságban és egészséges környezetben végezze,
c) hozzáférjen a  tanuláshoz, illetve azzal összefüggésben jogai gyakorlásához és kötelességei teljesítéséhez 

szükséges információkhoz, jogai megsértése esetén jogorvoslattal éljen,
d) a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelemben részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsák,
e) véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben.

 (2) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

58. §  [A tanuló kötelességei]
 (1) A tanuló kötelessége, hogy

1. részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon,
2. eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének,
3. óvja saját és társai testi épségét és egészségét,
4. megőrizze, illetve az  előírásoknak megfelelően kezelje a  rábízott vagy a  szakmai oktatás során használt 

eszközöket, óvja a szakképző intézmény létesítményeit, felszereléseit,
5. tiszteletet és megbecsülést tanúsítson a szakképző intézmény alkalmazottai iránt.

 (2) A szakképző intézmény és a  tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a  szakképző intézmény szerzi meg 
a  tulajdonjogát a  birtokába került minden olyan dolognak, amelyet a  tanuló a  szakképző intézményben vagy 
a szakképző intézmény által biztosított dolog felhasználásával állított elő a jogviszonyából eredő kötelezettségének 
teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az  annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket 
a szakképző intézmény biztosította. Ha az előállított dolog a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) szerinti szellemi alkotás, e  bekezdést azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  szellemi alkotás átadására 
a  munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő 
átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a  szakképző intézmény a  dologgal kapcsolatos vagyoni 
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jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre – a  tanuló részére legkésőbb a  jogviszony megszűnésekor 
visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

59. §  [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]
 (1) A tanuló

a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,
b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,
c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra
jogosult.

 (2) A tanuló a  szakképző intézmény útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi 
elhelyezését az Nkt. szerint. A tanuló tanítási évben (ideértve az évközi szünetek idejét is) és a szorgalmi időszakon 
kívüli egybefüggő gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhető.

 (3) A tanuló diákigazolványra jogosult.

13. A tanulmányi kötelezettségek teljesítése

60. §  [A tanuló értékelése és minősítése]
 (1) A tanuló teljesítményét, előmenetelét az oktató a tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor 

és a  tanítási év végén osztályzattal minősíti. Ha a  tanuló szakirányú oktatását nem a  szakképző intézmény végzi, 
a  szakirányú oktatással összefüggésben a  tanuló teljesítményét, előmenetelét a  duális képzőhely az  oktatóval 
közösen értékeli és minősíti. Az  ilyen értékelésre a  szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott, 
elsajátított tananyagrészenként megszervezett beszámolás keretében kerül sor. Az  előkészítő évfolyamon 
–  a  nyelvi előkészítés kivételével – a  tanulót kizárólag a  tanítási év végén kell szövegesen minősíteni és dönteni 
az előrehaladásáról. A műhelyiskolában értékelés, minősítés nem alkalmazható.

 (2) A sajátos nevelési igényű tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, az igazgató mentesíti
a) az érdemjegyekkel történő értékelés és osztályzatokkal történő minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés 

és minősítés alkalmazását írja elő,
b) – a szakirányú oktatás kivételével – egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.

 (3) Az érdemjegyek és az osztályzatok a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: jeles (5), jó (4), közepes (3), 
elégséges (2), elégtelen (1).

61. §  [Az egyéni tanulmányi rend]
A tanuló kérelmére – kiskorú esetében a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kérelmére – a  Kormány 
rendeletében meghatározott kedvezményekben részesíthető, ha egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye vagy 
egyéb helyzete ezt indokolttá teszi.

62. §  [A korábbi tanulmányok, gyakorlat beszámítása]
A szakképző intézmény szakmai programjában meghatározottak szerint
a) a szakképző intézményben, a  köznevelési intézményben és a  felsőoktatási intézményben folytatott 

tanulmányokat az  adott szakmára előírt – megegyező tartalmú – követelmények teljesítésébe be kell 
számítani,

b) a szakképzés megkezdése előtt foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban eltöltött szakirányú gyakorlati időt 
a szakirányú oktatás idejébe be kell számítani,

c) a tanulmányi követelmények az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesíthetők.

63. §  [A magasabb évfolyamba lépés]
 (1) A tanuló év végi osztályzatát az  oktatói testület osztályozó értekezleten áttekinti, és az  oktató, az  osztályfőnök, 

illetve a duális képzőhely által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.
 (2) A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha az  évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 

teljesítette. A  tanuló az  évfolyam teljesítéséről bizonyítványt kap. Az  egyéni tanulmányi renddel rendelkező 
tanulónak az  előírt tanulmányi követelményeket az  egyéni tanulmányi rendben meghatározottak szerint kell 
teljesítenie.
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14. A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége, a szakképző intézmény kártérítési 
felelőssége

64. §  [A tanuló jutalmazása]
 (1) A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért a házirendben meghatározottak szerint jutalmazni kell.
 (2) A szakképzésért felelős miniszter díjat, kitüntetést alapíthat az országos vagy nemzetközi jelentőségű eseményeken 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, elismerése céljából. A díj, kitüntetés kedvezményezettjeinek 
körére az igazgató tehet javaslatot.

65. §  [A tanuló fegyelmi felelőssége]
 (1) Ha a  tanuló a  tanulói jogviszonyából származó kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A  fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 
kötelező, ha a  tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e  jogot a  kiskorú tanuló törvényes képviselője 
gyakorolja.

 (2) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása,
c) áthelyezés másik osztályba, csoportba vagy szakképző intézménybe, illetve köznevelési intézménybe,
d) kizárás a szakképző intézményből.

 (3) A tanulóval szemben ugyanazért a  kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha 
a  kötelességszegés miatt a  szakképző intézményben és a  kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés 
megállapításának, a szakképző intézmény és a kollégium eltérő megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést 
ott lehet megállapítani, amelyikben az eljárás előbb indult.

 (4) A fegyelmi eljárásban hozott elsőfokú határozat, valamint a szakképzési államigazgatási szerv fegyelmi büntetéssel 
kizárt tanuló számára másik szakképző intézményt, illetve köznevelési intézményt kijelölő határozata ellen 
fellebbezésnek van helye. A  fellebbezés benyújtására a  tanuló, kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló törvényes 
képviselője jogosult.

 (5) Végrehajtani csak végleges fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan 
sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat azonnal végrehajtható.

66. §  [A tanuló kártérítési felelőssége]
 (1) Ha a tanuló a szakképző intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szerint köteles azt megtéríteni.
 (2) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a – károkozás napján érvényes – kötelező legkisebb munkabér

a) egyhavi összegének ötven százalékát gondatlan károkozás esetén,
b) öthavi összegét szándékos károkozás esetén.

67. §  [A szakképző intézmény kártérítési felelőssége]
 (1) A szakképző intézmény a  tanulónak okozott kárért – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – vétkességére 

tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A  kártérítésre a  Ptk.-t kell alkalmazni azzal, hogy a  szakképző intézmény 
felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte 
elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

 (2) A szakképző intézmény a  tanuló javára felelősségbiztosítást köt, amely kiterjed a  tanulóbalesetre és a  tanuló által 
okozott kárra. Ha a  felelősségbiztosítás nem terjed ki a  többnapos tanulmányi és a  külföldi iskolai kirándulásra, 
a  szakképző intézmény vagy a  többnapos tanulmányi és a  külföldi iskolai kirándulás szervezője külön 
felelősségbiztosítást köt, amelynek kedvezményezettje a tanuló.

 (3) A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a szakképző intézmény a tanulónak okozott kárért a kártérítési 
felelősség általános szabályai szerint felel.

15. A tanulók közösségei

68. §  [A diákkör]
A tanulók a  szakmai oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére – a  házirendben 
meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését az oktatói testület segíti.
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69. §  [A diákönkormányzat]
A tanulók a  saját érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A  diákönkormányzat munkáját 
az e feladatra kijelölt oktató segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az igazgató bíz meg ötéves időtartamra.

16. A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének jogai és kötelességei

70. §  [A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének jogai]
A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének joga van arra, hogy
1. gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel 
a gyermekével vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanulóval közösen válasszon szakképző intézményt,

2. a szakképző intézmény szakmai oktatási tevékenységét megismerje és gyermeke vagy a nevelése alatt álló 
kiskorú tanuló előrehaladásáról tájékoztatást kapjon,

3. véleményét szabadon kifejezze, részt vegyen az érdekeit képviselő szervezetekben.

71. §  [A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kötelességei]
 (1) A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének kötelessége, hogy

1. biztosítsa gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló tankötelezettségének teljesítését,
2. gondoskodjon gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről,
3. gondoskodjon arról, hogy gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló teljesítse kötelességeit, 

– a szakképző intézménnyel együttműködve – megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, továbbá 
figyelemmel kísérje gyermeke vagy a nevelése alatt álló kiskorú tanuló fejlődését, tanulmányi előmenetelét,

4. tiszteletben tartsa a  szakképző intézmény más alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 
tanúsítson irántuk.

 (2) A kiskorú tanuló törvényes képviselője – gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló gazdasági és 
társadalmi életben való önálló részvétele esélyeinek elősegítése érdekében – köteles gondoskodni arról, hogy 
a  tankötelezettségét teljesített kiskorú gyermeke vagy a  nevelése alatt álló kiskorú tanuló kimaradása esetén 
tizennyolc éves koráig, de legalább egy részszakma megszerzéséig tanulmányokat folytasson. Ha a kiskorú tanuló 
törvényes képviselője e  kötelezettségének nem tesz eleget, a  gyermekére vagy a  nevelése alatt álló kiskorú 
tanulóra tekintettel járó valamennyi támogatás nyújtása a  részszakma megszerzéséig szünetel. A  foglalkoztató 
megszüntetheti a  kiskorú tanuló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, ha az  a  kiskorú tanuló tanulmányai 
folytatásával nem összeegyeztethető, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fenntartása az e bekezdés szerinti 
cél megvalósulását kizárja.

72. §  [A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének jogaira és kötelességeire vonatkozó szabályok alkalmazása nagykorú és 
cselekvőképes tanuló esetén]
Ha e  törvény vagy a  végrehajtására kiadott jogszabály a  kiskorú tanuló törvényes képviselője részére jogot 
vagy kötelezettséget állapít meg, nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén az  ilyen jogok gyakorlása, illetve 
kötelezettségek teljesítése a nagykorú és cselekvőképes tanulót – a képzési tanácsba történő delegálás kivételével – 
illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú és cselekvőképes tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és szülőjével 
közös háztartásban él, a  tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony megszűnésével, a  tanulmányi 
kötelezettség teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó döntésekről a nagykorú tanuló szülőjét is értesíteni kell.

ÖtÖdIk rÉSZ
A SZAKMAI OKTATÁS ÉS A VIZSgÁK RENDSZERE

X. FeJezet
A KözIsmeretI oKtAtÁs

73. §  [A közismereti oktatás]
 (1) A szakképző intézményben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv szerint folyik.
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 (2) A szakképző intézmény a  közismereti kerettanterv alkalmazása során az  ágazati alapvizsga követelményeire 
tekintettel a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát és óraszámait – az Nkt. 6. mellékletében meghatározott 
heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával – évfolyamok között átcsoportosíthatja.

XI. FeJezet
Az ÁgAzAtI ALApoKtAtÁs

74. §  [Az ágazati alapoktatás]
 (1) A szakképző intézményben a  szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. Az  ágazati alapoktatás 

magában foglalja az  adott ágazat közös szakmai tartalmait a  képzési és kimeneti követelményekben 
meghatározottak szerint.

 (2) Az ágazati alapoktatást a szakképző intézményben kell megszervezni.
 (3) Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul.

XII. FeJezet
A szAKIrÁnyú oKtAtÁs

17. A szakirányú oktatás

75. §  [A szakirányú oktatás célja]
A szakirányú oktatás célja, hogy a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy számára biztosítsa a  szakma 
keretében ellátandó munkatevékenységekhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítását, képessé tegye 
azok gyakorlatban történő alkalmazására és a  tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt a  szakmai vizsgára 
felkészítse.

76. §  [részvétel a szakirányú oktatásban]
 (1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban

a) a szakképző intézményben vagy
b) szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen
vehet részt. A  szakképző intézményben a  szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a  tanuló, illetve a  képzésben 
részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban a gazdasági kamara közreműködése 
mellett sem biztosítható. Ha a  szakmai oktatás célját szolgálja, a  szakirányú oktatás teljesíthető külföldön is, 
amelynek időtartama nem haladhatja meg a szakirányú oktatás időtartamának egynegyedét.

 (2) A szakirányú oktatásban való részvétel kötelező.
 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell 

pótolni.

77. §  [A szakirányú oktatás rendje]
 (1) A szakirányú oktatás

a) a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból vagy
b) a szakképzési munkaszerződés hatálya alatt teljesítendő oktatásból és gyakorlatból
áll.

 (2) Az őszi, a  téli és a  tavaszi szünet ideje alatt – a  szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatás igazolatlan 
mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével – 
szakirányú oktatás nem szervezhető.

78. §  [A szakirányú oktatás időtartama]
 (1) A szakirányú oktatás időtartama a  napi nyolc órát, ha a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy fiatal 

munkavállaló, a  napi hét órát nem haladhatja meg. A  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy a  napi 
szakirányú oktatási időt meghaladó szakirányú oktatásban nem vehet részt.
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 (2) A napi szakirányú oktatást hat és huszonkét óra között kell megszervezni. A  szakirányú oktatás befejezése és 
a következő napi szakirányú oktatás vagy közismereti oktatás megkezdése között legalább tizenhat óra folyamatos 
pihenőidőt kell biztosítani.

 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére, ha a napi szakirányú oktatási idő
a) a négy és fél órát meghaladja, legalább harminc perc,
b) a hat órát meghaladja, legalább negyvenöt perc
megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a napi szakirányú oktatási időn belül.

79. §  [A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy védelme a szakirányú oktatás során]
 (1) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt a  szakirányú oktatás keretében megilletik mindazok a  jogok, 

amelyeket
a) az érdekvédelem tekintetében az Mt., valamint
b) az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei tekintetében 

a munkavédelemről szóló törvény és végrehajtási rendeletei
biztosítanak a munkavállaló részére. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, illetve a képzésben 
részt vevő személyt, munkáltatón a szakképző intézményt, illetve a duális képzőhelyet, munkaviszonyon a tanulói 
jogviszonyt, illetve a felnőttképzési jogviszonyt kell érteni.

 (2) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy szakirányú oktatás keretében csak a  szakirányú oktatáshoz 
kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között 
foglalkoztatható.

 (3) A tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt a szakirányú oktatással összefüggő munkavédelmi oktatásban kell 
részesíteni és gondoskodni kell a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy orvosi vizsgálatáról.

18. A szakirányú oktatás megszervezése

80. §  [A szakirányú oktatás megszervezése]
 (1) Szakirányú oktatást a duális képzőhely, illetve a szakképző intézmény (a  továbbiakban együtt: szakirányú oktatást 

folytató szervezet) folytathat.
 (2) A szakirányú oktatás követelményeire való felkészítéshez szükséges tárgyi eszközöket és személyi feltételeket 

a szakirányú oktatást folytató szervezet biztosítja.

81. §  [Képzőközpontok]
 (1) A duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából

a) legalább négy mikro- vagy kisvállalkozás által,
b) legalább kettő középvállalkozás vagy a  kis- és a  középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet által vagy
c) a gazdálkodó szervezet és a  szakképzési centrum legfeljebb hatvanszázalékos tulajdoni hányadával 

együttesen
létrehozott nonprofit gazdasági társaság ágazati képzőközpontként működhet.

 (2) A szakirányú oktatás és a  nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a  továbbiakban: Nftv.) szerinti duális képzés egy 
képzőközpontban történő megvalósítása céljából a  felsőoktatási intézmény és a  szakképzési centrum együttesen 
legalább ötvenegy százalékos tulajdoni hányadával létrehozott nonprofit gazdasági társaság tudásközpontként 
működhet.

 (3) Önállóan vagy más gazdálkodó szerv megbízása alapján szakirányú oktatás folytatása céljából a saját tanműhellyel 
rendelkező, a Kkvtv. szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnál nagyobb gazdálkodó szervezet, ha utolsó éves nettó 
árbevételének legalább kilencven százaléka vállalkozási tevékenységből származik, saját szervezetén belül vállalati 
képzőközpontot működtethet.

 (4) Az ágazati képzőközpont és a  tudásközpont szervezeti minőséget – a  társaság alapításakor vagy később – 
a  gazdasági társaság kérelmére a  cégbíróság állapítja meg. A  gazdasági társaság az  ágazati képzőközponti és 
a tudásközponti szervezeti minőséget cégnevében feltüntetheti.
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82. §  [A duális képzőhelyek nyilvántartása]
 (1) Duális képzőhelyként az  a  képzőközpont vagy – a  szakképző intézmény kivételével – más olyan gazdálkodó 

szervezet vehető nyilvántartásba,
a) amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,
b) amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és 

gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
c) amely a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és
d) a 19. § (3) bekezdése szerinti minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által 

kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.
 (2) A duális képzőhelyek nyilvántartását a  gazdasági kamara vezeti. A  nyilvántartásba vételre az  a  területi gazdasági 

kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye 
van.

 (3) A duális képzőhelyek nyilvántartása tartalmazza
a) a duális képzőhely adatait, képviselőjének és a szakirányú oktatásért felelős személynek a nevét,
b) azokat a szakmákat, amelyekre a duális képzőhely a felkészítést nyújtja,
c) a gazdasági kamara adatait, képviselőjének és a nyilvántartásba-vételi eljárásba bevont szakértő nevét, és
d) a Kormány rendeletében meghatározott, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

 (4) A duális képzőhelyek nyilvántartása közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
 (5) A nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes.

19. Szakképzési munkaszerződéssel való részvétel a szakirányú oktatásban

83. §  [A szakképzési munkaszerződés]
 (1) A szakképzési munkaszerződéssel a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy és a  duális képzőhely között 

munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy elfogadja 
a  szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal a  duális képzőhely irányítása szerint 
a szakirányú oktatásban való részvételre, a duális képzőhely pedig vállalja a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 
személy szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá kötelezettséget vállal a  tanuló, illetve 
a  képzésben részt vevő személy számára az  e  törvényben meghatározott juttatások nyújtására. A  szakirányú 
oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tanuló, 
illetve a képzésben részt vevő személy oktatására a duális képzőhelynél a 82. § (1) bekezdés b) pontja szerint kijelölt 
személy gyakorolja az oktató e törvényben meghatározott jogait és teljesíti kötelezettségeit.

 (2) Szakképzési munkaszerződés a  tanulóval, illetve a  képzésben részt vevő személlyel a  szakirányú oktatás kezdő 
napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy egyidejűleg csak egy szakképzési munkaszerződéssel rendelkezhet.
 (4) A szakképzési munkaszerződést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni. A  szakképzési 

munkaszerződés tartalmát a felek közös megegyezéssel módosíthatják.
 (5) A szakképzési munkaszerződésre, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az Mt.-nek a munkaszerződésre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy
a) munkáltató alatt a duális képzőhelyet, munkavállaló alatt a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt 

kell érteni,
b) szakképzési munkaszerződés alanya munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló is lehet,
c) ha a duális képzőhely a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásához közreműködőt 

vesz igénybe, a  munkáltatónál történő foglalkoztatás nem minősül munkaerő-kölcsönzésnek, arra 
a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Mt.-ben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

 (6) A szakképzési munkaszerződés alapján foglalkoztatott tanuló, illetve képzésben részt vevő személy esetében 
az Mt. 56. §-a, 193–213. §-a, 214–222. §-a és 228–229. §-a nem alkalmazható, az Mt. 277. § (2) bekezdését és 279. § 
(3) bekezdését pedig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  tanulóra, illetve a képzésben részt vevő személyre 
a munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződésnek csak az Mt.-ben, e törvényben és e törvények végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket meghatározó rendelkezéseinek a  hatálya terjedhet ki. Ezt 
a  rendelkezést kell alkalmazni a  munkáltatónál az  Mt. 268.  §-a szerint érvényben lévő üzemi megállapodásra is. 
Az Mt. 276. § (2) bekezdés szerinti létszám számításánál a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy nem vehető 
figyelembe. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az üzemi tanács tagjává nem választható, és az üzemi 
tanács választásán szavazati joggal nem rendelkezik.
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84. §  [munka- és pihenőidő, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól]
 (1) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a  78.  § 

(1) bekezdésében meghatározott mértéket.
 (2) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni.
 (3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy számára rendkívüli munkaidő nem rendelhető el.
 (4) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt a  tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó napjáig 

évente negyvenöt munkanap, ezt követően évente harminc munkanap szabadság illeti meg. A  szabadság 
kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább tizenöt 
munkanap szabadságot a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy kérésének megfelelő időpontban 
egybefüggően kell kiadni.

 (5) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének 
teljesítése alól a közismereti oktatás időtartamára.

 (6) A duális képzőhely érettségi vizsgatárgyanként – az  érettségi vizsga napját is beszámítva – négy munkanapra 
köteles a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól. A tanulót, 
illetve a  képzésben részt vevő személyt a  szakmai vizsga előtt a  szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy 
alkalommal legalább tizenöt munkanap egybefüggő felkészülési idő illeti meg, amelyet a szakképző intézményben 
kell eltölteni.

85. §  [A szakképzési munkaszerződés alapján járó munkabér]
 (1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta 

közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként a Kormány rendeletében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. 
A munkabért a  tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy fizetési számlájára utólag, a  tárgyhót követő hónap 
tizedik napjáig történő átutalással kell teljesíteni.

 (2) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt egyéb juttatásként megilletik a  duális képzőhelyen a  tanuló, 
illetve a  képzésben részt vevő személy által választott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött 
munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások.

 (3) A tanulót, illetve a  képzésben részt vevő személyt az  e  § szerinti munkabér és juttatások a  szakképzési 
munkaszerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illetik meg. Ha a szakképzési munkaszerződés a tanév 
megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt az e § 
szerinti munkabér és juttatások időarányos része illeti meg.

 (4) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy a  szakképzési munkaszerződés időtartama alatt 
a  társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak 
minősül, a  munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, munkabére nyugdíjalapot képező 
jövedelemnek számít.

86. §  [A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési felelőssége]
A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a duális képzőhely kártérítési felelősségére a 66. §-t és a 67. §-t 
kell alkalmazni azzal, hogy
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részére a duális képzőhelynek – a tanuló, illetve a képzésben 

részt vevő személy által okozott, de a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy által meg nem térített 
károk fedezetére – felelősségbiztosítással kell rendelkeznie,

b) a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatos jogvitát megelőzően kötelezően igénybe kell venni 
a  gazdasági kamara mellett szervezett békéltető testület közvetítését a  felek között a  jogvita feloldása 
érdekében és kártérítési per csak ennek eredménytelensége esetén indítható.

87. §  [A szakképzési munkaszerződés megszűnése]
 (1) A szakképzési munkaszerződés megszűnik

a) a tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony megszűnésétől számított harmincadik napon, ha 
a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulmányait más szakképző intézményben nem folytatja,

b) a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján,
c) a duális képzőhely jogutód nélküli megszűnése napján,
d) a szakirányú oktatásban való részvételtől eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás 

elrendelése esetén a határozat közlésének napján,
e) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy halála napján.
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 (2) Az (1)  bekezdés a)  pontja esetében a  szakképző intézmény haladéktalanul értesíti a  tanulói jogviszony, illetve 
a felnőttképzési jogviszony megszűnésének napjáról a duális képzőhelyet.

88. §  [A szakképzési munkaszerződés megszüntetése]
 (1) A szakképzési munkaszerződés megszüntethető

a) közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal,
b) felmondással a felmondás közlésétől számított tizenötödik nappal,
c) azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.

 (2) A szakképzési munkaszerződést azonnali hatályú felmondással bármelyik fél megszüntetheti, ha a másik fél
a) a szakképzési munkaszerződésben vállalt lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal jelentős mértékben megszegi vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a szakképzési munkaszerződés fenntartását lehetetlenné teszi,
és emiatt lehetetlenné válik vagy jelentős akadályba ütközik a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy 
szakmai vizsgára történő felkészülése vagy a  szakirányú oktatás további biztosítása a  tanuló, illetve a  képzésben 
részt vevő személy részére.

 (3) A tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy a  szakképzési munkaszerződést jogszabálysértésre hivatkozva 
a jogszabálysértés pontos megjelölésével azonnali hatályú felmondással felmondhatja.

 (4) A duális képzőhely azonnali hatályú felmondással abban az  esetben is megszüntetheti a  szakképzési 
munkaszerződést, ha a szakképző intézmény a tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt elégtelen tanulmányi 
eredmény miatt a szakirányú oktatás időtartama alatt másodszor kötelezte évfolyamismétlésre.

 (5) A duális képzőhely a felmondást és az azonnali hatályú felmondást indokolni köteles. Az indokolásból a felmondás 
okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás és az azonnali hatályú felmondás indokának valódiságát és 
okszerűségét a duális képzőhelynek kell bizonyítania.

 (6) A felek a felmondással és az azonnali hatályú felmondással szemben a felmondás közlésétől számított tizenöt napon 
belül bírósághoz fordulhatnak. A  keresetnek a  felmondás és az  azonnali hatályú felmondás végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményére az Mt. 82. §-át és 84. §-át kell 
alkalmazni azzal, hogy nincs helye a munkaviszony helyreállításának.

89. §  [eljárás a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony szünetelése és a szakképzési munkaszerződés megszűnése, 
illetve megszüntetése esetén]

 (1) A tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési jogviszony szünetelése alatt a  szakképzési munkaszerződésből eredő 
jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a  feleket. A  tanulói jogviszony, illetve a  felnőttképzési 
jogviszony szünetelése alatt a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy munkabérre és más juttatásra 
nem jogosult. A  tanuló tanulói jogviszonya, illetve a  képzésben részt vevő személy felnőttképzési jogviszonya 
szünetelésének kezdetéről és végéről a szakképző intézmény haladéktalanul értesíti a duális képzőhelyet.

 (2) A duális képzőhely a  szakképzési munkaszerződés megszűnésével, illetve megszüntetésével egyidejűleg 
e  tényről értesíti a  szakképző intézményt. A  duális képzőhely a  szakképzési munkaszerződés megszűnésekor, 
illetve megszüntetésekor a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy részére – a  munkaviszonyra vonatkozó 
szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások mellett – igazolást állít ki a szakirányú oktatásban eltöltött 
időről és a megszerzett szakmai ismeretekről.

90. §  [A szakképzési előszerződés]
 (1) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatást megelőzően a duális képzőhellyel szakképzési 

előszerződést köthet. A  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy és a  duális képzőhely a  szakképzési 
előszerződés megkötésével arra vállalnak kötelezettséget, hogy a  szakirányú oktatás céljából későbbi időpontban 
szakképzési munkaszerződést kötnek és abban e szerződés lényeges feltételeit meghatározzák.

 (2) A szakképzési előszerződés megszűnik a szakképzési munkaszerződés megkötésekor, valamint – ha nem került sor 
szakképzési munkaszerződés megkötésére – a 87. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.
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XIII. FeJezet
A VIzsgÁK rendszere

20. Az ágazati alapvizsga

91. §  [Az ágazati alapvizsga]
 (1) Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a  tanulónak, illetve a  képzésben részt vevő személynek az  adott 

ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás 
keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet 
ágazati alapvizsgát.

 (2) Az ágazati alapvizsga az  adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát 
a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

 (3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a  szakképző intézmény oktatóiból és az  elnökből álló 
vizsgabizottság előtt kell letenni. A  vizsgabizottság elnökét a  szakképző intézmény székhelye szerint illetékes 
területi gazdasági kamara delegálja. A  vizsgabizottság elnöke a  Kormány rendeletében meghatározott díjazásra 
jogosult.

 (4) Az ágazati alapvizsga teljesítését az  év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az  ágazati alapvizsga 
bizonyítványba bejegyzett teljesítése a  képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör 
betöltésére való alkalmasságot igazol.

21. Az érettségi vizsga

92. §  [Az érettségi vizsga]
 (1) Az érettségi vizsgán a  tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az Nkt.-ban meghatározott vizsgatárgyakból 

ad számot tudásáról azzal, hogy az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell 
tenni. A technikumban folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló, illetve a képzésben 
részt vevő személy adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az  érettségi vizsgáról 
valamennyi érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga sikeres letételét követően lehet bizonyítványt kiállítani.

 (2) Az, aki a  szakképző iskolában folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan szakmát szerzett és annak megszerzését 
követően kíván érettségi vizsgát tenni, mentesül az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya alól.

 (3) Az érettségi vizsgán az  érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai helyett a  sajátos nevelési igényű tanuló 
– jogszabályban meghatározottak szerint – másik tantárgyat választhat.

 (4) Az érettségi vizsga megszervezésére és lebonyolítására az Nkt.-t kell alkalmazni.

22. A szakmai vizsga

93. §  [A szakmai vizsga]
 (1) A szakmai vizsga állami vizsga, amely a  szakirányú oktatás során megtanult, a  képzési és kimeneti 

követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás 
keretében méri.

 (2) Az akkreditált vizsgaközpont
a) kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint megszervezi a javító- és pótlóvizsgát,
b) gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételek biztosításáról,
c) vezeti a szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat és
d) ellátja a Kormány rendeletében a szakmai vizsgával összefüggésben meghatározott feladatokat.

 (3) A szakmai vizsgát az  akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni. A  szakmai vizsga 
központi vizsgatevékenységének tartalmát a  szakképzésért felelős miniszter a  Kormány adott ágazatért felelős 
tagjának egyetértésével határozza meg.

 (4) A szakmai vizsgát a Kormány rendeletében meghatározott rend szerint kell lebonyolítani.
 (5) A szakmai vizsga legmagasabb díját a  Kormány rendeletben állapítja meg. A  szakmai vizsga díját e  mértéken 

belül az akkreditált vizsgaközpont úgy állapítja meg, hogy az a ráfordításaira és működéséhez szükséges észszerű 
nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az azt terhelő fizetési kötelezettségekre és az akkreditált vizsgaközpont 
részére nyújtott támogatásokra is. A szakmai vizsgának a Kormány rendeletében megállapított legmagasabb díjánál 
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magasabb díjat és a szakmai vizsgáért fizetendő más pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költséget 
érvényesen nem lehet kikötni.

 (6) Szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt az kaphat, aki sikeres szakmai vizsgát tett.

XIV. FeJezet
A sAJÁtos neVeLÉsI IgÉnyű tAnuLó, ILLetVe KÉpzÉsben rÉszt VeVő KIsKorú szemÉLy És 
A beILLeszKedÉsI, tAnuLÁsI, mAgAtArtÁsI nehÉzsÉggeL Küzdő tAnuLó FeLKÉszítÉse És szAKmAI 
VIzsgÁJA

94. §  [eljárás a  sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy és a  beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanuló felkészítése és szakmai vizsgája során]

 (1) A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy részére az egészségügyi alkalmassági 
követelmények, a  pályaalkalmassági követelmények és a  fogyatékkal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének 
figyelembevételével a Kormány rendeletében meghatározott kedvezmények útján kell biztosítani a sajátos nevelési 
igény, illetve a  fogyatékosság jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást. A  sajátos nevelési igényű tanuló, 
illetve képzésben részt vevő kiskorú személy számára biztosított kedvezményeket megállapító rendelkezéseket 
a képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személyre is alkalmazni kell.

 (2) Ha a  tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztőpedagógiai ellátásban és a  Kormány 
rendeletében meghatározott kedvezményben részesül.

 (3) Az e § alapján nyújtott kedvezmény kizárólag az annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, 
és nem vezethet a szakma megszerzéséhez szükséges követelmények alóli általános felmentéshez.

HATODIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS IRÁNYíTÁSA, EgYüTTMűKÖDÉSI RENDSZERE ÉS ELLENőRZÉSE

XV. FeJezet
A szAKKÉpzÉs IrÁnyítÁsA

95. §  [A Kormány feladata]
A Kormány a szakképzésért felelős miniszter útján irányítja a szakképzés rendszerét.

96. §  [A szakképzésért felelős miniszter feladata]
 (1) A szakképzésért felelős miniszter

a) irányítja az  általa alapított szakképzési centrumot és az  állam nevében gyakorolja az  általa alapított 
szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények feletti fenntartói irányítási hatásköröket,

b) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze felhasználásával kapcsolatos feladatokat,
c) kiadja a  képzési és kimeneti követelményeket és a  programtantervet a  Kormány adott ágazatért felelős 

tagjának egyetértésével,
d) vezeti a  szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítések programkövetelményeinek 

nyilvántartását,
e) – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével –

ea) kidolgoztatja a szakképzési tankönyveket, digitális tananyagokat és egyéb tanulmányi segédleteket,
eb) gondoskodik a  szakmai vizsga központi vizsgatevékenysége és interaktív vizsgatevékenysége 

tartalmának meghatározásáról, értékelési útmutatóinak és egyéb dokumentumainak kidolgozásáról 
és rendelkezésre állásáról,

f ) gondoskodik a Szakképzési Innovációs Tanács működéséhez szükséges feltételek biztosításáról,
g) működteti a szakképzési tájékoztatási és információs központot,
h) ellátja a  szakképzéshez kapcsolódó kutató és fejlesztő-szolgáltató feladatokat és kidolgozza az  oktatók 

értékelésének módszertanát,
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i) gondoskodik a  regisztrációs és tanulmányi alaprendszer és annak részeként a  korai iskolaelhagyás 
megelőzését támogató rendszer, valamint a  zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer 
működtetéséről,

j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.
 (2) A szakképzésért felelős miniszter a könyvkiadást folytató jogi személy, illetve egyházi jogi személy kérelme alapján 

– a  Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – dönt a  tankönyvvé nyilvánításról és a  tankönyvvé 
nyilvánítás megszüntetéséről. A szakképzési államigazgatási szerv a szakképzésért felelős miniszter döntése alapján 
veszi fel a szakképzési tankönyvet a tankönyvjegyzékre. A tankönyvjegyzék szakképzési tantárgyanként legfeljebb 
kettő szakképzési tankönyvet tartalmazhat. A tankönyvellátásra egyebekben az Nkt.-t kell alkalmazni.

97. §  [A szakképzési államigazgatási szerv feladata]
A szakképzési államigazgatási szerv
a) vezeti a szakképző intézmények nyilvántartását és dönt a működési engedéllyel kapcsolatos ügyekben,
b) elektronikus felületet működtet a  szakmai vizsgához kapcsolódóan és elbírálja a  szakmai vizsgával 

összefüggő jogorvoslati kérelmeket,
c) vezeti a  szakmai vizsgák adatainak, továbbá a  kiadott oklevelek, szakmai bizonyítványok, képesítő 

bizonyítványok és a vizsgatörzslapok központi nyilvántartását,
d) kezeli a  szakképzési tankönyvjegyzéket és végzi a  szakképzési tankönyvvé nyilvánítással és 

tankönyvjegyzékkel kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat,
e) működteti a pedagógiai-szakmai szolgáltatásnyújtási tevékenységet,
f ) működteti a szakképzés információs rendszerét,
g) működteti a nemzeti referencia- és koordináló központot,
h) koordinálja az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció ellátásában részt vevő személyek tevékenységét,
i) a szakképzés ellenőrzése keretében végzi a  szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső 

értékelését,
j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

XVI. FeJezet
A szAKKÉpzÉs együttműKödÉsI rendszere

98. §  [A szakképzési Innovációs tanács]
 (1) A szakképzés országos stratégiai kérdéseinek érdekegyeztetése a  Szakképzési Innovációs Tanács keretei között 

valósul meg. A  Szakképzési Innovációs Tanács szakmai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő országos 
testületként segíti a szakképzésért felelős miniszter szakképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását.

 (2) A Szakképzési Innovációs Tanács
a) véleményt nyilvánít

aa) a szakképzési rendszer fejlesztését érintő stratégiai kérdésekről,
ab) a szakképzési támogatási rendszer elveiről,
ac) a szakképzést érintő jogszabályok tervezetéről,

b) javaslatot tesz szakmai követelmények, tananyagok, valamint új eljárások kifejlesztésére,
c) értékeli a  szakképzés eredményességét, valamint a  szakképzési tananyagok és a  szakmai követelmények 

alkalmazását,
d) ajánlásokat tesz a szakmát szerzett pályakezdő szakemberek elhelyezkedési lehetőségeinek tapasztalataival, 

különös tekintettel az állástalan fiatalok helyzetével összefüggésben.

99. §  [Az ágazati készségtanács]
 (1) Az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a  szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos 

fejlesztését és korszerűsítését, a  munkaerő-piaci igények és a  képzési kínálat összehangolását szolgáló szakmai 
javaslatait az ágazati készségtanácsok képviselik.
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 (2) Az ágazati készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a  saját ágazatában a  szakképzési szerkezet fejlesztését, 
a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján
a) szakvéleményt ad a szakmai képzés programkövetelményének nyilvántartásba vételével összefüggésben,
b) kidolgozott javaslatot tesz

ba) a szakmai oktatás időtartamára, a  képzési és kimeneti követelményekre, a  tankönyvek és egyéb 
tanulmányi segédletek tartalmára,

bb) a szakképzés képzési rendszerének működtetésére,
bc) az ágazati alapoktatás szakmai tartalmának meghatározására és

c) előrejelzést készít a szakképzés rövid és középtávú fejlesztése irányainak, céljainak tervezése, meghatározása 
érdekében.

 (3) Az ágazati készségtanács tesz javaslatot a  szakmajegyzék meghatározására. Az  ágazati készségtanács javaslata 
hiányában a  szakmajegyzéket a  Kormány a  szakképzésért felelős miniszter – a  Kormány adott ágazatért felelős 
tagjának egyetértésével tett – javaslatára állapítja meg.

100. §  [A gazdasági kamara]
 (1) A gazdasági kamara

a) véleményt nyilvánít a  szakképzési alapfeladat nem állami szakképző intézmény általi végzésének 
indokoltságára vonatkozóan,

b) javaslatot tesz a  szakképzésért felelős miniszter számára a  szakképző intézménybe történő beiskolázás 
irányaira,

c) a szakirányú oktatással összefüggésben
ca) kidolgozza a duális képzőhely nyilvántartásba vételére vonatkozó minőségi feltételeket,
cb) vezeti a duális képzőhelyek nyilvántartását,
cc) elősegíti a  szakképzési munkaszerződések megkötését, ennek érdekében ösztönzi a  gazdálkodó 

szervezeteket a szakképzésben való részvételre,
cd) minősíti és ellenőrzi a duális képzőhelyek szakirányú oktatási tevékenységét,

d) a szakmai vizsga helyszíne szerint illetékes területi szerve útján delegálja az  ágazati alapvizsga elnökét és 
a szakmai vizsga vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját,

e) – a szakképzésért felelős miniszter jóváhagyásával – kialakítja a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga 
képzési és vizsgakövetelményeit és szervezi a kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát,

f ) – az  országos gazdasági érdekképviseleti szervekkel együttműködve – szervezi a  mestervizsgára felkészítő, 
a szakmai tevékenység mesterszintű gyakorlásához szükséges mesterképzést és -vizsgáztatást,

g) a tanulmányi versenyekkel összefüggésben
ga) – a  Kormány adott ágazatért felelős tagja által szervezett tanulmányi versenyek kivételével – 

gondoskodik az országos tanulmányi versenyek szervezéséről, kidolgozza a versenyszabályzatot és 
versenyfelhívást,

gb) ellátja a  nemzetközi tanulmányi versenyek, így különösen a WorldSkills és az  EuroSkills versenyre 
történő előkészítéssel, felkészítéssel és az  azon való részvétellel kapcsolatos feladatokat, továbbá 
megszervezi és koordinálja azok előválogató versenyét,

h) ellátja az ágazati készségtanács titkársági feladatait, ennek keretében az ágazati készségtanács működésének 
koordinálását és a működés feltételeinek biztosítását,

i) közreműködik az életpálya-tanácsadási és a pályaorientációs feladatok ellátásában,
j) végzi a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

 (2) A gazdasági kamara a  szakképzésben való közreműködésről, a  területi szervezetei közötti együttműködésről 
írásbeli megállapodást köt az  országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel. Azokkal a  szakmákkal 
kapcsolatban, amelyek nem tartoznak egyetlen gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti 
szervezet hatáskörébe sem, a  gazdasági kamara az  e  törvényben meghatározott feladatok ellátásának módjáról 
megállapodást köt a szakmai szervezettel vagy szakmai kamarával.

 (3) A gazdasági kamara feladatait – az  (1)  bekezdés g)  pont gb)  alpontjában és h)  pontjában meghatározott feladat 
kivételével –
a) a 27.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok esetében 

az agrárkamara,
b) az egészségügyért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok esetében az egészségügy területén 

működő, az adott ágazat tekintetében jogszabály alapján köztestületi tevékenységet végző szakmai kamara
látja el.
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101. §  [A képzési tanács]
A szakképző intézményben
a) a tanulók jogainak érvényesítése és kötelességük teljesítésének elősegítése érdekében,
b) a nevelő-oktató munka támogatása,
c) az oktatói testület, a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek és kiskorú tanuló esetében a kiskorú 

tanulók törvényes képviselői, a  fenntartó, továbbá a  szakképző intézmény működésében érdekelt más 
szervezetek együttműködésének előmozdítása, és

d) a helyi közösségek érdekeinek képviselete
céljából a Kormány rendeletében meghatározott tagokból álló, a szakképző intézmény működését, munkáját érintő 
kérdésekben véleményező és javaslattevő testületként működő képzési tanács hozható létre.

XVII. FeJezet
eLLenőrzÉs

102. §  [Az ellenőrzések rendszere]
A szakképzés ellenőrzési rendszere
a) hatósági ellenőrzésből és
b) a minőségirányítási rendszer külső értékeléséből
áll.

103. §  [Az ellenőrzés végzésének követelményei]
 (1) A hatósági ellenőrzést a  jogszabályban foglalt rendelkezések betartásának és a végrehajtható döntésben foglaltak 

teljesítésének ellenőrzése céljából kell végezni.
 (2) A minőségirányítási rendszer külső értékelése keretében kell értékelni a  szakmai tevékenységet és a  szakképző 

intézmény alkalmazottjának munkáját. A  külső értékelés eredményét a  szakképző intézmény a  honlapján 
nyilvánosságra hozza.

HETEDIK RÉSZ
A SZAKKÉPZÉS FINANSZíROZÁSA ÉS INFORMÁCIóS RENDSZERE

XVIII. FeJezet
A szAKKÉpzÉs FInAnszírozÁsA

23. A szakképzési hozzájárulás

104. §  [A szakképzési hozzájárulás célja]
A szakképzési hozzájárulás célja a szakképzés és az Nftv. szerinti duális képzés támogatása.

105. §  [A szakképzési hozzájárulásra kötelezett]
 (1) Szakképzési hozzájárulásra kötelezett a  gazdálkodó szervezet, ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy 

fiókteleppel rendelkezik vagy üzletvezetésének helye belföld.
 (2) Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli

a) a költségvetési szervet,
b) a civil szervezetet,
c) az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,
d) a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet,
e) a víziközmű-társulatot,
f ) a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet,
g) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 3.  § f )  pontjában meghatározott 

egészségügyi szolgáltatót – feltéve, hogy az  egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem 
költségvetési szervként működik – az  Eütv. 3.  § e)  pontjában meghatározott, részben vagy egészben 
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az  államháztartás terhére támogatott egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő 
szociális hozzájárulási adó alapja után,

h) az egyéni vállalkozót a  szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az  általa foglalkoztatottra 
tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

i) az egyéni cég, a  végrehajtó iroda, a  szabadalmi ügyvivő iroda, az  ügyvédi iroda vagy a  közjegyzői iroda 
tevékenységében személyesen közreműködő tagot a  szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve 
az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

j) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával 
összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után.

 (3) Nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a  szakképzési hozzájárulásra kötelezettet 
a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.

106. §  [A szakképzési hozzájárulás alapja]
 (1) A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.
 (2) A szakképzési hozzájárulás alapjának megállapításához

a) a számvitelről szóló törvény (a  továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak 
az  őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a  Számv. tv. szerint megállapított éves árbevétele és 
az egészségbiztosítási szervtől származó árbevétele arányában,

b) az a)  pont hatálya alá nem tartozó szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek az  őt terhelő szociális 
hozzájárulási adó alapját az éves bevétele és az egészségbiztosítási szervtől származó bevétele arányában,

c) a közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak az  őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját a  Számv. 
tv. szerint megállapított éves árbevételéből a  105.  § (2)  bekezdés j)  pontja szerinti kedvezményezett 
tevékenysége és a vállalkozási tevékenysége árbevétele arányában

kell megosztania.

107. §  [A szakképzési hozzájárulás mértéke]
 (1) A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának másfél százaléka (a továbbiakban: bruttó 

kötelezettség).
 (2) A bruttó kötelezettség csökkenthető

a) a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, 
illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a  szakirányú oktatás 
arányosított önköltsége alapján az  egynapi mérték és – a  szakképző intézményben teljesített oktatási nap 
kivételével – az adóév munkanapjai számának szorzataként,

b) hallgatónként az  Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az  egynapi mérték és 
az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként

számított összegével. Az  önköltség és az  alapnormatíva mértékét a  központi költségvetésről szóló törvény, 
az  önköltség szakmánként alkalmazandó és az  alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját 
a Kormány rendeletben határozza meg.

 (3) A bruttó kötelezettség csökkenthető a  szakképzési munkaszerződésre tekintettel az  (1)  bekezdés alapján igénybe 
vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy 
sikeres szakmai vizsgát tett.

 (4) A (2) és (3)  bekezdés szerinti adókedvezményt az  a  szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki 
a  tanulóval, illetve a  képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a  hallgatóval hallgatói 
munkaszerződést kötött. A  bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében 
érvényesíthető.

108. §  [A szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése]
 (1) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett

a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
b) a 107. § (2) bekezdése szerinti adókedvezmény éves összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a  b)  pont szerinti összeg különbözeteként megállapított éves nettó 

kötelezettségét
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a naptári évre maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg az  adóévet követő év január hónap 
tizenkettedik napjáig az  állami adóhatóságnak, vagy igényli vissza. Nem kell adóbevallást benyújtani, ha 
a  szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége vagy 
adókedvezményt nem érvényesít.

 (2) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett az  év első tizenegy hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési 
hozzájárulási előleget fizet. Az előleg mértéke a  tárgyhavi bruttó kötelezettség azzal, hogy a 107. § (2) bekezdése 
szerinti adókedvezmény az  előleg befizetésénél figyelembe vehető és visszaigényelhető. Az  előleget havonta 
a  szakképzési hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a  tárgyhót 
követő hónap tizenkettedik napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, illetve igényli vissza. A befizetett 
előleg és az  éves nettó kötelezettség különbözetét az  adóévet követő év január hónap tizenkettedik napjáig kell 
befizetni, illetve visszaigényelni.

 (3) A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a  visszaigényelhető összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban 
a  bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti. Az  állami adóhatóság a  visszaigénylés tekintetében 
az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el.

24. A szakképzés támogatása

109. §  [A szakképzéshez biztosított támogatás]
 (1) A szakképzésialapfeladat-ellátás fedezetét a  fenntartó saját költségvetése terhére biztosítja. A  szakképző 

intézményben szervezett szakirányú oktatás költségei a  fenntartót, a  duális képzőhely által szervezett szakirányú 
oktatás költségei az e törvényben meghatározottak szerint a duális képzőhelyet terhelik.

 (2) A fenntartói megállapodással rendelkező fenntartó a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
támogatásra jogosult az  általa fenntartott szakképző intézményben ellátott szakképzési alapfeladatra tekintettel. 
A támogatást az állami szakképző intézmény támogatásával azonos mértékben kell megállapítani
a) a bevett egyház és
b) a szakképzésialapfeladat-ellátásra kiterjedő együttműködési megállapodással rendelkező más fenntartó
számára. A  Magyar Katolikus Egyház az  állami szakképző intézmény támogatásával azonos mértékű támogatásra 
a Magyarország és az Apostoli Szentszék között létrejött nemzetközi szerződés alapján jogosult.

 (3) Együttműködési megállapodás
a) az állammal a  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) bekezdése szerinti átfogó megállapodást kötött 
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösséggel – az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért 
felelős miniszter egyetértésével –,

b) a nemzetiségi önkormányzattal – a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter egyetértésével – és
c) társadalmi támogatottsága vagy kiemelkedő jelentőségű közfeladatellátása alapján más nem állami 

fenntartóval
köthető. Az  együttműködési megállapodást az  állam nevében a  szakképzésért felelős miniszter írja alá. 
Az  együttműködési megállapodásban meg kell határozni azt a  keretszámot, ami után a  központi költségvetés 
támogatást biztosít.

 (4) Az állam a  szakképzési alapfeladatok ellátásához a  (2)  bekezdés szerinti támogatás mellett további támogatást is 
biztosíthat.

110. §  [A nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének felhasználása]
 (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze tartalmazza

a) a szakképzéshez kapcsolódó feladatok ellátására, a  szakképzés megszervezéséhez, működtetéséhez és 
fejlesztéséhez nyújtható támogatások, valamint a  szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj, 
egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás kifizetésének,

b) az Nftv. szerinti duális képzés finanszírozásának
előirányzati fedezetét. A  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze felhasználható az  Fktv. szerinti 
felnőttképzési tevékenység megszervezéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás biztosítására.

 (2) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze tekintetében a szakképzésért felelős miniszter
a) dönt a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére egyedi döntés alapján nyújtható 

támogatásokról,
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b) felelős a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze
ba) felhasználásának jogszerűségéért és ellenőrzéséért,
bb) bevételei beszedésének elrendeléséért,
bc) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák érvényesítéséért,

c) ellátja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott egyéb 
feladatokat.

 (3) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészének felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására 
a szakképzésért felelős miniszter a Kormány rendeletében meghatározott kezelő szervet vehet igénybe.

XIX. FeJezet
A szAKKÉpzÉs InFormÁcIós rendszere

25. A szakképzés információs rendszere

111. §  [A szakképzés információs rendszere]
A szakképzés információs rendszere hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, 
adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási 
rendszer, amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből, 
továbbá a szakképzésért felelős miniszter által használt alkalmazásokból épül fel.

26. Az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció

112. §  [Az életpálya-tanácsadás és a pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatások és azok végzésének rendje]
 (1) Az életpálya-tanácsadás olyan egyéni vagy csoportos tevékenység, amely segíti az  egyén készségeit, érdeklődési 

köreit, meggyőződéseit, értékeit, munkavégzési szokásait és személyes tulajdonságait felismerni. A pályaorientáció 
olyan tevékenységek összessége, amely segíti az  egyén személyes adottságainak és érdeklődésének megfelelő 
oktatással, képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos észszerű döntések meghozatalát és sikeres egyéni életút 
kialakítását.

 (2) Életpálya-tanácsadás és pályaorientáció során a tanácskérő
a) egyéni tanácsadás keretében,
b) csoportos tanácsadás keretében,
c) távtanácsadás keretében és
d) az elérő program keretében
pályainformáció-nyújtást, pályaválasztási tanácsadást, továbbtanulási tanácsadást, professzionális pályatanácsadást, 
foglalkoztatási és munkába állási tanácsadást, pályakorrekciós tanácsadást és kompetenciafejlesztő szolgáltatást és 
ezekkel összefüggő tájékoztatási szolgáltatást vehet igénybe.

 (3) Az alapfokú iskolai oktatást nyújtó köznevelési intézmény tanulója, valamint a  szakképző intézményben tanuló, 
illetve képzésben részt vevő személy részére egyenlő hozzáférést kell biztosítani az  életpálya-tanácsadás és 
a  pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatásokhoz. Ennek keretében biztosítani kell, hogy a  jogosult 
a  szakképző intézményi előmenetel során, a  továbbtanulási, iskolaváltási, iskolatípus-váltási, továbbá 
szakmaválasztási vagy szakmaváltási döntést megelőzően legalább egyszer személyre szabott életpálya-tanácsadás, 
illetve a pályaorientáció keretében nyújtható szolgáltatásban részesüljön.

27. A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer

113. §  [A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer]
A korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer a  Kormány rendeletében meghatározott tanulók 
(a  továbbiakban: korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanuló) komplex, rendszerszintű pedagógiai támogatása 
céljából a  korai iskolaelhagyás megelőzésének támogatására működtetett rendszer, amelyhez kapcsolódóan 
a szakképzési államigazgatási szerv pedagógiai-szakmai támogatást nyújt a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett 
tanuló, az oktató, a szakképző intézmény és a fenntartó számára.
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XX. FeJezet
szAKKÉpzÉsI AdAtKezeLÉs

28. A szakképző intézmény adatkezelése

114. §  [A szakképző intézmény adatkezelése]
 (1) A szakképző intézmény a szakmai oktatással összefüggésben a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony 

létesítése és fenntartása céljából kezeli
a) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) nemét,
ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a  Magyarország területén való tartózkodás 

jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezését és számát,
ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,
af ) adóazonosító jelét,

b) a kiskorú tanuló törvényes képviselője
ba) természetes személyazonosító adatait,
bb) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

c) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében
ca) a felvételi eljárással kapcsolatos adatokat,
cb) a tanulói jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatokat, ideértve annak 

időpontját és okát,
cc) a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatokat,
cd) a tanulóbalesetre vonatkozó adatokat,
ce) a tanuló oktatási azonosító számát,
cf ) az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatokat,
cg) a tanuló tudásának értékelésével és minősítésével, valamint a  tanuló által tett vizsgákkal 

kapcsolatos adatokat,
ch) az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
ci) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatokat,
cj) a tanuló diákigazolványának sorszámát,
ck) a tankönyvellátással kapcsolatos adatokat,
cl) az évfolyamismétlésre vonatkozó adatokat,

d) a felnőttképzési jogviszonnyal kapcsolatos adatok keretében a  c)  pont cb)–cf ) és ci)–ck)  alpontjában 
meghatározott adatokat,

e) jogszabályban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges 
olyan adatokat, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

 (2) A szakképző intézmény az  alkalmazottja foglalkoztatása, számára a  juttatások, kedvezmények, kötelezettségek 
megállapítása és teljesítése, továbbá az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetése céljából kezeli
a) az alkalmazott

aa) családi és utónevét és születési családi és utónevét,
ab) nemét,
ac) születési helyét és idejét,
ad) anyja születési családi és utónevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén 

a  Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a  tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezését és számát,

ae) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
af ) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével kapcsolatos 

adatokat,
ag) oktatási azonosító számát,
ah) pedagógusigazolványának számát,
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ai) társadalombiztosítási azonosító jelét,
aj) adóazonosító jelét,
ak) fizetésiszámla-számát,

b) az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával kapcsolatosan
ba) a munkahely megnevezését,
bb) a jogviszony típusát, kezdő és záró dátumát, valamint megszűnésének módját,
bc) a beosztását és a munkakörének megnevezését,
bd) bér- és bérjellegű juttatásai mértékét, valamint az  azok kiszámításának alapjául szolgáló 

időtartamot,
c) az alkalmazott szakképző intézménnyel fennálló jogviszonyával kapcsolatosan

ca) a b) pontban meghatározott adatokat,
cb) a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány számát és keltét,
cc) a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatait,
cd) munkaidejének mértékét, munkából való távollétének jogcímét és időtartamát,
ce) kirendelésének adatait,
cf ) értékelésének eredményét,
cg) továbbképzési kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos adatokat,
ch) vétkes kötelezettségszegésével, illetve kártérítési felelősségével összefüggő adatokat.

115. §  [A kezelt adatok továbbítása]
 (1) A szakképző intézmény köteles a  jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, a  szakképzés információs 

rendszerébe bejelentkezni, a  regisztrációs és tanulmányi alaprendszert használni, valamint az  országos statisztikai 
adatfelvételi program keretében előírt és a  korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókról összesített adatot 
szolgáltatni.

 (2) A 114. § (1) bekezdésében meghatározott adatok közül
a) a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, törvényes képviselője 

családi és utóneve, lakcíme és telefonszáma, a  tanulói jogviszony kezdete, szünetelésének ideje, 
megszűnése, az egyéni tanulmányi renddel kapcsolatos adatok, a  tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok 
a  tartózkodásának megállapítása, a  tanítási napon a  foglalkozástól való távolmaradás jogszerűségének 
ellenőrzése és a  törvényes képviselővel való kapcsolatfelvétel céljából, a  tanulói jogviszony fennállásával, 
a  tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a  fenntartó, a  bíróság, a  rendőrség, az  ügyészség, 
a települési önkormányzat jegyzője, a közigazgatási szerv és a nemzetbiztonsági szolgálat részére,

b) a tanuló felvételével, átvételével kapcsolatos adatok az  érintett iskola, szakképző intézmény, felsőoktatási 
intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézmény részére,

c) a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe, társadalombiztosítási azonosító 
jele, törvényes képviselője családi és utóneve, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma, a  szakképző 
intézményi egészségügyi dokumentáció, a  tanulóbalesetre vonatkozó adatok az  egészségi állapotának 
megállapítása céljából az  egészségügyi intézmény és az  iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény 
részére,

d) a tanuló családi és utóneve, születési helye és ideje, lakcíme, levelezési címe, törvényes képviselője családi 
és utóneve, lakcíme, levelezési címe és telefonszáma, a  tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a  sajátos 
nevelési igényű tanulóra, illetve képzésben részt vevő személyre, a  beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulóra, a  hátrányos helyzetű és a  halmozottan hátrányos helyzetű tanulóra, illetve 
képzésben részt vevő személyre vonatkozó adatok a  veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése 
céljából a  családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel 
foglalkozó szervezet, intézmény részére,

e) a tanuló igényjogosultsága elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az  igénybe vehető támogatás 
igénylése céljából a fenntartó részére,

f ) a tanuló állami vizsgája alapján kiadott oklevelének, illetve bizonyítványának adatai a  szakképzési 
államigazgatási szervnek az  oklevél, illetve a  bizonyítvány nyilvántartása céljából, továbbá a  szakképzési 
államigazgatási szervtől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez,
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g) a honvédelmi szakképző intézményben tanuló honvéd altiszt-jelöltek adatai közül az  őket megillető jogok 
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a  114.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti adatot a  Magyar 
Honvédség központi személyügyi szerve részére

továbbítható.
 (3) A 114.  §-ban meghatározott adatok – az  e  törvényben meghatározottak szerint, a  személyes adatok védelmére 

vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a  fenntartónak, a  kifizetőhelynek, a  bíróságnak, 
a  rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  szakképzési államigazgatási szervnek, a  munkavégzésre vonatkozó 
rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a  nemzetbiztonsági szolgálatnak. A  pedagógusigazolványra 
jogosultak esetében a  pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a  pedagógusigazolvány 
elkészítésében közreműködők részére továbbítható.

 (4) A tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére 

vonatkozó adata a pedagógiai szakszolgálat intézményei részére és a szakképző intézmények között,
b) értékelésével és minősítésével kapcsolatos adata az  érintett osztályon vagy csoporton belül, az  oktatói 

testületen belül, a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjének, a  duális képzőhelynek, ha az  értékelés nem 
a  szakképző intézményben történik, a  szakképző intézmények között, iskolaváltás esetén az  új szakképző 
intézmény vagy köznevelési intézmény részére,

c) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a  diákigazolvány elkészítésében közreműködők 
részére

továbbítható.
 (5) A képzésben részt vevő személy 114.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatainak továbbítására  

az (1)–(4) bekezdést kell alkalmazni.
 (6) A szakképző intézmény – a  tanuló, illetve a  képzésben részt vevő személy kötelezettségei teljesítésének 

nyilvántartása céljából – hozzáférést biztosít a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerhez a duális képzőhelynek.
 (7) A szakmai vizsga adatait a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

(a  továbbiakban: Stt.) 28.  §-ával összhangban a  statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az  ahhoz szükséges 
mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi 
Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletes szabályait 
az Stt. 28. §-a szerinti megállapodásban kell rögzíteni.

 (8) A szakképzési alapfeladattal kapcsolatos adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára 
személyazonosításra alkalmatlan módon, a Kormány rendeletében meghatározottak szerint továbbíthatók.

116. §  [titoktartási kötelezettség]
 (1) A szakképző intézmény alkalmazottját, továbbá azt, aki közreműködik a  tanuló felügyeletének az  ellátásában, 

hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval, illetve a képzésben 
részt vevő személlyel kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a  tanulóval, 
illetve képzésben részt vevő személlyel, kiskorú tanuló esetén a  kiskorú tanuló törvényes képviselőjével való 
kapcsolattartás során szerzett tudomást. E  kötelezettség a  foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnése után 
is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az oktatói testület tagjainak egymás közti, 
valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre.

 (2) A kiskorú tanuló törvényes képviselőjével a kiskorú valamennyi személyes adata közölhető, kivéve, ha a személyes 
adat közlése súlyosan sértené a kiskorú tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését.

 (3) Nincs szükség az érintett és az adattal egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezésére, ha a szakképző intézmény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdése alapján jár el.

117. §  [Az adatkezelés időtartama]
 (1) A szakképző intézmény 114.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokat a  tanulói jogviszony megszűnésétől 

számított tizedik év utolsó napjáig, a 114. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat a  foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony megszűnésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli.

 (2) A szakképző intézmény a  41.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltétel ellenőrzése céljából kezeli 
az  alkalmazott vagy a  szakképző intézményben alkalmazni kívánt személy azon személyes adatait, amelyeket 
a  bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz. A  megismert személyes adatokat 
a  szakképző intézmény az  alkalmazás létesítésével összefüggésben meghozott döntés időpontjáig vagy 
– alkalmazás esetén – annak megszűnésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli.
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118. §  [Adatkezelési szabályzat]
A szakképző intézmény adatkezelési szabályzatában kell meghatározni az  adatkezelés és -továbbítás intézményi 
rendjét. Az  adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az  irattári őrzési időt. Az  adatkezelési szabályzat 
elkészítésénél, módosításánál szakképző intézményben a képzési tanácsot és a diákönkormányzatot véleményezési 
jog illeti meg. Adattovábbításra az  igazgató és – a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott más 
személy jogosult.

nYOLcAdIk rÉSZ
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

119. §  [Külföldi szakképző intézmény működése magyarország területén]
 (1) Magyarország területén külföldi szakképző intézmény akkor működhet és akkor adhat ki külföldi bizonyítványt, ha

a) abban az  államban, ahonnan származik, az  intézményt az  e  törvény szerinti szakképző intézménynek 
megfelelő feltételekkel, az  általa kiadott bizonyítványt pedig az  e  törvény szerint kiadott oklevélnek vagy 
bizonyítványnak jogszerűen elismerik és az  elismerést hitelt érdemlően bizonyították vagy elismerésre 
tekintet nélkül a szakképzési államigazgatási szerv nyilvántartásba vette, és

b) a külföldi szakképző intézmény működése nem ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal.
 (2) Az (1)  bekezdést a  nemzetközi iskolák tekintetében is alkalmazni kell azzal az  eltéréssel, hogy az  elismerést 

a  nemzetközi iskolát akkreditáló nemzetközi szervezetnek kell kiadnia. A  külföldi szakképző intézmény 
Magyarországon nemzetközi szerződés alapján is létrejöhet és működhet.

 (3) A szakképzési államigazgatási szerv a külföldi szakképző intézményt – a fenntartó kérelme alapján – nyilvántartásba 
veszi és engedélyezi a  működését, a  nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő külföldi szakképző 
intézményt hivatalból nyilvántartásba vesz. A külföldi szakképző intézményekről vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a szakképző intézmény adatait,
b) a szakképző intézmény és fenntartója törvényes képviseletére jogosult személy nevét és
c) a Kormány rendeletében meghatározott további, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

 (4) A külföldi szakképző intézmény alapítására, az  általa ellátott nevelő és oktató munkára, valamint annak 
ellenőrzésére, a  tanulókkal összefüggő ügyekre és döntésekre annak az  államnak az  előírásait kell alkalmazni, 
amelyik a külföldi szakképző intézményt sajátjának elismerte.

 (5) A külföldi szakképző intézmény és a  nemzetközi iskola fenntartójával a  szakképzésért felelős miniszter fenntartói 
megállapodást köt.

120. §  [magyar szakképző intézmény működése külföldön]
 (1) Ha a  működés helye szerinti állam belső joga vagy nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi, magyar szakképző 

intézmény külföldön a szakképzésért felelős miniszter engedélyével alapítható. Ha a magyar szakképző intézmény 
székhelye külföldön, magyar külképviseleten van, a szakképzési államigazgatási szerv veszi nyilvántartásba.

 (2) Ha a  működés helye szerinti állam belső joga vagy nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi, Magyarországon 
működő magyar szakképző intézmény intézményegysége külföldön folytathat szakképzést a szakképzésért felelős 
miniszter engedélyével. Az intézményegység nyilvántartásba vételére az (1) és (3) bekezdést kell alkalmazni.

 (3) A külföldön működő magyar szakképző intézmény alapításához és működéséhez adott engedélyben meg kell 
határozni az  alapítás és működés feltételeit. A  külföldön működő magyar szakképző intézményt a  szakképzési 
államigazgatási szerv nyilvántartásba veszi.

121. §  [A nem magyar állampolgár tankötelezettségének szakképző intézményben történő teljesítése]
A nem magyar állampolgár kiskorú tankötelezettségére és annak szakképző intézményben történő teljesítésére 
az  Nkt.-t kell alkalmazni azzal, hogy köznevelési intézmény alatt szakképző intézményt, oktatásért felelős 
miniszter alatt szakképzésért felelős minisztert kell érteni. A tankötelezettség teljesítésének feltételeit a szakképző 
intézménybe történő felvételnél igazolni kell.

122. §  [szakképzési közokirat külföldön történő felhasználása]
A szakképzési közokirat külföldön történő felhasználásához – ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – 
a szakképzési közokiratot hitelesíteni kell és felülhitelesítéssel kell ellátni. A hitelesítést a szakképzési államigazgatási 
szerv végzi el és a külpolitikáért felelős miniszter hitelesíti felül.
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kILencedIk rÉSZ
ZÁró rendeLkeZÉSek

XXI. FeJezet
FeLhAtALmAzó rendeLKezÉseK

123. §  [A Kormány számára adott felhatalmazások]
 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

 1. a szakképzési államigazgatási szervet rendeletben jelölje ki és a feladatait meghatározza,
 2. a szakképzési intézményfenntartó központot rendeletben jelölje ki és a feladatait meghatározza,
 3. kijelölje a Kormánynak az állami szakképző intézmény állam nevében történő fenntartására jogosult tagját és 

megállapítsa ezek feltételeit.
 (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

 1. a szakmajegyzéket,
 2. a képzési és kimeneti követelmények, a programtanterv és a szakmai program meghatározásának szabályait,
 3. a programkövetelmény és a  képzési program meghatározásának szabályait és nyilvántartásba vételének 

rendjét,
 4. a szakképző intézmény alapításának, a nem állami szakképző intézmény működési engedélye kiadásának és 

a  szakképző intézmények nyilvántartásának részletes szabályait, a  szakképző intézmény létesítő okiratának 
kötelező tartalmi elemeit, a  szakképző intézmények névhasználatának szabályait, valamint a  szakképző 
intézmény belső szabályzatainak kötelező tartalmi elemeit,

 5. a szakképzés kísérleti jelleggel történő megszervezésének szabályait,
 6. a szakképző intézmény ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályait, az  általa használt 

nyomtatványok körét, azok használatának részletes szabályait,
 7. a szakképzési minőségirányítási keretrendszert és a  szakképző intézmény külső értékelésére, valamint 

a szakképző intézmény és a duális képzőhely ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,
 8. a szakképzés szakképző intézményben és duális képzőhelyen történő folytatásának rendjét,
 9. a fenntartói megállapodás tartalmát és megkötésének részletes szabályait,
10. a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, ideértve az  előkészítő évfolyam, a  két tanítási 

nyelvű oktatás és a műhelyiskola megszervezésének eseteit és feltételeit, valamint a térítési díj, illetve a tandíj 
ellenében nyújtható szolgáltatásokat,

11. a szakképzési centrum működésének szabályait, a  főigazgató, az  igazgató és a  kancellár feladat- és 
hatásköreit,

12. a honvédségi szakképző intézményre és a  rendvédelmi szakképző intézményre vonatkozó sajátos 
szabályokat,

13. a fenntartó feladatait és irányítási hatásköreit, valamint a nemzetiségi önkormányzat által alapított szakképző 
intézménnyel kapcsolatosan az érintett nemzetiségi önkormányzat egyetértése vagy véleményének kikérése 
esetköreit,

14. az intézményvezető megbízási feltételeit és a megbízással kapcsolatos eljárást,
15. a szakképző intézmény alkalmazottjának végzettségi és szakképzettségi, illetve gyakorlati követelményeit, 

munkaidő-beosztásának és szabadsága kiadásának részletes szabályait,
16. az oktató továbbképzési kötelezettsége teljesítésének rendjét,
17. az oktatói testület és a szakmai munkaközösség döntési jogköreit,
18. a tanulói jogviszony létesítésének feltételeit,
19. a tanuló és a kiskorú tanuló törvényes képviselője e törvényben foglalt jogainak és kötelességeinek részletes 

szabályait,
20. a tanulókkal, a képzésben részt vevő személyekkel kapcsolatos fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait,
21. a foglalkozások megszervezésének rendjét, a  közösségi szolgálat végzésének megszervezésére vonatkozó 

részletes szabályokat, a mindennapos testnevelés megszervezésére és a diáksport-tevékenységre vonatkozó 
részletes szabályokat,

22. a tanulók egészségügyi ellátására és egészségfejlesztésére vonatkozó részletes szabályokat,
23. a tehetség kibontakoztatására, a  hátrányos helyzetű tanuló, illetve képzésben részt vevő személyek 

felzárkóztatására, valamint a  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára 
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biztosított differenciált fejlesztés részletes szabályait, a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt 
vevő kiskorú személy szakmai oktatásával kapcsolatos részletes szabályokat,

24. a tanuló heti kötelező foglalkozásainak számát,
25. a tanítási idő e törvényben meghatározott szabályaitól az e törvény által megengedett eltérések tartalmát és 

igénybevételük rendjét,
26. a tanuló értékelésének és minősítésének, valamint a tanulmányok alatti vizsga részletes szabályait,
27. a szakképző intézmény tanulója számára járó ösztöndíj, az  egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás 

mértékére, feltételeire, folyósítására és az  ezzel összefüggésben felmerült költségek térítésére vonatkozó 
szabályokat,

28. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a balesetek kivizsgálásával, 
nyilvántartásával és jelentésével összefüggő tevékenységet,

29. a diákönkormányzat működésére vonatkozó részletes szabályokat,
30. a képzési hitel igénybevételének feltételeit,
31. a duális képzőhelyek nyilvántartásának – személyes adatnak nem minősülő – adattartalmát, 

a nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályait, a szakirányú oktatási célt szolgáló tanműhelyként történő 
nyilvántartásba vétel feltételeit, a duális képzőhely felelősségbiztosításának mértékét és a duális képzőhelyek 
ellenőrzésének részletes szabályait,

32. a szakirányú oktatásról való mulasztás igazolásának, pótlásának módját, az  igazolatlan mulasztás 
következményeit, az igazolatlan mulasztások esetén követendő eljárás szabályait,

33. a foglalkozási napló vezetése és ellenőrzése rendjének megszegéséért kiszabható bírság mértékét és 
a bírságkiszabás szempontjait,

34. a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit,
35. a szakképzési munkaszerződésre tekintettel járó munkabér mértékét és a tanulókat, illetve a képzésben részt 

vevő személyeket megillető egyéb juttatások részletes szabályait,
36. az ágazati alapvizsga megszervezésének és lebonyolításának, a vizsgabizottság kialakításának és díjazásának 

szabályait,
37. az akkreditált vizsgaközpont akkreditálásának, működésének feltételeit,
38. a szakmai vizsga rendjét, a  szakmai vizsga megszervezésének és lebonyolításának, a  vizsgabizottság 

kialakításának, a  szakmai vizsga – személyes adatnak nem minősülő – adatait tartalmazó központi 
nyilvántartás vezetésének, a  szakmai vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatásnak és a  szakmai vizsga 
ellenőrzésének részletes szabályait, valamint a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteit,

39. az oklevelek, a szakmai bizonyítványok és a képesítő bizonyítványok központi elektronikus nyilvántartásának 
részletes szabályait,

40. a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható támogatás mértékére, feltételeire, 
folyósítására, valamint a  támogatás felhasználásáról történő elszámolásra és ellenőrzésre vonatkozó 
szabályokat,

41. a Szakképzési Innovációs Tanács összetételét és működésének részletes szabályait,
42. az ágazati készségtanácsok számát, azokat az ágazatokat, amelyekben ágazati készségtanács működtethető, 

az  ágazati készségtanács összetételét, az  ágazati készségtanács elnökének és tagjainak megbízására, 
megbízatásának megszűnésére és díjazására, valamint az  ágazati készségtanács működésére vonatkozó 
szabályokat,

43. az életpálya-tanácsadással, a  pályaorientációval és a  tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő 
feladatokat, a  pályaorientációval és az  egész életen át tartó életpálya-tanácsadással és pályaorientációval 
kapcsolatos adatszolgáltatások részletes szabályait, a pályaorientációval és az egész életen át tartó életpálya-
tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatásokat koordináló szervezet, valamint az  életpálya-tanácsadást és 
a pályaorientációt nyújtó szervezetek feladatait,

44. a képzési tanács összetételét és működésének részletes szabályait,
45. az önköltség szakmánként, illetve a  128.  § (5)  bekezdése tekintetében szakképesítésenként, 

részszakképesítésenként alkalmazandó és az  alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó 
súlyszorzóját,

46. a szakképzés információs rendszerében tárolt – személyes adatnak nem minősülő – adatok körét, azok 
közzétételének és továbbításának módját,
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47. a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató rendszer működtetésének szabályait és az  abba történő 
adatszolgáltatás rendjét,

48. a külföldi szakképző intézmény Magyarországon történő és a magyar szakképző intézmény külföldön történő 
működésének és nyilvántartásának részletes szabályait.

XXII. FeJezet
hAtÁLybA LÉptető rendeLKezÉseK

124. §  [hatályba léptető rendelkezések]
 (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 104–108. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

XXIII. FeJezet
ÁtmenetI rendeLKezÉseK

125. §  [A szakképzés megszervezésére vonatkozó szabályozási átmenet]
 (1) Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti

a) szakgimnáziumi nevelés-oktatást technikumban,
b) szakközépiskolai nevelés-oktatást szakképző iskolában
kell kifutó jelleggel megszervezni.

 (2) A tanuló tanulói jogviszonyára 2020. szeptember 1-jétől – a  (3)–(5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (3) A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a  tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra 
tekintettel jogszabály alapján a  tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében 
– a  2019/2020.  tanévben az  Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 
szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló 
kivételével – az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Szkt.) és a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a tanuló tanulmányai befejezésére,
b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
d) a tanuló juttatásaira.

 (4) Az a tanuló, aki a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései 
szerinti szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán vesz részt – választása szerint – a tizenkettedik évfolyam végén 
tehet érettségi vizsgát, amire a technikum biztosítja a felkészülés lehetőségét.

 (5) A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony keretében a  szakmai vizsgát az  e  törvényben 
meghatározott rend szerint kell megszervezni és a  tanulóra irányadó szakmai és vizsgakövetelmény szerinti 
tartalommal kell teljesíteni oly módon, hogy a  szóbeli és a  gyakorlati vizsgatevékenységet együttesen 
a  projektfeladat keretében, az  írásbeli vizsgatevékenységet az  interaktív vizsgatevékenység keretében 
a szakképzésért felelős miniszter által a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével kiadott központi 
írásbeli vizsgatétel alapján kell lebonyolítani.

 (6) 2020. szeptember 1-jét követően a  régi Szkt. szerinti gyakorlati képzés folytatására a  szakképző intézmény és 
a  duális képzőhely jogosult. A  gazdasági kamara 2022. augusztus 31-éig hivatalból felülvizsgálja a  régi Szkt. 
szerinti gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági nyilvántartását és azt, aki a  duális 
képzőhelyre e törvényben meghatározott szabályoknak megfelel, a duális képzőhelyek nyilvántartásába felveszi. Aki 
e törvény hatálybalépésekor a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezetként a gazdasági kamara ilyen 
nyilvántartásában szerepel, az  e  bekezdésben határozott határnapig duális képzőhelyként – nyilvántartásba vétel 
nélkül is – részt vehet a szakirányú oktatásban.

 (7) A képzési és kimeneti követelményeket először 2020. március 31-éig kell közzétenni.
 (8) Ágazati alapoktatást és ágazati alapvizsgát a 2020/2021. tanévtől a változással érintett legalacsonyabb évfolyamon 

kezdve felmenő rendszerben kell megszervezni.
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 (9) A szakmai vizsgát 2025. december 31-éig a szakképző intézményben az e törvényben meghatározott feltételekkel 
kell megszervezni azzal, hogy akkreditált vizsgaközpont alatt a szakképző intézményt kell érteni. 2026. január 1-jétől 
a  szakképző intézmény akkor szervezhet szakmai vizsgát, ha rendelkezik a  nemzeti akkreditálásról szóló törvény 
szerinti akkreditáló szerv által az  adott szakmára, illetve szakképesítésre vonatkozó személytanúsításra kiadott 
akkreditált státusszal. A 2025. december 31-éig a szakképző intézményben szervezett szakmai vizsga lefolytatásával 
kapcsolatos jogszabálysértés megállapítására és jogkövetkezményeinek alkalmazására a  régi Szkt. e  törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos 17.  §-át kell alkalmazni azzal, hogy a  hivatal helyett a  szakképzésért 
felelős miniszter jár el.

 (10) Ha valamely szakma vagy szakképesítés tekintetében nincs szakmai vizsgát vagy képesítő vizsgát szervező 
akkreditált vizsgaközpont, a  szakmai vizsga és képesítő vizsga megszervezéséről a  szakképzésért felelős miniszter 
az akkreditált vizsgaközpontra e törvényben előírt szabályok szerint gondoskodik.

 (11) A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény régi Szkt. szerinti felnőttoktatási tevékenységének 
2019/2020. tanévre vonatkozó normatív támogatását az  e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 
szabályok szerint kell igényelni, megállapítani, folyósítani, felhasználni, azzal elszámolni és azt ellenőrizni. 
A normatív támogatás lebonyolítását úgy kell megszervezni, hogy a normatív támogatás elszámolása a támogató 
által ellenőrzött módon legkésőbb 2020. december 31-éig megtörténhessen.

126. §  [A korábbi képesítések elismerése]
A bizonyítványban vagy e  törvény hatálybalépését megelőzően rá irányadó szabályozásban meghatározott 
végzettséget és szakképzettséget tanúsít a  2020. szeptember 1-jét megelőzően megszerzett államilag elismert 
szakképesítést igazoló bizonyítvány. A  bizonyítványban vagy e  törvény hatálybalépését megelőzően rá irányadó 
szabályozásban meghatározott végzettséget és szakképesítést tanúsít a  2020. szeptember 1-jét megelőzően 
megszerzett államilag elismert részszakképesítést igazoló bizonyítvány.

127. §  [A szakképző intézményre vonatkozó szabályozási átmenet]
 (1) A technikum az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumként, 

a  szakképző iskola az  Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 
szakközépiskolaként működik 2020. június 30-áig. A  fenntartó 2020. július 1-jével gondoskodik az  Nkt. e  törvény 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola 
e  törvénynek megfelelő működése előkészítéséről és alapító okiratának módosításáról azzal, hogy a  több 
különböző típusú szakképző intézmény, illetve köznevelési intézmény feladatait is ellátó, valamint nem köznevelési 
alapfeladatot ellátó intézménnyel összevont szerv jogállását az  általa ellátott alapfeladat nagyságrendje alapján 
kell meghatározni. A  többcélú nevelési-oktatási intézményt szakképző intézményként akkor kell átalakítani, ha 
alaptevékenysége alapján szakképzési alapfeladatot lát el a Kormány rendeletében meghatározott arányban.

 (2) Az e  törvény hatálybalépését megelőzően megkötött és e  törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési 
megállapodás alatt az  e  törvény szerinti fenntartói megállapodást kell érteni azzal, hogy annak módosítására és 
megszüntetésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az e törvény szerinti új fenntartói megállapodást először 
a 2021/2022. tanévre vonatkozóan kell kötni. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos szakképzési megállapodások 
a fenntartói megállapodás megkötésével, de legkésőbb 2021. augusztus 31-én hatályukat vesztik.

 (3) A szakképző intézmény a minőségirányítási rendszerét 2022. augusztus 31-éig alakítja ki.
 (4) A többcélú szakképző intézményre, alkalmazottaira és tanulóira e  törvényt és az  e  törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a többcélú szakképző intézmény által ellátott, nem az e törvény hatálya 
alá tartozó alapfeladat tekintetében az  alapfeladatot szabályozó jogszabálynak kizárólag az  ilyen alapfeladat 
megszervezése szakmai tartalmát és annak oktatásához szükséges végzettségi, képesítési és munkaköri 
követelményeket meghatározó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha az  alkalmazandó jogszabály vagy jogszabályi 
rendelkezés nem állapítható meg, az  ilyen alapfeladat tekintetében a  szakképző intézményre vonatkozóan 
e törvényt és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 (5) Az Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve 
szakközépiskola alkalmazottja 2020. június 30-áig az  e  törvény hatálybalépését megelőző napon fennálló 
jogviszonyában végez feladatot. Az  alkalmazott e  törvénynek megfelelő jogállásváltozását, munkabérének 
e  törvény szerinti megállapítását 2020. június 30-áig 2020. július 1-jei határnappal kell végrehajtani úgy, hogy 
a  munkabért nem lehet alacsonyabban megállapítani az  alkalmazott 2019. március 1. és 2020. május  31.  közötti 
időtartamra járó illetményének számtani közepénél. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
hatálya alá tartozó közalkalmazott jogállásváltozására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
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25/A–25/C.  §-t kell alkalmazni. Nem jogosult végkielégítésre a  jogállásváltozásra tekintettel az, akinek 
közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át, továbbá az, aki további foglalkoztatásához nem járul hozzá 
és a  közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő hatvan napon belül nevelési-oktatási intézménnyel vagy 
szakképző intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít. Az  Nkt. e  törvény hatálybalépését megelőző 
napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola e  törvény hatálybalépésekor 
foglalkoztatott alkalmazottjának jogállásváltozása az  e  törvény szerinti alkalmazási feltételekre tekintettel 
létrejön azzal, hogy az  ilyen alkalmazottnak legfeljebb 2022. augusztus 31-éig meg kell felelnie az  e  törvény 
szerinti alkalmazási feltételeknek, ennek hiányában a  szakképző intézménnyel fennálló jogviszonya e  törvény 
erejénél fogva 2022. augusztus 31-én megszűnik. Az  alkalmazott munkaviszonya időtartamába a  végkielégítés 
tekintetében be kell számítani a  szakképző intézmény jogelődjében közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött 
időt is. Az  alkalmazott továbbképzését az  utolsó továbbképzésben való részvételétől kell számítani, ha ez  az 
idő az  e  törvény hatálybalépésekor már eltelt, az  alkalmazott 2021. december 31-éig köteles a  továbbképzési 
kötelezettségét az e törvény szerint teljesíteni. A pedagógus-szakképzettséggel rendelkező oktató e törvény szerinti 
jogállásváltozása nem akadálya annak, hogy önkéntes elhatározásból a pedagógus előmeneteli rendszerben részt 
vegyen. Ez esetben a pedagógus alatt az e törvény alapján a szakképző intézmény munkaviszonyban foglalkoztatott 
oktatóját is érteni kell.

 (6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a  szakképző intézmény alkalmazottjával megállapodhat a  szakképző 
intézményben eltöltött legalább tizenötéves munkaviszony esetére jubileumi jutalom biztosításában. Az  Nkt. 
e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium, illetve szakközépiskola 
alkalmazottja esetében az  ilyen megállapodás a  közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti feltételekkel 
kötelező azzal, hogy a  jubileumi jutalomra jogosító időszakban a  közalkalmazotti jogviszony és a  szakképző 
intézménnyel fennálló munkaviszony időtartamát egybe kell számítani. A  jubileumi jutalom alapja a  szakképző 
intézmény alkalmazottjának a jubileumi jutalom kifizetésekor fennálló munkabére.

 (7) Az e  törvény hatálybalépésekor az Nkt. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumban, 
illetve szakképző iskolában az Nkt. szerint működő szülői szervezetet, iskolaszéket, intézményi tanácsot legkésőbb 
2020. augusztus 31-éig lehet képzési tanáccsá átalakítani. 2020. szeptember 1-jén e  törvény erejénél fogva 
megszűnik az  Nkt. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti szakgimnáziumban, illetve szakképző 
iskolában működő szülői szervezet, iskolaszék és intézményi tanács.

128. §  [egyéb átmeneti rendelkezések]
 (1) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos és e törvénnyel 

a  szakképzésért felelős miniszter, illetve a  szakképzési államigazgatási szerv feladatkörébe átkerülő feladatok 
átadását 2020. június 30-áig átadás-átvétel keretében kell végrehajtani a  központi államigazgatási szervekről, 
valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5/A.  §-a és az  annak 
végrehajtására kiadott kormányrendeletnek a  központi államigazgatási szervek közötti átadás-átvétel általános 
rendjére vonatkozó szabályai szerint. A  munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-át kell alkalmazni.

 (2) Az (1)  bekezdés szerinti feladatok átadás-átvétele a  feladatot átadó szervvel szemben fennálló követeléseket 
nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással a  feladatot átvevő szervvel szemben szerződésszegésre alapított 
igényt nem lehet érvényesíteni. A  feladatot átvevő szerv az  átvett feladatokkal összefüggő jogviszonyok 
vonatkozásában jogosult belépni a fennálló jogviszonyokba és a folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokba. 
Az  átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásával összefüggő, a  feladatot átadó szerv javára kiadott hatósági 
engedélyek jogosultjának 2020. július 1-jétől a  feladatot átvevő szerv minősül. A  hatósági engedélyek ennek 
megfelelő módosítását a  feladatot átvevő szerv kezdeményezi. Az  átadás-átvétellel érintett feladatok ellátásához 
szükséges vagyonelemeket a  feladatot átvevő szerv részére 2020. július 1-jével kell átadni és a  könyvviteli, 
nyilvántartási számlák és részletező nyilvántartások lezárása nélkül, a  folyamatos könyvelés keretében a  feladatot 
átadó szerv könyveiből 2020. június 30-ával kivezetni és ugyanezen napi állapotnak megfelelő értéken a feladatot 
átvevő szerv könyveiben nyilvántartásba venni.

 (3) Az a kedvezményezett, akit az e  törvény hatálybalépését megelőzően létrejött támogatási jogviszonyból a kapott 
támogatásra tekintettel fenntartási kötelezettség, illetve elidegenítési és terhelési tilalom terhel, e kötelezettségét 
az e törvény szerinti feltételek alapján vagy a támogató jóváhagyásával más módon teljesíti.

 (4) A Szakképzési Innovációs Tanács és az  ágazati készségtanács szervezetének és működésének e  törvény szerinti 
feltételeit az e törvény hatálybalépését követő első ülés berekesztéséig kell megteremteni.
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 (5) A 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget a  szakképzési 
hozzájárulásról és a  képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és az  abban kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabály 2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, 
megállapítani és bevallani. A  szakképzési hozzájárulásra kötelezett e  törvény szerinti szakképzésihozzájárulás-
fizetési kötelezettségét 2021. január 1-jétől teljesíti akként, hogy
a) a szakképzési munkaszerződéssel szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, képzésben részt vevő személy 

esetében a szakmához kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,
b) a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében

ba) a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve 
részszakképesítéshez kapcsolódóan a  Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell 
alkalmazni,

bb) a 104–108.  § alkalmazásában szakirányú oktatás alatt a  régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést, 
szakma alatt régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, 
részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt a  régi Szkt. szerinti tanulószerződést kell 
érteni.

 (6) A 109.  § (3)  bekezdése szerinti együttműködési megállapodásban meghatározott keretszám nem lehet kevesebb 
az  egyházi jogi személy esetében a  2019/2020. tanévre beiskolázott tanulói létszám huszonöt százalékkal növelt 
mértékénél.

 (7) A nem állami szakképző intézmény fenntartója a 2020. költségvetési évre vonatkozóan a köznevelési intézményekre 
meghatározott szabályok szerint jogosult a központi költségvetésről szóló törvény alapján a köznevelési intézmény 
számára járó támogatásra azzal, hogy a  bevett egyháznak a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján biztosított működési támogatás megállapítása és felhasználása tekintetében 
nevelési-oktatási, illetve köznevelési intézmény alatt szakképző intézményt, köznevelési feladat alatt szakképzési 
alapfeladatot kell érteni.

 (8) Szakképző intézmény alapítására az  alapítvány általi alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény alapján e törvény hatálybalépésekor működő közalapítványok tekintetében.

 (9) Regisztrációs és tanulmányi alaprendszerként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési 
és felnőttképzési modulját kell használni.

XXIV. FeJezet
A törVÉny hIVAtALos röVId megJeLöLÉse

129. §  [A törvény hivatalos rövid megjelölése]
E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Szkt.

XXV. FeJezet
Az európAI unIó JogÁnAK VALó megFeLeLÉs

130. §  [Jogharmonizációs záradék]
 (1) E törvény

a) a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i, 94/33/EK tanácsi irányelvnek,
b) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 

2003. november 25-i, 2003/109/EK tanácsi irányelv 11. cikk (1) bekezdés b) pontjának és 21. cikkének,
c) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról, valamint az  1612/68/EgK rendelet módosításáról, továbbá a  64/221/EgK, a  68/360/EgK, 
a 72/194/EgK, a 73/148/EgK, a 75/34/EgK, a 75/35/EgK, a 90/364/EgK, a 90/365/EgK és a 93/96/EgK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i, 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
24. cikkének,

d) a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 
2013. június 26-i, 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikk (1) és (2) bekezdésének,
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e) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a  harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 
2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdés c) pontjának,

f ) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való 
elismerésére, az  egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a  nyújtott 
védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.
 (2) E törvény az  európai statisztikákról és a  titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak 

az  Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek 
statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EgK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. március 11-i, 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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A Kormány 270/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete 
a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 21. és 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a  kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés 21. és 22.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt 
Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §  A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában)
„4. egyszerű közlekedési eszköz: olyan – járműnek nem minősülő – személyszállító eszköz, amely emberi erővel, illetve 
elektromos vagy más gépi meghajtással hozható mozgásba.”

2. § (1) A Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védett várakozási övezetbe – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – járművel nem lehet behajtani.”

 (2) A Korm. rendelet 13/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a védett várakozási övezetet jelző tábla alatt „Kivéve engedéllyel” kiegészítő tábla van elhelyezve, a védett 
várakozási övezetbe – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottakon túl – kizárólag az engedéllyel rendelkező járművel 
vagy kerékpárral szabad behajtani.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 13/E. §-sal egészül ki:
„13/E.  § (1) A  védett várakozási övezet területére – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – egyszerű 
közlekedési eszközt használva nem lehet behajtani.
(2) A  védett várakozási övezet területén egyszerű közlekedési eszközt – a  (3)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – nem lehet használni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik
a) a mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekesszékre és az  olyan gépi 
meghajtású kerekesszékre, amely sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,
b) a gyermekek szállítására szolgáló eszközre, valamint
c) a gyermekek közlekedését szolgáló játékeszközre.”

4. §  A Korm. rendelet 14/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kötv. 61/L.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási bírság (a  továbbiakban: bírság) és a  Kötv. 61/L.  § 
(3) bekezdése szerinti helyszíni bírság (a továbbiakban: helyszíni bírság) a 13/E. §-ban és a 14. §-ban meghatározott 
szabályok megsértése esetén szabható ki.”

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete 
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők 
időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Sznyr.) 20.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„20.  § Ha az  engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a  szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő 
kirendelése szükséges, a működést engedélyező szerv
a) a  b)–d)  pontban meghatározottak, valamint a  Főigazgatóság által fenntartott engedélyesek kivételével 
a Főigazgatóságot,
b) gyermekek napközbeni ellátása esetén a  miniszter által kijelölt szervezetet (a  továbbiakban: bölcsődei 
módszertani szervezet),
c) gyermekek esélynövelő szolgáltatása esetén – a  d)  pontban meghatározottak kivételével – a  Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: TEF),
d) a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén – ide nem értve magát a kijelölt egyházi módszertani 
intézményt – a kijelölt egyházi módszertani intézményt
rendeli ki szakértőnek.”

2. §  Az Sznyr.
a) 36. § (3) bekezdésében a „szervezetnek” szövegrész helyébe a „szervezetnek, a TEF-nek” szöveg,
b) 37.  § (1)  bekezdésében a  „szervezetet” szövegrész helyébe a  „szervezetet, a  TEF-et” szöveg, a  „20.  § 

(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „20. §-ban” szöveg,
c) 37. § (2) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet, a TEF” szöveg,
d) 37. § (4) bekezdésében a „Főigazgatóság, a bölcsődei módszertani szervezet és a kijelölt egyházi módszertani 

intézmény szakértői véleményének” szövegrész helyébe a „szakértői vélemény” szöveg
lép.

2. A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Távitr.) 
a 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatásra való jogosultságnak az  Szt. 44/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján történő megállapításához 
igazolni kell, hogy
a) a kérelmező általa ápolt, gondozott gyermeke a  jogosultsághoz szükséges 20 éves időtartam alatt az Szt. 41. § 
(3)  bekezdés a)  pontja szerint súlyosan fogyatékosnak vagy az  Szt. 41.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerint tartósan 
betegnek minősült, és
b) a  kérelmező a  jogosultsághoz szükséges 20 éves ápolási, gondozási időtartam alatt legfeljebb napi 4 órában 
végzett otthonán kívül keresőtevékenységet, vagy a keresőtevékenységet az otthonában végezte.”

4. §  A Távitr. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról 
és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a  tartós ápolást végzők időskori támogatásáról 
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szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr.) megállapított 2.  § (3)  bekezdésében foglaltakat a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

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

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 272/2019. (XI. 20.) 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, valamint 
a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
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 módosítása

1. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Kjtvhr.) 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  bölcsődében, mini bölcsődében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását 
végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg. A pótlék mértéke
a) egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 100%-a,
b) két sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 150%-a,
c) három sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 200%-a.”

 (2) A Kjtvhr. 15. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Helyettesítési pótlék illeti meg a  bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a  kisgyermeknevelőt, aki a  másik 
kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési 
pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30%-a.”

2. § (1) A Kjtvhr. 15/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott
a) középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött ideje alapján, valamint a  pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel 
rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet 
tartalmazza,
b) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti 
meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza.”

 (2) A Kjtvhr. 15/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a  fizetési fokozat 
megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazottnak a 6. és 6/a. számú mellékletben foglalt 
táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása annak a tárgyévnek az első 
napján történik, amelyben a Törvény 65. § (1) bekezdése szerint magasabb fizetési fokozatba lép.”

3. §  A Kjtvhr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § 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, valamint a  Nemzeti 
Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 272/2019. (XI. 20.)  
Korm. rendelettel megállapított 15/B. § (1) és (3) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2020. január 
hónapra tekintettel, 2020. február hónapban kell kifizetni.”

4. § (1) A Kjtvhr. 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Kjtvhr. a 2. melléklet szerinti 6/a. számú melléklettel egészül ki.

5. § (1) A Kjtvhr. 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (2) A Kjtvhr. 6/a. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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2. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatáskezelő a megállapodás keretei között)
„g) megköti a támogatási szerződéseket, kiadja a támogatói okiratokat és azok módosításait,”

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1) bekezdése, a 2–4. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § (2) bekezdése, az 5. §, valamint a 3. és a 4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, 
szaktanácsadók vonatkozásában

A b c d e F g H I J

1
Fizetési 

fokozat

Közalkalmazotti 

jogviszonyban 

töltött idő

Fizetési osztály Pedagógus életpálya

2 c d e
gyakornok  

alapfokozat

Ped. I. 

alapfokozat

gyakornok 

mesterfokozat

Ped. I.  

mesterfokozat

Ped. II. 

alapfokozat

3 1
0–3 év 
között

17 600 19 000 27 740
61 000 

(0–2 év)
 

60 000 
(0–2 év)

 

 4 2
3–6 év 
között

18 700 20 100 32 380  
46 000 

(3–5 év)
 

30 000 
(3–5 év)

5 3
6–9 év 
között

19 800 23 900 37 510  
32 000 

(6–8 év)
 

30 000 
(6–8 év)

6 4
9–12 év 
között

21 400 25 000 40 510  
32 000 

(9–11 év)
 

29 000 
(9–11 év)

29 000 
(9–11 év)

7 5
12–15 év 

között
23 000 29 640 47 640  

33 000 
(12–14 év)

 
30 000 

(12–14 év)
29 000 

(12–14 év)

8 6
15–18 év 

között
24 800 34 270 55 270  

33 000 
(15–17 év)

 
30 000 

(15–17 év)
28 000 

(15–17 év)

9 7
18–21 év 

között
28 750 38 900 63 400  

33 000 
(18–20 év)

 
30 000 

(18–20 év)
27 000 

(18–20 év)

10 8
21–24 év 

között
30 250 42 900 68 400  

33 000 
(21–23 év)

 
30 000 

(21–23 év)
26 000 

(21–23 év)

11 9
24–27 év 

között
34 190 50 340 75 840  

33 000 
(24–26 év)

 
30 000 

(24–26 év)
25 000 

(24–26 év)

12 10
27–30 év 

között
41 160 58 730 92 360  

33 000 
(27–29 év)

 
30 000 

(27–29 év)
24 000 

(27–29 év)

13 11
30–33 év 

között
49 130 67 420 96 920  

36 000 
(30–32 év)

 
30 000 

(30–32 év)
23 000 

(30–32 év)

14 12
33–36 év 

között
53 130 72 420 104 920  

36 000 
(33–35 év)

 
30 000 

(33–35 év)
22 000 

(33–35 év)

15 13
36–39 év 

között
62 400 83 120 114 350  

36 000 
(36–38 év)

 
30 000 

(36–38 év)
21 000 

(36–38 év)

16 14
39–42 év 

között
71 680 92 820 123 429  

36 000 
(39–41 év)

 
30 000 

(39–41 év)
20 000 

(39–41 év)

17 15
42–45 év 

között
80 950 103 510 137 630  

36 000 
(42–44 év)

 
30 000 

(42–44 év)
19 000 

(42–44 év)

18 16 
45–48 év 

között
88 943 113 510 148 630

 

19 17 48 év felett 117 220 143 210 171 830

”
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2. melléklet a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez
„6/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák 
vonatkozásában

A b c d e F

1
Fizetési 

fokozat

Közalkalmazotti 

jogviszonyban  

töltött idő

Fizetési osztály

2 A b c d

3 1
0–3 év 
között

12 000 12 200 13 230 14 080

4 2
3–6 év 
között

12 800 13 000 14 070 14 960

5 3
6–9 év 
között

13 600 13 800 14 910 18 000

6 4
9–12 év 
között

14 400 14 600 15 750 21 380

7 5
12–15 év 

között
15 200 15 400 16 590 27 800

8 6
15–18 év 

között
16 000 16 200 17 430 34 690

9 7
18–21 év 

között
16 800 21 500 22 580 41 570

10 8
21–24 év 

között
17 600 23 650 23 650 43 460

11 9
24–27 év 

között
22 580 26 390 27 710 49 150

12 10
27–30 év 

között
26 780 34 320 36 040 58 790

13 11
30–33 év 

között
31 500 42 260 44 370 69 120

14 12
33–36 év 

között
34 650 45 430 46 480 72 270

15 13
36–39 év 

között
36 230 50 800 53 340 79 460

16 14
39–42 év 

között
40 950 59 350 62 310 86 680

17 15
42–45 év 

között
45 680 67 890 71 280 104 670

18 16 
45–48 év 

között
47 960 72 980 76 380 113 770

19 17 48 év felett 50 400 76 440 84 080 120 490
                                                                        ”
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3. melléklet a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, 
szaktanácsadók vonatkozásában

A b c d e F g H I J k

1
Fizetési 

fokozat

Közalkalmazotti 

jogviszonyban 

töltött idő

Fizetési osztály Pedagógus életpálya

2 c d e
gyakornok  

alapfokozat

Ped. I.  

alapfokozat

gyakornok 

mesterfokozat

Ped. I.  

mesterfokozat

Ped. II. 

alapfokozat

Ped. II. 

mesterfokozat

3 1 0–3 év között 28 160 30 400 44 390
88 000 

(0–2 év)
 

87 000 
(0–2 év)

 

   4 2 3–6 év között 29 920 32 160 51 800  
72 240 

(3–5 év)
 

70 200 
(3–5 év)

5 3 6–9 év között 31 680 38 250 60 000  
72 240 

(6–8 év)
 

70 200 
(6–8 év)

6 4
9–12 év 
között

34 240 40 010 64 810  
72 240 

(9–11 év)
 

70 200 
(9–11 év)

70 200 
(9–11 év)

70 000 
(9–11 év)

7 5
12–15 év 

között
36 800 47 420 76 220  

72 240 
(12–14 év)

 
70 200 

(12–14 év)
70 300 

(12–14 év)
70 000 

(12–14 év)

8 6
15–18 év 

között
39 680 54 830 88 430  

72 240 
(15–17 év)

 
70 200 

(15–17 év)
70 300 

(15–17 év)
70 000 

(15–17 év)

9 7
18–21 év 

között
46 000 62 240 101 440  

72 240 
(18–20 év)

 
70 200 

(18–20 év)
70 300 

(18–20 év)
70 000 

(18–20 év)

10 8
21–24 év 

között
48 400 68 640 109 440  

72 240 
(21–23 év)

 
70 200 

(21–23 év)
70 300 

(21–23 év)
70 000 

(21–23 év)

11 9
24–27 év 

között
54 710 80 550 121 350  

72 240 
(24–26 év)

 
70 200 

(24–26 év)
70 300 

(24–26 év)
70 000 

(24–26 év)

12 10
27–30 év 

között
65 860 93 960 147 770  

72 240 
(27–29 év)

 
70 200 

(27–29 év)
70 300 

(27–29 év)
70 000 

(27–29 év)

13 11
30–33 év 

között
78 610 107 870 155 070  

82 240 
(30–32 év)

 
70 200 

(30–32 év)
69 300 

(30–32 év)
70 000 

(30–32 év)

14 12
33–36 év 

között
85 010 115 870 167 870  

82 240 
(33–35 év)

 
70 200 

(33–35 év)
70 000 

(33–35 év)
70 000 

(33–35 év)

15 13
36–39 év 

között
99 840 132 990 182 960  

92 240 
(36–38 év)

 
70 200 

(36–38 év)
70 330 

(36–38 év)
70 000 

(36–38 év)

16 14
39–42 év 

között
114 680 148 500 197 486  

102 240 
(39–41 év)

 
81 200 

(39–41 év)
81 350 

(39–41 év)
70 000 

(39–41 év)

17 15
42–45 év 

között
129 510 165 620 220 200  

112 240 
(42–44 év)

 
81 200 

(42–44 év)
81 220 

(42–44 év)
70 000 

(42–44 év)

18 16 
45–48 év 

között
142 310 181 620 237 800

 

19 17 48 év felett 187 550 229 130 274 915

”
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4. melléklet a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelethez
„6/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák 
vonatkozásában

A b c d e F

1
Fizetési 

fokozat

Közalkalmazotti 

jogviszonyban 

töltött idő

Fizetési osztály

2 A b c d

3 1
0–3 év 
között

18 000 18 300 21 170 23 940

4 2
3–6 év 
között

19 200 19 500 22 520 25 440

5 3
6–9 év 
között

20 400 20 700 23 860 30 600

6 4
9–12 év 
között

21 600 21 900 25 200 36 350

7 5
12–15 év 

között
22 800 23 100 26 550 47 250

8 6
15–18 év 

között
24 000 24 300 27 890 58 960

9 7
18–21 év 

között
25 200 32 250 36 120 70 670

10 8
21–24 év 

között
26 400 35 480 37 840 73 880

11 9
24–27 év 

között
33 870 39 580 44 330 83 550

12 10
27–30 év 

között
40 170 51 480 57 660 99 940

13 11
30–33 év 

között
47 250 63 380 70 990 117 510

14 12
33–36 év 

között
51 980 68 140 74 370 122 850

15 13
36–39 év 

között
54 340 76 200 85 340 135 070

16 14
39–42 év 

között
61 430 89 020 99 700 147 350

17 15
42–45 év 

között
68 520 101 830 114 050 177 940

18 16 
45–48 év 

között
71 940 109 470 122 200 193 410

19 17 48 év felett 75 600 114 650 134 520 204 840
                                                                       ”
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A Kormány 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete 
az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés l)  pontjában, (4d)  bekezdésében és 
(4g) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában és (4g) bekezdés 
b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) és t) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 
IV/A. Fejezete a következő 38/B. §-sal egészül ki:
„38/B.  § Az  Nkt. 8.  § (2)  bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
általános illetékességgel eljáró járási hivatala.”

2. §  Az R1. 16/I. alcíme a következő 44. §-sal egészül ki:
„44.  § (1) A  42.  §-ban és 43.  §-ban foglaltaktól eltérően az  EMMI rendelet szerinti szakértői bizottságként eljáró 
gyakorló Szakszolgálat szakértői véleményében foglaltakkal és eljárásával kapcsolatban a  (2)–(5)  bekezdés 
rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek a működési területén a gyakorló Szakszolgálat vizsgálatát 
kezdeményező személy lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, tartózkodási helye található.
(3) A kormányhivatal az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a gyakorló Szakszolgálatot.
(4) A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdésekben szakértőként – a kormányhivatal kirendelése alapján – 
a gyakorló Szakszolgálat jár el azzal, hogy az eljárásban nem vehet részt az a szakértő, aki a gyakorló Szakszolgálat 
részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.”

3. §  Az R1. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:
„V/A. FeJezet
A tAnKöteLezettsÉg megKezdÉse ALóLI FeLmentÉsseL KApcsoLAtos hAtósÁgI eLJÁrÁsoK
44/A. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos 
hatósági eljárásban a  Hivatal általi kirendelés esetén szakértőként az  EMMI rendelet szerinti azon járási szakértői 
bizottság jár el, amelynek a működési területén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható 
meg, a gyermek tartózkodási helye található, vagy amelynek a területén a gyermek intézményes ellátásban részesül.
(2) Ha a  kérelem benyújtását megelőzően megállapításra került a  sajátos nevelési igény ténye, akkor a  hatósági 
eljárásban szakértőként az  EMMI rendelet szerinti azon megyei szakértői bizottság jár el, amelynek a  működési 
területén a  gyermek lakóhelye, ennek hiányában vagy ha az  nem állapítható meg, a  gyermek tartózkodási helye 
található, vagy amelynek a területén a gyermek intézményes ellátásban részesül.
(3) A hatósági eljárásban szakértőként az az EMMI rendelet szerinti mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), illetve 
beszédfogyatékosság megállapítására jogosult szakértői bizottság jár el, amely a  sajátos nevelési igény tényét 
a kérelem benyújtását megelőzően megállapította.
44/B.  § (1) A  szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a  vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem 
megérkezését követő naptól számított öt napon belül meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját 
a szakértői bizottság a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt 
napon belüli időpontra tűzi ki.
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(2) Ha a  szülő a  szakértői vizsgálat időpontjában önhibájából nem jelenik meg, további vizsgálati időpont 
biztosításának mellőzésével a szakértői bizottság a vizsgálat elmaradásáról és annak okáról értesíti a Hivatalt.
(3) Ha a  szülő a  szakértői vizsgálat időpontjában önhibáján kívül nem jelenik meg, további egy alkalommal kell 
számára vizsgálati időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított öt napon belüli 
időpontra.
(4) A szakértőként kirendelt szakértői bizottság szakértői véleményét a Hivatal eljárásának megindításától számított 
30 napon belül megküldi a Hivatalnak.”

4. § (1) Az R1.
a) 38/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „79.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „79.  § (2) és 

(6) bekezdésében” szöveg,
b) 38/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „45.  § (2), (8)–(10)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „45.  § 

(9) bekezdésében” szöveg,
c) 43.  § (6)  bekezdésében az „a gyakorló Szakszolgálat” szövegrész helyébe az „az ELTE gyakorló Országos 

Pedagógiai Szakszolgálat” szöveg
lép.

 (2) Az R1.
a) 41. § (2) bekezdés f ) pontjában a „vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési 

jegyzékben” szövegrész helyébe a „kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben, valamint a kötelező 
(minimális) felszerelési jegyzékben” szöveg,

b) 43.  § (6)  bekezdésében az  „az ELTE gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat” szövegrész helyébe 
az „az ELTE gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: gyakorló Szakszolgálat)” szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti az R1.
a) 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „44. § (2a) bekezdésében” szövegrész,
b) 38/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés b) pontjában” szövegrész,
c) 38/A. § (2) bekezdésében a „45. § (2) bekezdésében,” szövegrész.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 15/E. és 15/F. §-sal egészül ki:
„15/E. § A Hivatal ellátja az Nkt. 45. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.
15/F. § A Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását.”

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §  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) 2. § (2) bekezdésében az „a két évből” szövegrész helyébe az „az egy vagy két évből” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében a „két év” szövegrész helyébe az „egy vagy két év” szöveg,
c) 4.  mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében az „az önálló helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos, 

az  autista és a  halmozottan fogyatékos tanulókat” szövegrész helyébe az  „a mozgásszervi fogyatékos, 
az autizmus spektrum zavarral küzdő, a halmozottan fogyatékos, illetve súlyosan és halmozottan fogyatékos 
tanulókat” szöveg

lép.
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4. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Klebelsberg Központ]
„20. kizárólagos joggal ellátja a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus 
adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen 
adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat,”

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 4. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete 
egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében 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. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

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:  
Kjt. vhr.) a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) Az  egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 5. számú mellékletet a 2019. január 1-jétől 
az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is 
fennáll. A  2019. január–október hónapokra a  közalkalmazottnak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem 
fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. január 1-jét követően, 
de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.
(2) Az R2.-vel módosított 7. számú melléklet I. pontját a 2019. július 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra 
is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. július–október hónapokra 
a  közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell 
kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, 
a kifizetés időarányosan történik.”

2. § (1) A Kjt. vhr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Kjt. vhr. 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. §  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.) a  következő  
9/B. alcímmel egészül ki:
„9/B. Támogatás a 2019. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz
29/A.  § (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:  
Kjt. vhr.) 15/C.  §-a szerinti, 2018. december – 2019. december hónapokra számfejtésre kerülő egészségügyi 
kiegészítő pótlékhoz (a  továbbiakban: egészségügyi kiegészítő pótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához 
támogatásra jogosult a  fenntartó annak az  engedélyesének a  (2)  bekezdés szerinti foglalkoztatottjaira tekintettel, 
amely után 2019. december hónapra működési támogatásra jogosult.
(2) A  fenntartó az  (1)  bekezdés szerinti támogatásra azon foglalkoztatott után jogosult, aki a  Kjt. vhr. 15/C.  §-a 
alapján egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult, feltéve, hogy utána a  fenntartó szociális ágazati összevont 
pótlék kifizetésére tekintettel támogatást vesz igénybe, és az egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege bruttó 
bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatottnál.
(3) Nem nyújtható az (1) bekezdés szerinti támogatás az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjt. vhr. 7. számú mellékletében 
meghatározottakon felül kifizetett összegéhez és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adóhoz.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a  2018. december – 2019. december havi 
foglalkoztatásra tekintettel a  fenntartó, illetve szolgáltatói által ténylegesen kifizetett egészségügyi kiegészítő 
pótlék, továbbá az ezzel összefüggésben ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó összegével.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásának határideje: 2020. január 31.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.
(7) A  fenntartó az  (1)  bekezdés szerinti támogatást a  2019. évi működési támogatás elszámolása során, 
a  ténylegesen számfejtett és kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlék és szociális hozzájárulási adó összege után 
igényelheti. Az  igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti támogatás iránti igényről a  2019. évi működési támogatás 
elszámolásáról szóló határozatban dönt.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a  működési támogatás szabályait kell 
alkalmazni.”

4. §  Az Átr. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban nem részesülő bölcsőde és mini bölcsőde 
fenntartója az  (5)  bekezdés szerinti összegű kiegészítő támogatásra jogosult. Az  egyes szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépése 
előtt megszűnt bölcsőde, mini bölcsőde után a fenntartó nem jogosult a támogatásra. A támogatást az igazgatóság 
2019. december hónapban hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha 
a támogatásról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.”

5. §  Az Átr. a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A fenntartó az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított Kjt. vhr. 23.  § (1)  bekezdése alapján 2019. évre kifizetett 
szociális összevont pótlék után járó többlettámogatás iránti igényét a  2019. évi működési támogatás elszámolása 
keretében érvényesítheti. Az igazgatóság a támogatást a 15. § (4) bekezdésében foglaltak szerint folyósítja.”

3. Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre 
kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról szóló 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a  2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és 
garantált bérminimum támogatásáról szóló 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Az 1–9. § alapján támogatásra jogosult egyházi és nem állami szociális fenntartót a 2018. december havi 
foglalkoztatásra tekintettel is megilleti a minimálbér és garantált bérminimum támogatás, ha 2019 decemberében
a) az engedélyes után az Átr. szerinti működési támogatásban részesül, vagy
b) megfelel az 1. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti feltételeknek.
(2) A 2018. december hónapra járó támogatás összege megegyezik a 2018. évi elszámolás alapján a 2018. november 
hónapra járó támogatás összegével.
(3) Az  igazgatóság a  2018. december hónapra járó támogatás folyósításáról 2019. december 10-éig, erre irányuló 
külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik.
(4) Az igazgatóság a támogatás folyósításához szükséges összesített igényt – 2019. november 23-áig – az Átr. 14. § 
(1)  bekezdése szerinti igénnyel együtt küldi meg a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére. A minisztérium az igényelt támogatást 2019. december 5-éig 
biztosítja az igazgatóságnak.
(5) Az  egyházi és nem állami szociális fenntartónak a  2018. december hónapra járó támogatásról nem kell 
elszámolást benyújtania.
(6) Az  egyházi és nem állami szociális fenntartó a  2018. december hónapra járó támogatásról az  igazgatósághoz 
címzett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”

4. Záró rendelkezések

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

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete 
egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló  
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Előrehozott érettségi vizsga a  tanulói jogviszony fennállása alatt, az  érettségi bizonyítvány megszerzése előtt 
egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető
a) a  12.  § (1)  bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a  középiskolai tanulmányok teljes 
befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá
b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a  tanuló számára az  adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés 
feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a  középiskola helyi tanterve szerint 
a  középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, az  adott tanév sikeres 
befejezését követő első vizsgaidőszakban.
(3a) Előrehozott érettségi vizsga a 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsga is.”

2. § (1) Az R1.
a) 11. § (2) bekezdés b) pontjában az „a rendes” szövegrész helyébe az „a rendes, az előrehozott” szöveg,
b) 12. § (7) bekezdésében az „igazolni is tudja” szövegrész helyébe az „igazolni is tudja, előrehozott vizsgára való 

jelentkezés esetén emellett igazolnia kell a 9. § (3) bekezdésében szabályozott feltételeknek való megfelelést 
is” szöveg,

c) 12.  § (8)  bekezdésében a  „vagy elektronikusan is” szövegrész helyébe a  „vagy írásbelinek minősülő 
elektronikus kapcsolattartás útján is” szöveg

lép.
 (2) Az  R1. 12.  § (9)  bekezdésében a „szakorvos által kiállított igazolással” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban 

meghatározott szakértői bizottság szakértői véleményével” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszi az R1.
a) 12. § (16) bekezdésében az „a május–júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában” szövegrész,
b) 45. § (4) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában, 54. § (2) bekezdés a) pontjában, 54. § (3) bekezdés 

a) pontjában és 54. § (4) bekezdésében az „a részletes követelményekben meghatározott módon,” szövegrész,
c) 45. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „a részletes követelményekben meghatározott módon” szövegrész,
d) 54. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „a részletes követelményekben meghatározott módon” szövegrész.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 7. § (4) bekezdése,
b) 18. § (3) bekezdése.
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3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló  
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
37/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával, köznevelési intézmény szüneteltetést követő 
újraindításával, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a  tárgyév augusztus 31-éig, év közben 
létesített óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén a  működés megkezdését követő tizenötödik napig 
lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.”

6. §  Hatályát veszti az R2. 26/A. § (6) bekezdése.

4. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 
6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben középfokú végzettséggel foglalkoztatott 
személyt, aki foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt a  munkakörének betöltéséhez szükséges alap- vagy 
mesterfokozatot szerez, ha a (2) bekezdés szerinti munkakörben
a) legalább két év szakmai gyakorlatot szerzett, Pedagógus I. fokozatba,
b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlat esetén gyakornok fokozatba
kell sorolni.”

8. §  Az Ép. r. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Mesterpedagógusnak – kivéve az  országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a  pedagógusok minősítő 
vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai 
szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust – és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak a Mesterpedagógus 
vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben – az  adott fokozatba sorolás megtartása 
érdekében – a  Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A  megújítás keretében 
a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 
fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia.”

9. §  Az Ép. r. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki általános vagy középfokú iskolában osztályfőnöki feladatot, 
kollégiumban önálló tanulócsoport-vezetői feladatot, alapfokú művészeti iskolában tanszakvezetői feladatot lát el.”

10. §  Az Ép. r. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a  munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és 
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján 
szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű, továbbá
a) a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola-, a neuropszichológiai, a tanácsadó szakpszichológusi,
b) a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos,
c) a gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia szakorvos,
d) a szociális
szakvizsga.”

11. §  Az Ép. r. a következő 39/P. §-sal egészül ki:
„39/P.  § E  rendeletnek az  egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2019. (XI. 21.) 
Korm.  rendelettel megállapított 6.  § (1)  bekezdés g)  pontjának hatálybalépését követő két hónapon belül 
a  munkáltató felülvizsgálja a  pedagógus szakmai gyakorlatát. Ha e  felülvizsgálat értelmében az  ismételten 
megállapított szakmai gyakorlat alapján a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési eljárás időpontja a korábban 
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megállapított időponthoz képest több mint egy évvel korábbi időpontra esne, a  pedagógus választhat, hogy 
az  újonnan megállapított vagy az  eredeti időpontban kíván-e a  minősítésben részt venni. Ha erről a  pedagógus 
a munkáltató felszólítására 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, a minősítés időpontja nem változik.”

12. §  Az Ép. r. a következő 39/Q. §-sal egészül ki:
„39/Q.  § A  2020. június 30-tól Kutatótanár fokozatba sorolt pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 
pedagógusminősítési szakértői, illetve szaktanácsadói feladatokat nem látnak el.”

13. §  Az Ép. r.
a) 6. § (1) bekezdés g) pontjában az „a közszolgálati jogviszony keretében” szövegrész helyébe az „a közszolgálati 

jogviszony (a továbbiakban együtt: közszolgálati jogviszony) keretében” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdés g) pontjában a „köznevelés országos irányításával” szövegrész helyébe a „köznevelés vagy 

az iskolai rendszerű szakképzés országos irányításával” szöveg,
c) 12.  § (2)  bekezdésében a  „Kutatóprogram módosítására irányuló eljárás” szövegrész helyébe 

a „Kutatóprogram megújítására vagy módosítására irányuló eljárás” szöveg
lép.

14. § (1) Hatályukat vesztik az Ép. r. 16. § (3) bekezdésében a „tanszakvezetői,” szövegrészek.
 (2) Hatályát veszti az Ép. r.

a) 36. § (8), (11) és (12) bekezdése,
b) 37. § (1b) bekezdésében az „egy éven belül két alkalommal” szövegrész,
c) 39/A. §-a,
d) 39/B. § (2) bekezdése,
e) 39/I. § (1) bekezdése.

5. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelete
a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló, módosított Megállapodás kihirdetéséről  
és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló  
281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a 3. mellékletben meghatározott államok 
és egyéb nemzetközi jogi jogalanyok (a továbbiakban: Partnerek) között a  Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére a  Partnerek 
viszonylatában.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §  A Megállapodás Magyarország és bármely további Partner közötti hatálybalépésének naptári napját – annak 
ismertté válását követően – a  külpolitikáért felelős miniszter a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2–4.  §, az  1.  és a  2.  melléklet azon időpontban lép hatályba, amikor a  Megállapodás 2.  cikk (1)  bekezdésében 

meghatározott feltételek elsőként teljesülnek Magyarország és egy Partner vonatkozásában.
 (3) A Megállapodás, a 2–4. §, az 1. és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter  

– annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

6. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

7. §  A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A PARTNER KÖZÖTT STIPENDIUM HUNGARICUM 
ÖSZTÖNDÍJAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és a  Partner (a továbbiakban: Felek) a  felsőoktatás területén megvalósuló 
együttműködésük megerősítésére irányuló szándéktól vezéreltetve az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
 (1) Magyarország Kormánya – összhangban belső jogszabályaival és nemzetközi kötelezettségeivel – lehetővé teszi 

felsőoktatási ösztöndíjak biztosítását a Partner állampolgárai részére.
 (2) Az  együttműködés részleteiről Magyarország és az  érintett Partner hatáskörrel rendelkező minisztériumai külön 

állapodnak meg.

2. cikk
 (1) A  jelen Megállapodás az  1.  cikkben szereplő felajánlás érintett Partner általi elfogadása kézhezvételét követő 

30. napon lép hatályba.
 (2) A  jelen Megállapodás az  aláírás napjától számítva öt (5) évig marad hatályban. Megújítható a  Felek közös 

megegyezése alapján, jegyzékváltás formájában, diplomáciai úton.
 (3) Amennyiben a  jelen Megállapodás hatálya megszűnik, úgy annak rendelkezéseit a  még működő projektek és 

programok vonatkozásában azok teljes befejezéséig alkalmazni kell.

2. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE PARTNER ON THE PROVISION OF 
STIPENDIUM HUNGARICUM SCHOLARSHIPS

The government of Hungary and the Partner (hereinafter: ’Parties’) led by the desire to enhance their cooperation in 
the field of higher education have agreed as follows:

Article 1
 (1) The government of Hungary, in accordance with the domestic laws and international obligations of Hungary, 

enables the provision of Stipendium Hungaricum to the citizens of the Partner.
 (2) The details of the cooperation shall be agreed upon by the competent ministries of Hungary and the Partner 

concerned.

Article 2
 (1) The present Agreement enters into force thirty (30) days after the receipt of the acceptance of the proposal specified 

in Article 1 by the Partner concerned.
 (2) This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years from the day after its signature. Renewal may be 

made to this Programme by mutual consent of the Parties by exchange of notes, through diplomatic channels.
 (3) 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.
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3. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez

A partnerek listája

1. Afganisztáni Iszlám Köztársaság

2. Bahreini Királyság

3. Belarusz Köztársaság

4. Bolíviai Többnemzetiségű Állam

5. Botswanai Köztársaság

6. Brunei Darussalam Állam

7. Burkina Faso

8. Chilei Köztársaság

9. Csád Köztársaság

10. Egyesült Arab Emírségek

11. Egyiptomi Arab Köztársaság

12. Fidzsi-szigeteki Köztársaság

13. georgia

14. Hondurasi Köztársaság

15. Indonéz Köztársaság

16. Iráni Iszlám Köztársaság

17. Jamaica

18. Japán

19. Jemeni Köztársaság

20. Katari Állam

21. Kirgiz Köztársaság

22. Kongói Demokratikus Köztársaság

23. Kongói Köztársaság

24. Koszovói Köztársaság

25. Közép-afrikai Köztársaság

26. Kurdisztáni Autonóm Régió

27. Libériai Köztársaság

28. Líbia Állam

29. Malajzia

30. Maldív Köztársaság

31. Marshall-szigetek

32. Mauritániai Iszlám Köztársaság

33. Mianmari Államszövetség

34. Ománi Szultanátus

35. Palaui Köztársaság

36. Paraguayi Köztársaság

37. Ruandai Köztársaság

38. Salamon-szigetek

39. Sierra Leone Köztársaság

40. Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság

41. Szaúd-arábiai Királyság

42. Szingapúr

43. Szomáli Szövetségi Köztársaság

44. Thaiföldi Királyság
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45. Török Köztársaság

46. Venezuelai Bolivári Köztársaság

47. Zambiai Köztársaság

48. Zimbabwei Köztársaság

49. Zöld-foki Köztársaság

4. melléklet a 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A partnerek listája

1. Ausztrál Államszövetség

2. Belize

3. Dominikai Közösség

4. Dominikai Köztársaság

5. Elefántcsontparti Köztársaság

6. gaboni Köztársaság

7. grenada

8. guatemalai Köztársaság

9. guyanai Köztársaság

10. Kiribati Köztársaság

11. Madagaszkári Köztársaság

12. Mali Köztársaság

13. Namíbiai Köztársaság

14. Nepáli Demokratikus Szövetségi Köztársaság

15. Nigeri Köztársaság

16. Palesztina

17. Saint Lucia

18. Salvadori Köztársaság

19. São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság

20. Seychelle Köztársaság

21. Szenegáli Köztársaság

22. Tajvan
”
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Határozatok

A köztársasági elnök 453/2019. (XI. 19.) KE határozata 
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján  
– a miniszterelnök előterjesztésére –

a hagyományos konzervativizmus prominens képviselőjeként végzett, a  nemzetállamok és nemzetek európai 
integrációját elősegítő tevékenysége, valamint a magyar–brit kapcsolatok előmozdításában, illetve a magyarországi 
rendszerváltás folyamatának támogatásában vállalt szerepe elismeréseként
sir roger scruton filozófus, író, a  Brit Akadémia és a  Királyi Irodalmi Társaság tagja, a  Buckinghami Egyetem és 
az Oxfordi Egyetem vendégprofesszora részére a

MAgYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. január 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. január 15.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00341-2/2019.
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A köztársasági elnök 454/2019. (XI. 19.) KE határozata 
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére – 

kivételes történészi életműve, valamint a  magyar és román nép közötti kapcsolatok javításához nagyban 
hozzájáruló munkái elismeréseként
Lucian boia történész részére a

 MAgYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2019. november 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. november 11.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05026-2/2019.
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A Kormány 1650/2019. (XI. 19.) Korm. határozata 
a Magyar Nemzeti Múzeum által ellátott régészeti feladatokhoz szükséges forrásigényről

A Kormány a  Magyar Nemzeti Múzeum (a  továbbiakban: MNM) nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárásokhoz 
kapcsolódó, országos hatókörű feladatainak ellátása érdekében
 1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az MNM részére

a) a 2019.  évben szükséges 272  300  000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2019.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
határidő: azonnal

b) a 2020.  évben szükséges legfeljebb 494  160  000 forint biztosításáról a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
határidő: a 2020. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a 2019. évi 
működési tapasztalatokat figyelembe véve – készítsen előterjesztést az  MNM nagyberuházásokat megelőző 
régészeti feltárásokhoz kapcsolódó feladatellátásának új modelljéről, kiemelt figyelemmel a finanszírozás módjára 
és a tartós, bázisba épülő kiadások körére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

határidő: 2020. március 31.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozata 
a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról

A Kormány
 1. szándéka olyan sportakadémiai rendszer megvalósítása, amely elősegíti a  minőségi élutánpótlás-nevelést 

megalapozó tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést;
 2. egyetért azzal, hogy a  sportakadémiai rendszer 1.  pontnak megfelelő állami feladatellátásának részletszabályait 

kormányrendeletben állapítsa meg;
 3. egyetért azzal, hogy első alkalommal a kosárlabda, a kézilabda és a labdarúgás sportágak sportakadémiai rendszer 

állami feladatellátása kerüljön kidolgozásra;
 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) tegyen javaslatot a 2. pontban meghatározott feladat részletszabályainak kidolgozására,
b) vizsgálja meg és tegyen javaslatot a  3.  pontban meghatározott sportágak körében a  kidolgozott 

szabályrendszernek megfelelő sportszervezetek körére,
c) a kiválasztott sportszervezetekkel kössön megállapodásokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: az a) és b) alpont tekintetében 2019. november 30. 

a c) alpont tekintetében 2019. december 15.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1658/2019. (XI. 21.) Korm. határozata 
a „Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti kezelésű előirányzatra történő 
többletforrás bevonásáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Szerződésében foglalt állami fizetési kötelezettségek 
teljesítése érdekében 125  000  000  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2019.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII.  Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2.  Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2.  Társaságokkal 
kapcsolatos kiadások alcím, 2.  Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport, 2.  Az  MNV  Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXII.  Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezet, 19.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.  Célelőirányzatok alcím, 4.  Hozzájárulás 
a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1660/2019. (XI. 21.) Korm. határozata 
szerzetesrendi fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja

a) a Budai Ciszterci Szent Imre gimnázium fejlesztési programjának teljes körű megvalósítását, ennek keretében 
a sportközpont létesítését és ezzel összefüggésben a történelmi iskolaépület belső átalakítását, az épületen 
belüli egyes helyiségek funkciójának megújítását,

b) a Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítését, a  templom és 
a rendház felújítását;

 2. egyetért azzal, hogy
a) az 1. pont a) alpontja szerinti célra – a korábban biztosított támogatásokon felül – további 4 771 900 000 forint,
b) az 1. pont b) alpontja szerinti célra 1 778 000 000 forint
támogatás kerüljön biztosításra;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon  
– a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt –
a) az 1. pont a) alpontja szerinti célra

aa) a 2020. évre 1 000 500 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások jogcím javára,

ab) a  2021. évre 3 773 785 950 forint biztosításáról a  2021. évi központi költségvetés  
XI. Miniszterelnökség fejezete részére,

b) az 1.  pont b)  alpontja szerinti célra a  2020. évre 1 778 889 000 forint biztosításáról a  2020. évi Kvtv.  
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
határidő: az a)  alpont aa)  alpontja és a  b)  alpont tekintetében a  2020. évi központi költségvetés 

végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 az a) alpont ab) alpontja tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy
a) az 1. pont a) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében

aa) adjon ki támogatói okiratot 1 000 000 000 forint támogatási összegben,
ab) módosítsa az aa) alpont alapján kiadott támogatói okiratot további 3 771 900 000 forint támogatási 

összegben
 a Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága kedvezményezett részére,
b) az 1. pont b) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében adjon ki támogatói okiratot 1 778 000 000 forint 

támogatási összegben a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére
elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
határidő: az adott évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a 4. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1669/2019. (XI. 29.) Korm. határozata
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának 
koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva – 2019. december 1. napjától 2021. november 30. napjáig terjedő időtartamra –  
dr. navracsics tibort az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának 
koordinálásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja az  Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programjának (a  továbbiakban: 

Pályázati Program) megvalósításához szükséges feladatok és programok tekintetében a hazai és nemzetközi 
koordinációs feladatokat, különös tekintettel az  infrastrukturális feltételek megteremtéséhez, a  kulturális 
tevékenységhez és a kreatív iparhoz kapcsolódó feladatokra, valamint programrészekre,

b) koordinálja a  Pályázati Programhoz előirányzott kormányzati források felhasználásával kapcsolatos 
döntés-előkészítő tevékenységet,

c) egyezteti a  Pályázati Program megvalósítását, különösen az  Európai Unió Bizottságával, Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával és az egyéb érintett szervezetekkel,

d) kezdeményezi a  Pályázati Program megvalósításához szükséges intézkedéseket, koordinálja a  feladatok 
végrehajtását.

 3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a) véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
b) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.

 4. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.
 5. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökség keretében működő 5 fős titkárság segíti.
 6. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához 

szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos 
rendelkezésére.

 7.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1

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

Az Ároktői Óvoda 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
az Ároktői 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, 5 évre, 2025. január 31-éig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 6/C.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 69. §-ában meghatározottak.
Különösen: önálló költségvetési szervként az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, gazdálkodásáért; gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus szakképesítés,
– pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség, 
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy a szakképzettség 

megszerzésének vállalása.

A pályázat elbírálásának előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány megléte.

1 Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a  nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az  Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus 
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a  sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban 
megjelentetni.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak az eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Szabóné Csizmadia Judit nyújt a 06 (20) 962-0503-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak Ároktő község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével 

(3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 988-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. 

– Elektronikus úton a postmaster@aroktopm.t-online.hu e-mail-címen keresztül.
– Személyesen: Ároktő Község Önkormányzata, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 25.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Ároktő Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Az önkormányzat 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.arokto.hu 
– Ároktő Község Önkormányzatának hirdetőtáblája: 3467 Ároktő, Széchenyi u. 53/A,
– www.kozigallas.hu
– KIH közigazgatási állásportál.

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

* * *

Szajla Községi Önkormányzat 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Szajlai Mákvirág 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 szól: 2020. 01. 01. – 2024. 08. 15.

A munkavégzés helye: 3334 Szajla, Kertész utca 6.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodavezetői feladatok ellátása 
a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, 
gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez 
szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program 
megvalósulásának biztosítása, az intézményvezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt,
– a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben leírtaknak való megfelelés,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 

bevándorolt vagy letelepedett státus,
– legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai gyakorlat igazolása,
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok 

megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását,
– nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról.

A beosztás betölthetőségének időpontja: azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 4.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, illetve személyesen Szajla Községi Önkormányzat, Vincze Imréné 
polgármesternek címezve, 3334 Szajla, Kertész utca 2. címre. A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését 
(óvodavezető) és az azonosító számot (SZ/590-5/2019.).

Érdeklődni: személyesen Juhász Pál polgármesternél, 3334 Szajla, Kertész utca 2. szám alatt vagy 
a 06 (30) 606-2015-ös telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság 
személyesen hallgatja meg, kinevezéséről Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázati 
kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– KIH közigazgatási állásportál 
– Szajla Községi Önkormányzat hirdetője

* * *
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Tököl Város Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda  
óvodavezetői (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, 2019. 12. 01. – 2024. 07. 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2316 Tököl, Fő utca 49. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi 

körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992.  évi XXXIII.  törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.  30.) 

Korm.  rendeletben, a 20/2012. (VIII.  31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és 

annak végrehajtási rendeletében foglaltakra, továbbá az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített 

hatáskörébe tartozó jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség,

– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

– legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell 

igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),

–  szakmai önéletrajzot,

–  vezetési programot: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzeléssel,

–  előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatait, 

–  nyilatkozat arról, hogy 

– a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

– pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tököl város polgármestere nyújt a 06  (24)  520-910-es 

telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével 

(2316 Tököl, Fő utca 117.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, 
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető vagy 

– személyesen: Taligásné Kovács Viktória, 2316 Tököl, Fő utca 117. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.tokol.hu 
– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala.
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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.

Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Csodakert Óvoda és Mini Bölcsőde Óvoda 
óvodapedagógus munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2023. június 30-áig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: várunk óvodánkba egy 
gyermekszerető, megbízható, mosolygós, akár kezdő óvodapedagógust.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
– 1 év alatti szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél fénymásolata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodapedagógusi munkakörben ellátott 1–3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: megfelelő szintű kommunikációs képesség, csapatszellem, gyermekszeretet, empátia.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Krisztina nyújt a 06 (20) 530-3246-os telefonszámon.

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 pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Csodakert óvoda és Mini Bölcsőde címére történő megküldésével (7135 

Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: 43-108/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

– Elektronikus úton Pál Krisztina részére a dsztgyovoda@gmail.com e-mail-címen keresztül.

– Személyesen: Pál Krisztina, Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– dunaszentgyorgy.hu – 2019. november 4.,

– 2019. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a dunaszentgyorgy.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

* * *

A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola 
pályázatot hirdet 
néptáncpedagógus munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Békés megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

Munkakörrel járó feladatok: alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása a munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek:
– főiskola, néptáncpedagógusi végzettség,

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jogosítvány, gépkocsi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,

– végzettséget igazoló dokumentum másolata,

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a felvételt követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba intézményvezető nyújt a 06 (20) 329-5375-ös 
telefonszámon, illetve elektronikusan a legalabsuli@gmail.com e-mail-címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– elektronikus úton: legalabsuli@gmail.com;
– postai úton: „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola, 5650, Mezőberény, Békési út 3.

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.
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Értesítések

Az emberi erőforrások minisztere 37/2019. (XI. 19.) EMMI utasítása  
az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontjára és a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV.  törvény 30.  § (1)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A.  § (2b)  bekezdésében meghatározott feladatok ellátásának 
érdekében az  egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tanácsadó, döntés-előkészítő 
és véleményező testületeként Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) 
hoz létre.

 (2) A  Bizottság feladata az  Egészségügy és az  Egészségügyi technika ágazatba sorolt középfokú szakképesítések 
és az ezeket megalapozó ágazati képzések és vizsgáztatás szakmai irányításával kapcsolatos javaslatok kidolgozása, 
döntések előkészítése, illetve véleményezése.

2. § (1) A Bizottság az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai körében a miniszter felkérésére
a) javaslatot tesz az Egészségügy és az Egészségügyi technika ágazatban dolgozó középfokú szakképzettséggel 

rendelkező szakemberektől elvárt szakmai és személyes készségek és kompetenciák körére;
b) javaslatot tesz az  államilag elismert egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeire és a  tananyag 

tartalmára;
c) javaslatot tesz az  Egészségügy és az  Egészségügyi technika ágazatba sorolt szakképesítések létrehozására, 

megszüntetésére, valamint tartalmuk módosítására;
d) közreműködik az  iskolai rendszerű szakképzés és az  iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint 

a szakképzésben és a felsőoktatásban folyó szakképzés összhangjának megteremtésében;
e) véleményezi a nem állami fenntartókkal kötődő szakképzési megállapodásokat;
f ) véleményezi az  egészségügyi szakképző intézmények létrehozásával, átvételével és megszüntetésével 

kapcsolatos javaslatokat;
g) véleményezi az  egészségügyi szakképzések indítása, szüneteltetése, megszüntetésével kapcsolatos 

javaslatokat;
h) közreműködik az egészségügyi szakdolgozók szakképzési és szakmai szakirányú továbbképzési rendszerének 

összehangolásában;
i) folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli az egészségügyi szakképzési rendszer működését.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt feladatok teljesítése érdekében a  Bizottság együttműködik a  minisztériumokkal, 
az  Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozataival, az  országos intézetekkel, egészségügyi szakképző 
intézményekkel, egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, illetékes kormányzati és civil 
szervezetekkel.

 (3) A Bizottság nem rendelkezik ügydöntő hatáskörrel.

3. § (1) A Bizottság 17 főből áll, tagjai:
a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma és irányítása alatt álló szervek képviseletében

aa) az Egészségügyért Felelős Államtitkár vagy az általa delegált 2 fő állandó képviselő,
ab) az  Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztály vezetője vagy az  általa delegált 

1 fő állandó képviselő,
ac) az Egészségpolitikai Főosztály vezetője vagy az általa delegált 1 fő állandó képviselő,
ad) az Oktatásért Felelős Államtitkár vagy az általa delegált 1 fő állandó képviselő,
ae) az Állami Egészségügyi Ellátó központ főigazgatója vagy az általa delegált 1 fő állandó képviselő;
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b) a miniszter által felkért alábbi szervezetek által delegált tagok:
ba) az innovációs és technológiai miniszter által delegált 1 fő,
bb) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által delegált 1 fő,
bc) az egészségügyi szakképző intézményeket fenntartó felsőoktatási intézmények, 5 fő,
bd) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 1 fő,
be) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 1 fő,
bf ) az Egészségügyi Szakmai Kollégium, 1 fő,
bg) a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete, 1 fő.

 (2) A  bizottsági ülések szakmai és adminisztratív előkészítését az  EMMI Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás 
és Ápolásügyi Főosztálya vezetője által kijelölt 1 fő képviselő látja el.

4. § (1) A Bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülést tart. Az ülések összehívásának szükségességéről, 
valamint azok időpontjáról, helyszínéről az elnök a bizottsági tagok bevonásával, véleményük kikérésével dönt.

 (2) A  Bizottság elnökét a  miniszter a  Bizottság tagjai közül nevezi ki. A  Bizottság alelnökét, a  Bizottság elnökének 
javaslatára, a  bizottságban helyet foglaló intézményfenntartók képviselői közül a  miniszter kéri fel. A  Bizottság 
a működésével kapcsolatos részletes feladatokat ügyrendjében határozza meg.

 (3) A  Bizottság üléseit az  elnök vezeti, aki felelős a  feladatok végrehajtásának ellenőrzéséért is, mely feladatában 
az EMMI Egészségügyi Ágazati Humánerőforrás és Ápolásügyi Főosztálya vezetője által kijelölt munkatárs segíti.

5. § (1) A 4. §-ban nem szabályozott kérdésekben a Bizottság működésének ügyrendje az irányadó.
 (2) A  Bizottság ügyrendjét a  Bizottság tagjai az  első ülésükön, a  jelen lévő tagok egyszerű többségével fogadják el, 

és azt a Bizottság elnöke az elfogadásától számított 15 napon belül jóváhagyás céljából megküldi a miniszternek.
 (3) A Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

6. § (1) A Bizottság feladatait éves munkatervben állapítja meg.
 (2) A munkaterv elfogadására és jóváhagyására az 5. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók azzal, hogy 

elfogadására a Bizottság a tárgyévet megelőző év utolsó ülésén kerül sor.
 (3) A Bizottság a munkatervbe fel nem vett, a 2. §-ban meghatározott működési körébe tartozó feladatot is elláthat.
 (4) A  2.  §-ban foglalt feladatok elvégzéséről a  Bizottság elnöke a  tárgyévet követő év február 15-éig beszámol 

a miniszternek.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  dr. Kásler miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A belügyminiszter közleménye  
a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

A belügyminiszter az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos 
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 
előírásai alapján kiegészíti azon személyek körét, illetve meghosszabbítja jogosultságukat, akik nevelési-oktatási 
intézményekben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat 
láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai felügyelete alá tartozó szakképesítések tekintetében.

Jelmagyarázat:

Ssz. Rövidítés Szakképesítés Megjegyzés

1. bSZ Biztonságszervező Szakképesítés

2. 

bVF

Büntetés-végrehajtási felügyelő Szakképesítés

3. Büntetés-végrehajtási őr Részszakképesítés

4. Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő Részszakképesítés

5. Büntetés-végrehajtási főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

6. Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

7. bVeF Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

8. BVgF Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

9. eVr Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Szakképesítés

10.

kV

Katasztrófavédelmi előadó Szakképesítés

11. Katasztrófavédelmi főelőadó Szakképesítés-ráépülés

12. Katasztrófavédelmi szakelőadó Szakképesítés

13. Katasztrófavédelmi referens Szakképesítés-ráépülés

14. kS Kéményseprő Szakképesítés

15. kF Közterület-felügyelő Szakképesítés

16. MnY Magánnyomozó Szakképesítés

17. MVSZ Mechanikus vagyonvédelmi szerelő Szakképesítés

18. Mü Migrációs ügyintéző Szakképesítés

19.

rSZr

Rendészeti szervező (rendőrség)

20. – bűnügyi Szakmairány

21. – közlekedési és közrendvédelmi Szakmairány

22. – határrendészeti Szakmairány

23.

rSZk

Rendészeti szervező (katasztrófavédelem)

24. – katasztrófavédelmi szervező Szakmairány

25. – tűzvédelmi szervező Szakmairány

26. – iparbiztonsági szervező Szakmairány

27.
rSZbV

Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtás)

28. – büntetés-végrehajtási szervező Szakmairány

29.

rt

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) Szakképesítés

30. őr-járőrtárs Részszakképesítés

31. Csapatszolgálati járőr Részszakképesítés

32. Járőr Részszakképesítés

33.

rtr

Baleseti helyszínelő Szakképesítés-ráépülés

34. Bűnügyi technikus Szakképesítés-ráépülés

35. Fő határrendész Szakképesítés-ráépülés

36. Körzeti megbízott Szakképesítés-ráépülés

37. Rendőr zászlós Szakképesítés-ráépülés

38. rtk Kutyavezető-rendőr Szakképesítés-ráépülés

39. rtO Okmányvizsgáló Szakképesítés-ráépülés
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Ssz. Rövidítés Szakképesítés Megjegyzés

40.

SZV

Személy- és vagyonőr Szakképesítés

41. Fegyveres biztonsági őr Szakképesítés-ráépülés

42. Testőr Szakképesítés-ráépülés

43. kVŐ Kutyavezető-vagyonőr Szakképesítés-ráépülés

44. tSZ Temetkezési szolgáltató Szakképesítés

45.

Tű

Tűzoltó I. Szakképesítés

46. Tűzoltó II. Részszakképesítés

47. Tűzoltó szerparancsnok Szakképesítés-ráépülés

48. Tűzoltósági referens Szakképesítés

49.
te

Tűzvédelmi előadó Szakképesítés

50. Tűzvédelmi főelőadó Szakképesítés-ráépülés

51. VÉSZt Vízépítő szaktechnikus Szakképesítés-ráépülés

52. VgAT Vízgazdálkodó technikus Szakképesítés-ráépülés

53. VgÉT Vízgépészeti technikus Szakképesítés-ráépülés

54. Vkt Víziközmű technikus Szakképesítés-ráépülés

55. VVSZt Vízminőség-védelmi szaktechnikus Szakképesítés-ráépülés

56. VSZ Vízügyi szakmunkás Szakképesítés

57. Vü Vízügyi ügyintéző Szakképesítés

58. cSk Csatornamű-kezelő Részszakképesítés

59. Fg Fürdőüzemi gépész Részszakképesítés

60. gCS gát- és csatornaőr Részszakképesítés

61. SZDFg Szivattyútelepi duzzasztóműkezelő és fenntartó gépész Részszakképesítés

62. Vk Vízkárelhárító Részszakképesítés

63. VV Vízminőség vizsgáló Részszakképesítés

64. VMk Vízműkezelő Részszakképesítés

65. VÁü Vízrajzi állomás üzemeltető Részszakképesítés

66. VF Vízkútfúró Szakképesítés

67. VüT Vízügyi technikus Szakképesítés

68. Kü Közszolgálati ügykezelő Mellék-szakképesítés

69. Közszolgálati ügyintéző Szakképesítés

70. rŐ Rendészeti őr Szakképesítés

71. Rendészeti ügyintéző Mellék-szakképesítés

Vizsgabizottsági elnöki névsor:

Ssz. Név Jogosultság

1. Antal Ferenc tSZ

2. Babos Albert Miklós dr. rSZr, rt, rtr, SZV

3. Balogh Miklós BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

4. Bíró Sándor VgAT, VKT, VVSZT, VSZ, Vü, CSK, Fg, gCS, VV, VMK, VüT

5. Borbás Tamás KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

6. Boros gábor dr. BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

7. Börzsey Lászlóné Vkt, VVSZt, cSk, VV, VMk

8. Csende Sándor Viktor KV, RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

9. Csiba Károly bSZ, kF

10. Csontos Ambrus KV, RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

11. Dovák József MnY, SZV

12. Egyed László RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

13. Frick Tamás dr. BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, KVő, Kü, Rő
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14. göncz Szabolcs RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

15. Harkai István dr. MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

16. Hollósi gábor KF, MNY, MVSZ, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

17. Hornek Zsolt BSZ, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

18. Kis Endre eVr, MVSZ

19. Kiss gábor BSZ, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

20. Koczó Ferenc dr. KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

21. Kopcsik Károly BSZ, BVF, RSZBV, Kü, Rő

22. Kovács Imre gábor BSZ, KF, MNY, SZV, Kü, Rő

23. Kovács István VgAT, VKT, VVSZT, VSZ, Vü, gCS, VK, VV, VüT

24. Kovács László VüT

25. Kovács Levente Tü, TE, Kü, Rő

26. Leviczkyné Dobi Mária VVSZT, VV, VgAT, CSK, Fg, gCS, VK, VMK, VüT

27. Lippai Zsolt Sándor BSZ, BVF, RSZR, RSZBV, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

28. Mátyás Levente bSZ, kF, MnY, SZV

29. Mohácsi Csilla VÉSZT, VgAT, VgÉT, VKT, VVSZT, VSZ, Vü, CSK, Fg, gCS, SZDFg, VK, VV, VMK, 
VÁü, VF, VüT

30. Molnár Henrietta BSZ, EVSZ, KF, MNY, MVSZ, Mü, RT, RTR, RTK, RTO, SZV, Kü, Rő

31. Molnár Sándor KV, RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

32. Nán Jenő bSZ, kF, MnY, SZV

33. Oláh István bSZ, kF, MnY, SZV

34. Pap Miklós MnY, SZV

35. Ravasz Károly bSZ, MnY, SZV

36. Rozmán gyula KV, RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

37. Salamon Lajos KV, RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

38. Seper András RSZK, Tü, TE, Kü, Rő

39. Szilvásy györgy Péter dr. BSZ, KF, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

40. Tóth Vilmosné KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

41. Varga Zsolt BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, Kü, Rő

42. Varga-Tácsi Hajnalka Kü

43. Vincze Tibor gyula BSZ, Kü, Rő

44. Vucseta Zoltán BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, RTO, SZV, Kü, Rő

45. Wertheim Albert bSZ, SZV

A táblázatban szereplő személyek jogosultságának záró időpontja: 2024. december 31., kivéve:
1. Kis Endre:  2022. 12. 31.
2. Kovács László:  2021. 12. 31.

Varga-Tácsi Hajnalka csak Közszolgálati ügyintéző szakképesítésre szerzett jogosultságot.

  dr. pintér sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása  
a 2019/2020. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre  
és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK) 
közösen az alábbiak szerint hirdeti meg az MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítésekben az iskolai rendszerű 
nappali oktatásban részt vevő végzős tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (a továbbiakban: SZKTV) 
és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (a továbbiakban: OSZTV).

A 2019/2020. tanévben az SZKTV és az OSZTV országos döntőjét, hasonlóan a korábbi évekhez, az MKIK a Szakma 
Sztár Fesztivál keretében szervezi meg az alábbi célok figyelembevételével:
A szakmai verseny fő célkitűzései
1. A magyar szakképzés színvonalának további emelése, a szakképzés eredményeinek széles körű bemutatása.
2. A végzős tanulók és iskoláik (tágabban a szakképzés) szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és 

elvárásainak.
3. A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a megmérettetés és a kiemelkedő eredmények 

elérési lehetőségének biztosítása.
4. A „fizikai, közlekedési, informatikai és távközlési szakképesítések” társadalmi presztízsének és vonzerejének 

növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén, a pályaválasztás és a pályaorientáció 
erősítése által.

5. Életszerű, gyakorlatorientált feladatokkal mérni a versenyzők tudását.

A szakmai verseny a részt vevő fiatalok számára a következő előnyöket nyújtja
1. A versenyen részt vevő azon tanuló, aki a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 

szakmai és vizsgakövetelményekről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NgM rendelet [a továbbiakban: 27/2012. 
(VIII.  27.) NgM rendelet], valamint a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet [a továbbiakban: 35/2016. 
(VIII.  31.) NFM rendelet] szerint tanul és ennek megfelelően vesz részt a versenyen, amennyiben valamely 
versenytevékenység vagy annak önálló feladatrésze esetén eléri a megszerezhető pontok legalább 60%-át, 
akkor a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
315/2013. (VIII.  28.) Korm.  rendelet] 7.  § (3) bekezdése alapján mentesül az adott versenytevékenységnek 
vagy feladatrésznek megfelelő írásbeli, interaktív, gyakorlati, központi gyakorlati vagy szóbeli 
vizsgatevékenység letétele, illetve annak önálló feladatrésze teljesítése alól, a szakképesítésenkénti 
versenyszabályzatokat figyelembe véve. Ha e versenyző mindegyik versenytevékenység esetében eléri 
az  adott versenytevékenységen megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor a 315/2013. (VIII.  28.) 
Korm.  rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesül a komplex szakmai vizsga letétele alól.

2. Azok a végzős tanulók is indulhatnak a versenyen, akik nem a meghirdetésben szereplő szakmai és 
vizsgakövetelmények szerinti képzésekben vesznek részt, azonban nekik is az e felhívásban meghatározott 
szakmai és vizsgakövetelmények szerinti feladatokat kell megoldaniuk a verseny keretében.

3. Amennyiben nem a meghirdetésben szereplő szakmai és vizsgakövetelmények szerinti  képzésben tanuló 
versenyző mindegyik versenytevékenység esetében eléri az adott versenytevékenységen megszerezhető 
pontok legalább 60%-át, a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján mentesül az általa 
tanult szakképesítés szakmai vizsgájának letétele alól.

4. Az OSZTV versenyen részt vevő azon versenyzők, akik a szakmai vizsga egésze alól felmentést kaptak 
a  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján, 
szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosultak.

Az írásbeli elődöntők lebonyolítását az MKIK a területi kamarák közreműködésével biztosítja valamennyi 
megyeszékhelyen.

A pártatlanság és az esélyegyenlőség maximális érvényesülését garantálják a központilag egységes feladatok, 
az  azonos időben történő lebonyolítás, a dolgozatok egységes szempontrendszer alapján történő javítása és 
a nyilvánosság biztosítása.



4634 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  •  2019. évi 24. szám

Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

A versenyen történő részvétel díjtalan.
A versenyre jelentkezni a w ww.sza kmas ztar.h u honlapon megjelenő felületen lehet. A jelentkezéshez szükséges 
adatok rögzítését követően a kinyomtatott jelentkezési lapot az iskola igazgatójának egyetértő, támogató 
nyilatkozatával együtt kell a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához eljuttatni.
Jelentkezés és a jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2019. december 18.
A szakmai verseny központi elődöntőből, válogatóból és döntőből áll.
Az elődöntőket követő válogatók megszervezésével kívánja az MKIK biztosítani, hogy a legfelkészültebb 
diákok kerülhessenek a verseny országos döntőjébe. A versenyzők az elődöntőn és a válogatón szerzett pontok 
alapján versenyrészenként (eredményük önállóan kerül értékelésre), szakképesítésenként külön-külön kerülnek 
rangsorolásra, és ennek megfelelően kerül sor a legjobbak behívására a verseny válogatójába, illetve az ezt követő 
országos döntőbe, figyelembe véve a szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat.
A szakmai vizsgára történő beszámításhoz az MKIK a versenyző valamennyi versenyrészen, versenyfeladatban 
elért  teljesítménye alapján adja ki az igazolást (minden esetben a meghirdetett komplex szakmai és 
vizsgakövetelményeknek megfelelően) az előírt szintet teljesítők számára.

A verseny időpontja és helye

Elődöntő
Helye: a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák székháza:

Területi Kamara
Irányító- 

szám
Cím

Szakképzési igazgató/

vezető neve
E-mail-cím Telefon

Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

6000 Kecskemét,
Árpád krt. 4.

Ördög Dóra ord og.do ra@bk mkik.h u 76/501-501

Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

5600 Békéscsaba,
Penza lkt. 5.

Mészárosné Szabó 
Anna

an na.sza bo@bm kik.h u;
bm kik@bm kik.h u

66/324-976/114

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara

3525 Miskolc,
Vologda utca 3. 

Tóth Ádám Zoltán to th.ad am@bo kik.h u 46/501-095

Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara

1016 Budapest,
Krisztina krt. 99.

dr. Elnour Abd Alla 
Szilveszter

el nour.szi lveszter@bk ik.h u 1/488-2038, 
1/488-2167

Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged,
Párizsi krt. 8–12.

Horváth gábor Zsolt hor vath.ga bor@cs mkik.h u 62/554-267, 
62/554-250/171

Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 4–6.

Takács Andrea fmk ik@fm kik.h u; 
and rea.tak acs@fm kik.h u

22/510-310

győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

9021 győr,
Szent István út 10/A

Pális Ferenc pal isferenc@gyms kik.h u 96/520-224

Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

4025 Debrecen, 
Vörösmarty u. 13–15.

Kontér Mária kon ter.m aria@hb kik.h u;
hb kik@hb kik.h u

52/500-719

Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

3300 Eger,
Faiskola út 15.

Vitkóczi
Marianna

v.ma rianna@hk ik.h u 36/429-612/116

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara

5000 Szolnok, 
Verseghy park 8.

Sonyák Béláné kata lin.son yakne@
iparka maraszolnok.h u

56/510-622

Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara

2800 Tatabánya, 
Fő tér 36.

Marosiné Ruska 
Valéria

kem kik@kem kik.h u 34/513-012

Nógrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

3100 Salgótarján, 
Alkotmány út 9/A

Erdei györgyné nki k@nk ik.h u; 
erde ine@n kik.h u

32/520-866

Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara

7625 Pécs,
Dr. Majorossy I. u. 36.

Piacsek László piac sek@pb kik.h u 72/507-124

Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és 
Iparkamara

1055 Budapest, 
Váci u. 40.

Szabóné Zéman Mária ze man.ma ria@pm kik.h u; 
szakke pzes@pm kik.h u

317-8560; 
317-8749
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Területi Kamara
Irányító- 

szám
Cím

Szakképzési igazgató/

vezető neve
E-mail-cím Telefon

Somogyi Kereskedelmi és 
Iparkamara

7400 Kaposvár, 
Anna u. 6.

Mayer Judit jmay er@ski k.h u 82/501-042

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara

4400 Nyíregyháza, 
Széchenyi u. 2.

Kajdy József kaj dy.jo zsef@sz abkam.h u 42/512-423

Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

7100 Szekszárd, 
Arany J. u. 23–25.

Vidáné Hévizi 
Bernadett

vhb etti@tm kik.h u 74/529-251

Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara

9700 Szombathely, 
Honvéd tér 2.

Szabó Tímea sza bo.tim ea@vm kik.h u 94/501-850

Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

8200 Veszprém, 
Radnóti tér 1. 

Rábai Veronika rab ai.vero nika@
veszp remikamara.h u

88/429-008

Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

8900 Zalaegerszeg, 
Petőfi u. 24.

Bangó-Rodek Viktória b r.vik toria@zm kik.h u; 
zm kik@z mkik.h u

92/550-515

Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara

9400 Sopron, 
Deák tér 14.

dr. Bihari István biha ri.istv an@
sopronik amara.h u

99/523-581

Dunaújvárosi Kereskedelmi 
és Iparkamara

2400 Dunaújváros, 
Latinovits Z. u. 10.

grosch Andrea d kik@dk ik.h u 25/501-950

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, 
Ady u. 1.

dr. Balogh Imre szakk epzes@na kkik.h u;
nak kik@nak kik.h u

93/516-671

szKtV És osztV VersenycsoportoK, szAKKÉpesítÉseK És Az eLődöntő IdőpontJAI

Kezdés időpontja egységesen 10 óra

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 
szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint

2020. január 6.
Asztalos 
Faipari technikus
gépgyártástechnológiai technikus 
Mechatronikai technikus 
Automatikai technikus 

2020. január 7.
Ács 
Kőműves 
Burkoló 
Festő, mázoló, tapétázó 
Magasépítő technikus 

2020. január 8.
Villanyszerelő 
Erősáramú elektrotechnikus 
Elektronikai technikus 
Járműipari fémalkatrész-gyártó

2020. január 9.
Pincér 
Szakács 
Vendéglátásszervező 
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2020. január 10.
Fodrász 
Kozmetikus
Cukrász 

2020. január 13.
Hegesztő 
Szerszámkészítő 
Épület- és szerkezetlakatos 
gépi forgácsoló 
Ipari gépész
Kereskedő 

2020. január 14.
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 
Eladó 
Női szabó 

2020. január 15.
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 
Épületgépész technikus 
Vegyész technikus
Irodai titkár 

A nemzetI FeJLesztÉsI mInIszter ÁgAzAtÁbA tArtozó szAKKÉpesítÉseK szAKmAI 
És VIzsgAKöVeteLmÉnyeIrőL szóLó 35/2016. (VIII. 31.) nFm rendeLetteL KIAdott szAKmAI 
És VIzsgAKöVeteLmÉnyeK szerInt

2020. január 16.
Informatikai rendszerüzemeltető 
Szoftverfejlesztő 

2020. január 17.
CAD-CAM informatikus 
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 
Távközlési technikus 
gazdasági informatikus 
Műszaki informatikus 

2020. január 20.
Járműfényező* 
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó* 
Autógyártó*
Autószerelő 
Alternatív gépjárműhajtási technikus 
Vasútforgalmi szolgálattevő* 
Vasútépítő és -fenntartó technikus*
Vasúti személyszállítási ügyintéző*, **
Jegyvizsgáló*
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2020. január 21.
Karosszérialakatos 
Autóelektronikai műszerész 
Autótechnikus 
gépjármű mechatronikus*
gépjárműépítő, szerelő*

2020. január 22.
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó*
Légi közlekedésüzemvitel-ellátó*
Repülőgép-szerelő*, **
Hajózási technikus*
Közlekedésautomatikai műszerész*
Avionikus*
Útépítő és -fenntartó technikus*, **
Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője*

*  Szakmacsoportos verseny formájában kerül megrendezésre, legjobb eredményt elérő versenyzők kerülnek a következő fordulóba (válogató, 
döntő), így nem minden szakképesítésben jutnak tovább a versenyzők.

**  A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint.

A döntő helye:
HUNgEXPO Vásár és Reklám Zrt. 
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

A döntő időpontja: 2020. április 20–22.

A versenyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarák részvételével szervezi és bonyolítja.

A kiemelkedő eredményt elérő versenyzőket az MKIK meghívja a WorldSkills és EuroSkills nemzetközi versenyek 
hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből kerülnek ki azok a fiatal szakemberek, akik képviselhetik 
Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken.

Az SZKTV és az OSZTV országos döntőjének közös eredményhirdetésére
2020. április 22-én kerül sor szakképesítésenként, ünnepélyes keretek között.

A szakmai versenyekkel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztatás kérhető:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatósága
Kalmár Zsolt
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Telefon: 06-20/980-9519
E-mail: kal mar@m kik.h u

  pölöskei gáborné s. k.,
  helyettes államtitkár
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A Miniszterelnökség közleménye  
Pro Architectura díjak adományozásáról

gulyás gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 
17/A. § (1) bekezdése alapján 

a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek 
megóvásában és az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért, valamint a Nemzeti építészetpolitika 
céljai érdekében elért kiemelkedő eredmények elismeréseként,

jeles építészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenységéért
Furu Xéniának, guttmann szabolcs Istvánnak és Wagner péter dLA-nak,
mányi Istvánnak, mányi dánielnek, gergely Lászlónak, Kardos gábornak és németh Krisztinának,
terdik bálintnak,
Katona Andrásnak, riedel miklós mártonnak és gyulai Attilának,
a Fernezelyi, basa Iroda Építész Korlátolt Felelősségű társaságnak,
gutowski robertnek, révai Attilának, Kövér Istvánnak és boczkó Ákosnak,
pottyondy péternek és pottyondy bencének;

az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményekért
schrammel zoltánnak;

kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő építtetőként kifejtett tevékenységéért
a pallas Athéné domus sapientiae Alapítványnak;

kiemelkedő építészeti alkotás megvalósításában közreműködő kivitelezőként kifejtett tevékenységéért
reznicsek zoltánnak

a Pro Architectura díjat

adományozta.
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A Demokrácia Központ Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben1)

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/g. §-ának 
(1)–(10) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, az Alkotmány 2 és 6. §-aiban foglalt elvek figyelembevételével, az 
Alkotmány 35. § (1) a), f ) és j) pontjainak végrehajtása; valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében 
megfogalmazottaknak az Alapokmányt kihirdető 1956. évi I. törvény 3. §-a szerinti végrehajtása; továbbá a Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikke 3. bekezdésében foglaltaknak az Egyezségokmányt 
kihirdető 1976. évi 8. tvr. 4. § (2) bekezdése szerinti végrehajtása; valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. §-ában és a felsőoktatásról szóló 2005. évi 
CXXXIX. törvény 7. § (5) bekezdésének első fordulatában foglaltak végrehajtása, mint közfeladat ellátásában való 
közreműködés céljából, valamint Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségvállalásai teljesítésének segítése 
érdekében közalapítványt hozott létre.
A Közalapítvány létrehozásával az Alapító kinyilvánítja azon szándékát, hogy Magyarország nemzetközi intézményes 
kapcsolatainak tudományos megalapozása céljából, a modern demokrácia nemzetközi dokumentumaiban és 
elveiben meglévő értékek figyelembevételével, Magyarország demokratikus átalakulása során szerzett tapasztalatai 
feldolgozását, közzétételét és átadását, valamint a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatását, és más országok 
a demokratikus reformfolyamatait elő kívánja mozdítani.

I. A KözALApítVÁny ALApítóJA

A Közalapítvány alapítója Magyarország Kormánya.
Az Alapító a Közalapítványt határozatlan időtartamra hozza létre. A Közalapítvány jogállása: közhasznú, jogi személy.
Az Alapító nevében és képviseletében a Kormány felhatalmazása alapján a külgazdasági és külügyminiszter jár el.

II. A KözALApítVÁny neVe

Demokrácia Központ Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány).

III. A KözALApítVÁny És szerVezetI egysÉgeIneK szÉKheLye

 III.1. A Közalapítvány székhelye: 1022 Budapest, Árvácska utca 12.
 III.2. A Közalapítvány jogi személy szervezeti egységeinek székhelye:

a) Tom Lantos Intézet: 1016 Budapest, Bérc utca 13–15.
b) Külügyi és Külgazdasági Intézet: 1016 Budapest, Bérc utca 13–15.

IV. A KözALApítVÁny cÉLJA

 IV.1. Alapítványi célok:
a) a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól mentes elterjedéséhez való aktív hozzájárulás,
b) a demokratikus átalakulással kapcsolatos tudományos kutatással összefüggő feladatok ellátása,
c) a Magyarország és a közép- és kelet-európai térség államainak demokratikus átalakulása során szerzett 

gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése, rendszerezése, tudományos feldolgozása, átadása,
d) a Magyarország a függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai 

alakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák tükrében való 
elemzése,

e) az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Európa 
Tanáccsal, valamint más nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartás, azok tapasztalatainak és 
joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása,

f ) a demokráciának és az emberi jogoknak a nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati 
érvényesülésének és tiszteletben tartásának tanulmányozása és figyelemmel kísérése,

1 A Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló 1377/2019. (VI. 25.) Korm. határozattal elfogadott módosítások 
félkövér dőlt betűvel jelölve az egységes szerkezetű alapító okirat szövegében.
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g) a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatásának elemzése,
h) a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatal támogatása, kutatás, elemzés és 

ismeretterjesztés útján,
i) külpolitikához és külgazdasághoz kapcsolódó háttértámogatás nyújtása elsősorban a kormányzati szervek 

számára,
j) közreműködés a magyar külpolitikai és külgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítésében és 

fejlesztésében.
 IV.2. Tom Lantos Intézet

IV.2.1. Az Alapító a Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként létrehozza a Tom Lantos 
Intézetet (a továbbiakban: Tom Lantos Intézet), amely ellátja a Közalapítvány Alapító Okiratának IV.1. f ) és 
g) pontjaiban meghatározott céljának megvalósítása érdekében szükséges feladatokat.

IV.2.2. A Tom Lantos Intézet az igazgató irányítása alatt álló jogi személy.
IV.2.3. A Tom Lantos Intézet induló vagyona – a Közalapítvány induló vagyonából – 1 millió forint azzal, hogy a Tom 

Lantos Intézet éves működési költségeit, valamint a feladatainak megvalósításához szükséges forrásokat az 
Alapító költségvetési támogatás keretében biztosítja.

IV.2.4. A Tom Lantos Intézet igazgatóját a Kuratórium nevezi ki, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ectv.) 38–39. §-aiban és a jelen Alapító Okiratban foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével. 
Az igazgató kinevezését a Kuratórium vonhatja vissza, egyebekben a Kuratórium elnöke gyakorolja 
a munkáltatói jogokat az igazgató felett.

IV.2.5. A Tom Lantos Intézet igazgatója tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium ülésein.
IV.2.6. A Tom Lantos Intézetet az igazgató önállóan képviseli. Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat 

az  Intézet minden munkatársa felett, ellátja az Intézet szakmai és gazdasági-pénzügyi irányítását. 
A Tom Lantos Intézet képviseletében az igazgató-helyettes is eljárhat. Az igazgató-helyettes képviseleti jogát 
a Tom Lantos Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

IV.2.7. A Tom Lantos Intézet képviseletét és működését a Tom Lantos Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatában 
kell szabályozni.

IV.2.8. A Közalapítvány Alapító Okiratának IV.1. f ) és g) pontjaiban meghatározott céljának megvalósítása érdekében 
a Tom Lantos Intézet
a) tudományos kutatásokat szervez és finanszíroz;
b) tudományos konferenciákat és rendezvényeket szervez;
c) nemzetközi ösztöndíjprogramot működtet, ösztöndíjakat adományoz;
d) szervezi és intézi a kutatók és oktatók nemzetközi kapcsolatait, tanulmányutakat szervez, fejleszti 

a vendég kutatói kapcsolatokat;
e) bekapcsolódik nemzetközi emberi jogi kutatócsoportok munkájába és nemzetközi kutatócsoportok 

létrehozását kezdeményezi, szervezi a forrásgyűjtést, dokumentációs tárat tart fenn;
f ) az emberi jogok, tolerancia, megbékélés, és transz-atlanti kapcsolatok előmozdításával 

kapcsolatban végzett tudományos tevékenység elismeréseként éves rendszerességgel díjakat 
adományoz;

g) az identitáspolitika és emberi jogok területén nemzetközi kutatási hálózatokat létesít és működtet;
h) európai és globális nyári egyetemeket és tréningeket működtet;
i) részt vesz a létező helyi és nemzetközi emberi jogi platformok munkájában;
j) egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

 IV.3. Külügyi és Külgazdasági Intézet
IV.3.1. Az Alapító a Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként létrehozza a Külügyi 

és  Külgazdasági Intézetet (a továbbiakban: Külügyi és Külgazdasági Intézet), amely ellátja – a IV.1. f ) és 
g) pontokban foglalt kivétellel – a Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében szükséges feladatokat.

IV.3.2. A Külügyi és Külgazdasági Intézet az igazgató irányítása alatt álló jogi személy.
IV.3.3. A Külügyi és Külgazdasági Intézet induló vagyona – a Közalapítvány vagyonából – 40 millió forint azzal, 

hogy a Külügyi és Külgazdasági Intézet éves működési költségeit, valamint a feladatainak megvalósításához 
szükséges forrásokat az Alapító költségvetési támogatás keretében biztosítja.
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IV.3.4. A Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatóját a Kuratórium az Alapító egyetértésével nevezi ki az Ectv. 
38–39.  §-aiban és a jelen Alapító Okiratban foglalt összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével. 
Az  igazgató kinevezését a Kuratórium az Alapító előzetes egyetértésével minősített többséggel vonhatja 
vissza, egyebekben a Kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgató felett.

IV.3.5. A Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium ülésein.
IV.3.6. A Külügyi és Külgazdasági Intézetet az igazgató önállóan képviseli. Az igazgató gyakorolja a munkáltatói 

jogokat az Intézet minden munkavállalója felett, valamint ellátja az Intézet szakmai és gazdasági-pénzügyi 
irányítását. A Külügyi és Külgazdasági Intézet képviseletében az igazgató-helyettes is eljárhat. Az igazgató-
helyettes képviseleti jogát a Külügyi és Külgazdasági Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza.

IV.3.7. A Külügyi és Külgazdasági Intézet képviseletét és működését a Külügyi és Külgazdasági Intézet Szervezeti 
és Működési Szabályzatában kell szabályozni, míg gazdálkodását önálló gazdálkodási Szabályzatban 
kell szabályozni. A Külügyi és Külgazdasági Intézet belső szabályzatainak elfogadásáról és módosításáról 
az igazgató dönt.

IV.3.8. A Közalapítvány céljának megvalósítása érdekében a Külügyi és Külgazdasági Intézet:
a) elemzi és értékeli a külgazdasági és külpolitikai tevékenységet, javaslatot tesz annak fejlesztésére;
b) ellátja a külgazdasági és külpolitikai stratégiai-tervezési feladatokat, értékelő és elemző 

tevékenységgel hozzájárul a külgazdasági és külügyi szakpolitikai döntéshozatalhoz;
c) elemzi és értékeli a külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásával kapcsolatos nemzetközi és 

hazai tudományos kutatások eredményeit, a hatékonyabb feladat-ellátás fejlesztési lehetőségeit 
és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg;

d) kapcsolatot tart és együttműködik más államok külgazdasági és külügyi tudományos intézeteivel, 
valamint szakmai műhelyekkel;

e) tudományos, elemzési tevékenységgel segíti a kulturális-, tudományos- és gazdaságdiplomácia 
kiemelt ügyeinek megvalósítását és intézményeinek fejlesztését,

f ) közreműködik a külgazdasági és külpolitikai tevékenységeket érintő nemzetközi és hazai 
kutatásokban és kutatócsoportok munkájában, támogatja a külgazdasági közigazgatási 
szolgáltatások országos és helyi megerősítését;

g) támogatja a külgazdasági és külpolitikai témájú szakmai könyv- és folyóirat-kiadást, ennek 
keretében gondoskodik különösen a Külügyi Szemle, valamint a Foreign Policy Review című 
folyóiratok kiadásáról,

h) elemzi és értékeli a külgazdasági és külügyi közfeladat-ellátás és az ezt biztosító szervezetrendszer 
működését, hatékonyságának javítását, erre vonatkozóan fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg,

i) információkat gyűjt és előrejelzéseket készít a külföldi államok külpolitikáját és külgazdasági 
stratégiáját meghatározó eseményekről és döntésekről, valamint a külpolitikai folyamatokról;

j) közreműködik a magyar külgazdasági és külpolitikai feladatok ellátásában részt vevő szakemberek 
szakmai ismereteinek szélesítésében, oktatásában;

k) közreműködik a diplomáciai feladatokat ellátó kormánytisztviselők képzési rendszerének 
tudományos és módszertani megalapozásában és kialakításában, ehhez kapcsolódó szakértői 
feladatok ellátásában, a külügyi- és külgazdasági ágazati szakmai belső továbbképzések 
biztosításában;

l) magyar és idegen nyelvű rendezvényekkel előmozdítja a magyar külgazdaság és külpolitika 
tudományos és civil kapcsolatainak fejlesztését, valamint a külpolitikai közgondolkodás erősítését, 
elősegíti az ágazati szakpolitikai- és tudományos kutatás eredményeinek a civil szféra felé 
történő széleskörű megismerhetőségét.

m) részt vesz a külgazdasági és külpolitikai tárgyú nyilvános információk terjesztésében, a diplomáciai, 
illetve a külügyi- és külgazdasági ágazati szakmai ismeretek és tudományos eredmények 
megismertetését segítő oktatásban, disszeminációs fórumok és – rendezvények biztosításában; 

n) külgazdasági és külügyi tudományos információs és kutatási rendszert és hálózatot működtet, 
gondoskodik a külgazdasági és külügyi tudományos információs és kutatási rendszer 
örökségének feltárásáról, értékeléséről, megőrzéséről és disszeminációjáról;

o) támogatja a külgazdasági közigazgatási szolgáltatások fejlesztését, hozzájárul a külgazdasággal 
kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátásához;
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p) közreműködik a Magyarországra érkező delegációk és más hivatalos meghívottak szakmai és 

tudományos előadásai feltételeinek biztosításában;

q) együttműködik a külpolitikai és külgazdasági stratégia tudományos megalapozásában és 

rendszeres felülvizsgálatában, közreműködik a diplomáciai tervezésben.
IV.4.1. A Közalapítvány tevékenységét a közhasznú szervezet követelményeinek megfelelően végzi. A Közalapítvány 

a céljainak megvalósítása során

a) az 1956. évi I. törvénnyel kihirdetett Egyesült Nemzetek Alapokmányának 2. cikkében,

b) az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya 1. cikkének 3. bekezdésében,

c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 73. §-ában,

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (2) bekezdés első fordulatában,

e) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 140. § a) és 

b) pontjában, valamint a 141. § (2) bekezdésében,

f ) a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 

2014. évi XC. törvényben,

g) a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben,

h) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben,

i) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben,

j) a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben,
k) a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról szóló 366/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendeletben

meghatározott közfeladatok ellátásában működik közre.

IV.4.2. A Közalapítvány a IV.4.1. pontban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan az Ectv. 2. § 20. pontja 

szerinti közhasznú tevékenységet végez. Ennek keretében – a IV.1. pontban meghatározott célok 

megvalósítása érdekében – különösen a IV.2.8. és IV.3.8. és IV.4.1. pontokban felsorolt feladatokat látja el, 

valamint közreműködik Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítésében.

 IV.5. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt közalapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki 

részesülhet. Ezen felül a Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki 

számára hozzáférhető, illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat az Ectv.-ben meghatározott 

feltételek szerint. A Közalapítvány – ide értve a Külügyi és Külgazdasági Intézetet és a Tom Lantos Intézetet is 

(a továbbiakban együtt: Intézetek) – közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 IV.6. A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely nemzetközi 

szervezet, külföldi állam vagy kormány, valamint belföldi, illetőleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait, működési szabályait elfogadja. 

A  csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt. Ennek során a Kuratórium a csatlakozni kívánó 

szervezetről, intézményről vagy személyről rendelkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – 

a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány 

céljaitól. A támogatás közvetlenül a Külügyi és Külgazdasági Intézet, illetve a Tom Lantos Intézet számára is adható. 

Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a meghatározott célokra kell fordítani.

A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha

a) a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal összeegyeztethetetlen, 

vagy

b) a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival, vagy

c) a felajánlás elfogadása a Közalapítványt bármilyen módon kedvezőtlenül érintené, vagy

d) a felajánlás elfogadása Magyarország nemzetközi kapcsolatait vagy egyéb érdekeit sérti.
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V. A KözALApítVÁny VAgyonA

 V.1. A Közalapítvány induló vagyona:
A Közalapítvány céljaira rendelt induló vagyont az Alapító oly módon biztosítja, hogy a központi költségvetés 
általános tartalékából a Közalapítvány céljaira rendelkezésre bocsát 20 millió forintot, továbbá az Alapító 
a Közalapítvány használatába adja a Budapest XII. kerület, Svájci út 10. II. emelet alatti ingatlant.

 V.2. A Közalapítvány anyagi forrásai:
a) csatlakozás során tett és nem a törzsvagyon növelésére rendelt vagyoni felajánlások,
b) az állami költségvetésben évente megállapítható támogatás,
c) egyéb bevételek, adományok,
d) az Alapító által a Külügyi és Külgazdasági Intézet jogi személyiségű szervezeti egység létrehozására 

rendelkezésre bocsátott 40.000.000 forint összeg.
 V.3. A Közalapítvány törzsvagyona 10 millió forint.
 V.4. A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.
 V.5. Az Alapító és később csatlakozók által a Közalapítvány céljaira rendelt vagyon és annak hozadékai kizárólag 

a  Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében használhatók fel, az Alapító Okirat VI.3. pontjának 
figyelembevételével.

VI. A KözALApítVÁny gAzdÁLKodÁsA

 VI.1. A Közalapítvány vállalkozói és befektetési tevékenységet a Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat és a Kuratórium 
minősített többséggel meghozott döntése alapján, csak közhasznú vagy a IV.1. pontban meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység megvalósítása érdekében folytathat, azokat nem veszélyeztetve. gazdálkodása során 
elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapító Okirat IV.4.1. pontjában meghatározott közhasznú 
tevékenységre fordíthatja.

 VI.2. A Közalapítvány vagy annak jogi személyiségű szervezeti egysége csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.

 VI.3. A Közalapítvány a működés folyamatosságának biztosítására törzsvagyont képez, amelynek mértéke: 10 millió 
forint. A törzsvagyon a közalapítványi vagyonon belüli olyan alap, melynek csupán a hozadéka használható fel 
közvetlenül közalapítványi célok fedezésére (a működés költségeire). A törzsvagyonon felüli bevétel közalapítványi 
célokra közvetlenül felhasználható. Az induló vagyonon belül a törzsvagyonba utalandó vagyonrész arányát 
az Alapító állapítja meg.
A törzsvagyonba kell helyezni:
a) ha a csatlakozók eltérően nem rendelkeznek, az 500.000 forintot meghaladó mértékű csatlakozói pénzbeli 

vagyonrendelések 50%-át mindaddig, amíg a törzsvagyon az 1 milliárd forintot eléri;
b) a törzsvagyon növelésére rendelt csatlakozói adományt;
c) a Közalapítvány vagyonának a működése során keletkezett és a Kuratórium által e célra elkülöníteni rendelt 

részét, ide nem értve a Közalapítvány jogi személyiségű szervezeti egységeinek saját vagyonát;
d) az állami költségvetés által éves összegben meghatározott és közalapítványi célra fordítható költségvetési 

előirányzatoknak a Kormány által – a költségvetési összeg odaítélésekor – meghatározott részét.
 VI.4. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereiből származó pénzeszközeit a Magyar Államkincstárban 

(a  továbbiakban: Kincstár) vezetett pénzforgalmi számlán köteles tartani azok felhasználásáig. Ezen 
pénzeszközökből származó, átmenetileg szabad pénzeszközeit a Közalapítvány kizárólag a Kincstár hálózatában 
értékesített állampapírok vásárlásával hasznosíthatja. Az egyéb forrásból származó pénzeszközeit a legkedvezőbb 
feltételeket kínáló pénzintézetnél kell elhelyezni, vagy annál kedvezőbb feltételekkel kell értékállandóságáról 
gondoskodni. E kérdésben a Kuratórium dönt.

 VI.5. A Közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható természetbeni adományokat 
ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítés nyomán befolyó összeget az adományozó esetleges 
rendelkezésének megfelelően kell felhasználni, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kell elszámolni.

 VI.6. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 VI.7. A Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítvány, illetve az Intézetek a közhasznú gazdálkodása elősegítésére 

– amennyiben a jogszabályi keretek között befektetési tevékenységet kívánnak végezni – Befektetési Szabályzatot 
kötelesek elfogadni.
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 VI.8. A Közalapítvány működési költségeire, a Kuratórium által – az alapítványi célok, az észszerű gazdálkodás, valamint 
a belföldi és külföldi adományozók által meghatározott célok szem előtt tartásával – évente meghatározott összeg 
fordítható. A Közalapítvány éves működési költségeit az Alapító költségvetési támogatás keretében biztosítja.

 VI.9. A Közalapítvány, ide nem értve az önállóan gazdálkodó Intézeteket pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 
5%-ának mértékéig, legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító 
okiratban foglalt célokra.

 VI.10. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás 
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenőrzés módját, valamint a szerződésszegés következményeit tartalmazó 
szerződést köt.

 VI.11. A Közalapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, éves beszámolóját, valamint 
a közhasznúsági mellékletét hivatalos honlapján teszi közzé.

 VI.12. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 
hatálya alá tartozó közalapítványi tisztségviselők (Kuratórium elnöke és tagjai, Intézetek vezetői, a Felügyelő 
Bizottság tagjai) az ott meghatározott feltételek mellett vagyonnyilatkozatot tesznek. A vagyonnyilatkozatokat 
a Közalapítvány titkára őrzi.

VII. A KözALApítVÁny szerVezete, műKödÉse

 VII.1. A Közalapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő és ügyintéző szerve a héttagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait 
a  külgazdasági és külügyminiszter javaslatára az Alapító jelöli ki a nemzetközi és a magyar tudomány és közélet 
neves személyiségei köréből, három év határozott időtartamra. A Kuratórium elnökét és alelnökét a külgazdasági 
és külügyminiszter javaslatára a tagok közül az Alapító jelöli ki három év határozott időtartamra. A Kuratórium 
tagjai megbízatásukat külön nyilatkozattal fogadják el. A Kuratórium tagjai, elnöke és alelnöke – a kijelölésüknek 
megfelelő eljárásrend szerint és időtartamra – újraválaszthatók.

 VII.2. A Kuratórium tagjai:
– Martonyi János
– Kovács László
– Mesterházy Attila 
– Balog Zoltán
– Józsa László
– Nagy gábor Tamás
– Németh Zsolt
A Kuratórium elnöke: Martonyi János
Kuratórium alelnöke: Kovács László

 VII.3. A kuratóriumi tisztség megszűnik:
a) a kuratóriumi tagság megszűnésével;
b) a tisztségről történő lemondással, azzal, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a  továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (4) bekezdése értelmében, ha a Közalapítvány működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá;

c) a határozott időtartam lejártával.
 VII.4. A kuratóriumi tagság megszűnik:

a) lemondással;
b) az Alapító által a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján történő visszahívással, vagy a kijelölésnek 

az  államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2006. évi LXV. törvény 5. § alapján történő visszavonásával;

c) a Közalapítvány megszűnésével;
d) a kuratóriumi tag halálával;
e) a határozott időtartam lejártával;
f ) a taggal szemben fennálló kizáró ok megállapításával
g) a tag összeférhetetlenségének megállapításával
h) a Vnytv. 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése esetén, 

a 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva.
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 VII.5. A Kuratórium működése, hatásköre:
VII.5.1. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja. A Kuratórium határozatait 

ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza.
a) Határozathozatal ülés tartásával
 A Kuratórium ülését a napirend megjelölésével és az írásos előterjesztés egyidejű megküldésével 

legalább 14 nappal az ülést megelőzően az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja 
össze. A  Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 14 napon belül, változatlan napirenddel ismét 
össze kell hívni. Bármely kuratóriumi tag írásos indítványára, mely tartalmazza a cél és az ok 
megjelölését – az indítvány benyújtásától számított 30 napon belül – a Kuratórium ülését össze 
kell hívni. A kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni 
az  ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, 
a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.

b) Határozathozatal ülés tartása nélkül
 Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök a határozat 

tervezetének a kuratóriumi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A kuratóriumi 
tagok a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8, legfeljebb 14 napon belül szavazatukat 
megküldik az ülést kezdeményező elnöknek vagy alelnöknek és titkárnak. A határozathozatali 
eljárás akkor eredményes, ha a kuratóriumi tagok több mint fele megküldi szavazatait. Ha bármely 
kuratóriumi tag az ülés megtartását kívánja, az ülést össze kell hívni. A szavazásra megszabott 
határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően 
érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – 
az  ülést kezdeményező elnök vagy alelnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 
három napon belül közli a kuratóriumi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő 
utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 
napja.

VII.5.2. A Kuratórium ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
A  nyilvánosság kizárásáról a Kuratórium egyedi határozattal dönt. A zárt ülésről a Kuratórium az egyes 
napirendi pontok elfogadásával egy időben egyszerű szótöbbséggel határoz.

VII.5.3. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a Kuratórium ülésein elhangzottak 
lényegét kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülések időpontját, a határozatok 
szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők 
számarányát, személyét. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülések levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és 
a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá. A jegyzőkönyvet a Kuratórium iratai között meg kell őrizni. A jegyzőkönyv 
alapján kell vezetni a Határozatok könyvét, amelybe be kell vezetni a határozat tartalmát, időpontját, hatályát, 
a döntést támogatók, ellenzők arányát, személyét. A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet meg kell 
küldeni a Felügyelő Bizottság részére.

VII.5.4. A Kuratórium határozatai nyilvánosak, azokat a Közalapítvány hivatalos honlapján közzé kell tenni. 
A  Kuratórium döntéseit továbbá az érintettekkel írásban, igazolható módon is közölni kell. A Kuratórium 
a  közalapítványi vagyon felhasználását érintő határozatairól az országos sajtó útján is tájékoztatja 
a nyilvánosságot.

VII.5.5. Az iratokba való betekintést a Kuratórium elnöke vagy alelnöke engedélyezi. A betekintésre irányuló 
kérelmet, illetve a betekintésre adott engedélyt írásba kell foglalni.

 VII.6. A Kuratórium döntéseit az ülésen jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén 
az ülés elnökének szavazata dönt.

 VII.7. A Kuratórium – az ülésen jelen lévő – tagjainak minősített, kétharmados többségi szavazata szükséges:
a) a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ), a Vagyonkezelési- és Befektetési Szabályzat 

elfogadásához, módosításához, ide nem értve az intézetek saját vagyonkezelési és befektetési szabályzatait;
b) a Kuratórium ügyrendjének elfogadásához, módosításához;
c) az éves pénzügyi-gazdálkodási terv elfogadásához, módosításához;
d) az éves beszámoló és közhasznúsági melléklete megállapításához, elfogadásához;
e) a Közalapítvány vagyonáról való rendelkezéssel és a befolyt pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos 

döntésekhez;
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f ) a Közalapítványhoz való csatlakozás elfogadására és csatlakozás esetén a vagyon elfogadására vonatkozó 
döntéshez

g) az Alapító előzetes hozzájárulásával a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatóinak kinevezéséhez és 
kinevezése visszavonásához;

h) a Tom Lantos Intézet igazgatójának kinevezéséhez és kinevezésének visszavonásához;
i) a Közalapítvány titkárának munkájáról és tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadásához;
j) a Közalapítvány (ide nem értve az Intézeteket) 2.500.000 forintot meghaladó kötelezettségvállalásról szóló 

döntéséhez;
k) mindahhoz, amit az Alapító Okirat vagy a Közalapítvány SZMSZ-e a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

 VII.8. A Közalapítvány működésének, szervezetének, képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét 
az  SZMSZ, a Vagyonkezelési és a Befektetési Szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei között. 
A  Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolója közlésének nyilvánosságát 
a Közalapítvány hivatalos honlapján keresztül biztosítja.
VII.8.1. A Közalapítvány SZMSZ-ének a jelen Alapító Okiratban meghatározottakon felül tartalmaznia kell:

a) a Kuratórium ügyrendjét;
b) a tisztségviselők hatáskörét;
c) a Közalapítvány titkárának feladat- és hatáskörét;
d) a Közalapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságát.
VII.8.2. Az Intézetek SZMSZ-ének a jelen Alapító Okiratban meghatározottakon felül tartalmaznia kell:

a) az Intézet szervezeti felépítését;
b) az Intézet vezetőjének helyettesítési rendjét;
c) az Intézetek működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságát.
 VII.9. A Kuratórium tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem 

veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt 
tarthatnak, amelynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét a Közalapítvány önálló szabályzatában kell 
meghatározni. A tiszteletdíjat a kuratóriumi tagok ülésenként kapják. A tiszteletdíj összege ülésenként nem 
lehet magasabb, mint a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap 100%-a, kivéve a Kuratórium elnökének 
tiszteletdíját, amely nem haladhatja meg a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap kétszeresét.

 VII.10. Az alelnök az elnök teljes jogú helyettese, az elnök akadályoztatása esetén ellátja annak feladatait. Az elnök 
akadályoztatása esetén az elnök által gyakorolt munkáltatói jogköröket az alelnök gyakorolja.

 VII.11. A Kuratórium minden év március 31-ig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a Közalapítvány előző évi 
működéséről, május 31-ig pedig vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól. A Kuratórium 
a beszámolóhoz és annak közhasznúsági mellékletéhez csatolja a Felügyelő Bizottság jelentését.

VIII. összeFÉrhetetLensÉg

 VIII.1. A Kuratórium elnökének, alelnökének, illetve tagjainak összeférhetetlenségére – a Ptk. 3:22. § és 3:397. §  
(3)–(4) bekezdésén kívül – az alábbi kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak:
VIII.1.1.  A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a)   amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b)   amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)   amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d)   amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte.
VIII.1.2.  A Közalapítvány tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt.
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 VIII.2. A kuratóriumi tagság összeférhetetlensége: A Kuratórium tagja nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, az Intézetek 
bármelyikének igazgatója, a Közalapítvány titkára és a könyvvizsgálója. A Kuratóriumi tagok nem lehetnek egymás 
és a Felügyelő Bizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak közeli hozzátartozói.

 VIII.3. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1 § 
(1) bekezdés 1. pont], illetve hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 2. pont] (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 
a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesült, vagy
b) bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben vagy támogatásról szóló döntésben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.

IX. A FeLügyeLő bIzottsÁg

 IX.1. A Közalapítvány ellenőrző szerve a háromtagú Felügyelő Bizottság.
 IX.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait öt évre a külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján az Alapító bízza 

meg.
 IX.3. A Felügyelő Bizottság

Elnöke:
Surányi györgy
Tagjai:
Lovassy Tamás
Szalai Péter

 IX.4. A felügyelő bizottsági tisztség megszűnik:
a) a tagság megszűnésével;
b) a tisztségről történő lemondással, azzal, hogy, ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, 

a  lemondás az új tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá;

c) a tisztségből történő visszahívással;
d) a határozott időtartam lejártával.

 IX.5. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) a tisztségről történő lemondással, azzal, hogy, ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, 

a  lemondás az új tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá;

b) a tisztségből történő visszahívással;
c) a határozott időtartam lejártával;
d) a taggal szemben fennálló kizáró ok megállapításával;
e) a tag összeférhetetlenségének megállapításával;
f ) a Vnytv. 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése esetén, 

a 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva.
 IX.6. A Felügyelő Bizottság

a) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdálkodási 
tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, vagy ha erre az Alapító vagy a Kuratórium felkéri;

b) jogosult a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérni;

c) jogosult a Közalapítvány üzleti könyveit, iratait a pénzkezelés, utalványozás rendjét megvizsgálni;
d) köteles a Közalapítvány működését és gazdálkodását az ügyek teljes körére nézve átfogóan ellenőrizni;
e) az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység 

összhangját;
f ) véleményezi az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét;
g) a Közalapítvány működésével összefüggő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egy 

alkalommal írásban beszámol az Alapítónak.
 IX.7. A Felügyelő Bizottság feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli a Kuratóriummal.
 IX.8. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közalapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt 

vesznek, ha jogszabály így rendelkezik.
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 IX.9. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, 
a  napirend megjelölésével legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is 
összehívható. A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag kezdeményezheti, amelynek 
az elnök a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles eleget tenni.

 IX.10. A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Felügyelő Bizottság 
határozatképes, ha három tagja jelen van. Működésének egyéb szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje 
tartalmazza, amelyet a Felügyelő Bizottság maga állapít meg, és amely nem lehet ellentétes jogszabállyal, jelen 
Alapító Okirat és az SZMSZ rendelkezéseivel.

 IX.11. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
 IX.12. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell 

hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
Ha  a  Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a  Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a gazdálkodás törvényességét és célszerűségét ellenőrző 
Állami Számvevőszéket, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget, valamint az Alapítót.

 IX.13. A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért – amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti – tiszteletdíjban részesülhetnek, valamint szükséges és igazolt költségeik megtérítésére is igényt 
tarthatnak, amelynek feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró külgazdasági 
és külügyminiszter előzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. A Felügyelő 
Bizottság tagjai tiszteletdíjukat ülésenként kapják. A tiszteletdíj összege nem lehet magasabb, mint a mindenkori 
kormánytisztviselői illetményalap 100%-a, kivéve a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját, amely nem 
haladhatja meg a mindenkori kormánytisztviselői illetményalap kétszeresét.

 IX.14. A Felügyelő Bizottság működésére, üléseinek rendjére, határozatainak meghozatalára és nyilvánosságára 
egyebekben a Kuratóriumra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet 
az ülésen részt vevő minden felügyelő bizottsági tagnak alá kell írnia.

 IX.15. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke, alelnöke vagy tagja, az Intézetek bármelyikének igazgatója, a Közalapítvány titkára;
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

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

pénzbeli szolgáltatásokat;
d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
e) a Közalapítvány könyvvizsgálója.

 IX.16. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

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

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

vagy törölte.
 IX.17. A Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
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X. KönyVVIzsgÁLó

 X.1. A Közalapítvány számviteli rendjének, könyvelési, gazdálkodási feladatainak ellenőrzését – a Közalapítvány 
nyilvántartásba vételét követően – pályáztatás útján felkért, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban álló, 
a Kuratórium által megbízott független könyvvizsgáló végezheti.

 X.2. A könyvvizsgáló
a) köteles évenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és ennek, továbbá az éves működés vizsgálatának 

eredményéről a Kuratóriumnak a vizsgálatot követően jelentést készíteni;
b) feladatai ellátása során

– jogosult megvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerződéseit, bankszámláját;
– jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól;
– ellátja a Kuratórium által meghatározott feladatokat.

 X.3. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a Felügyelő Bizottság véleménye nélkül a Kuratórium a Közalapítvány éves 
beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat határozatot.

 X.4. Nem lehet a Közalapítvány könyvvizsgálója olyan személy, aki
a) a Kuratórium elnöke, alelnöke vagy tagja;
b) a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja;
c) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
d) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül;
e) az a)–d) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója;
f ) alkalmazotti vagy érdekeltségi viszonyban áll az Alapítóval.

 X.5. A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg.

XI. A KözALApítVÁny KÉpVIseLete, ALÁírÁsI JogosuLtsÁg

 XI.1. A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt a Kuratórium elnöke vagy az alelnöke képviseli, 
képviseleti joguk önálló.

 XI.2. A Közalapítvány bank- (kincstári) számlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke és alelnöke önállóan jogosult. 
Az intézetek vezetői az általuk képviselt Intézet bank- (kincstári) számlája felett önállóan rendelkezik.

XII. A KözALApítVÁny tItKÁrA

 XII.1. A Közalapítvány adminisztratív és gazdálkodási feladatait a Közalapítvány titkára (a továbbiakban: titkár) látja el.
 XII.2. A titkár gondoskodik a kuratóriumi ülések előkészítéséről, a Kuratórium Közalapítványt érintő határozatainak, egyéb 

döntéseinek végrehajtásáról. A Közalapítvány SZMSZ-ének  eltérő rendelkezése hiányában, ellátja a Közalapítvány 
bér- és munkaügyi, valamint pénzügyi és számviteli adminisztrációját, továbbá mindazokat az igazgatási, 
gazdálkodási feladatokat, amelyeket a Közalapítvány SZMSZ-e a titkárra ruház, kivéve az Intézetek működésével 
összefüggő feladatokat.

 XII.3. A titkárt a Kuratórium nevezi ki az Ectv. 38–39. §-aiban és a jelen Alapító Okiratban foglalt összeférhetetlenségi 
szabályok figyelembevételével. A titkár kinevezéséről és kinevezésének visszavonásáról a kuratóriumi tagok 
egyszerű szótöbbséggel döntenek. A titkár felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke, akadályoztatása 
esetén az alelnök gyakorolja.

XIII. zÁró rendeLKezÉseK

 XIII.1. A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi 
eljárásában Magyarország külgazdasági és külügyminisztere jogosult eljárni.

 XIII.2. A Közalapítvány – céljai megvalósítása érdekében – együttműködik a hazai és nemzetközi, hasonló közfeladatot 
ellátó állami, civil szervezetekkel és kutatóintézményekkel.

 XIII.3. A Kuratórium a Közalapítvány működéséről évente beszámol az Alapítónak.
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 XIII.4. A Közalapítvány éves pénzügyi és gazdasági beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét a Közalapítvány 
hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni. A Kuratórium a jóváhagyott éves beszámolót és közhasznúsági 
mellékletét megküldi az Alapító képviseletében eljáró külgazdasági és külügyminiszternek.
XIII.4.1.  A Közalapítvány könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezések az irányadók.
 XIII.5. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére a mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezések az irányadók.
 XIII.6. Az alapítványi vagyon és hozadékai kezelésének és felhasználásának részletes szabályait a Közalapítvány 

vagyonkezelési szabályzatában kell meghatározni.
 XIII.7. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Ectv. és a mindenkor hatályos 

jogszabályok rendelkezések az irányadók.
 XIII.8. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

Budapest, 2019. június 28.

  szijjártó péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter  
  az Alapító képviseletében

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításai alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2019. június 28.

  szijjártó péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter  
  az Alapító képviseletében
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye – szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok 
a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

ügyiratszám: FEKF/98807/2019/ITM 

Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (3) bekezdésének, valamint a felsőoktatási 
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének rendelkezéseire, a  felsőoktatási 
intézményekbe történő felvételhez egyes alapképzési szakok és osztatlan szakok esetében az  érettségi vizsga 
teljesítésével kapcsolatos követelményekről az Innovációs és Technológiai Minisztérium az alábbi közleményt adja ki.

A  2020. évi felsőoktatási felvételi eljárások során a  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni a felvételi pontszámítás, így különösen a többletpontrendszer tekintetében. 
A  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az  alapképzésre és osztatlan 
képzésre jelentkezők érettségi pontjait – a  művészet és a  művészetközvetítés képzési terület, a  sporttudomány 
képzési területen az edző alapképzési szak, valamint a művészeti jellegű osztatlan tanárképzés kivételével – kötelező 
módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése a felvétel feltételeként 
írja elő a  legalább egy emelt szintű érettségi vizsga követelményét, ez  nem vonatkozik azokra a  jelentkezőkre, 
akik olyan képzésre jelentkeznek, amely képzés esetén a  felvételi összpontszámot kizárólag a  gyakorlati vizsga 
alapján kell megállapítani. A  közlemény képzési területenként tartalmazza azt, hogy az  adott szakon a  felvétel 
feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgát szabadon választott vizsgatárgyból, vagy meghatározott 
vizsgatárgyból kell teljesíteni. 

A közzétett táblázatok az egyes képzési területek alapképzéseire és osztatlan képzéseire vonatkozóan tartalmazzák 
az  adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által – a  felsőoktatási felvételi eljárásról 
szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül – közösen 
kiválasztott és a  felvétel feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat és a  vizsgák szintjét. A  táblázatok 
tartalmazzák – a  képzést folytató felsőoktatási intézmények, valamint a  Magyar Rektori Konferencia javaslata 
alapján –, hogy az adott képzésben az emelt szintű érettségi vizsga előírást mely érettségi vizsgatárgyak köréből 
szükséges a  jelentkezőnek teljesítenie. Egyéb esetben a  választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak 
jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jelentenek. Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet 
választani az  adott képzési területen vagy képzési szakon, ott a  táblázat tartalmazza azt is, ha van kötelező 
érettségi vizsgatárgy.

Az  osztatlan tanárszakokon az  adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok emelt szintű érettségi 
követelményeit kell alkalmazni azzal, hogy a  jelentkező legfeljebb egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítésére 
kötelezhető. Amennyiben az  osztatlan tanári szakpárnak van bölcsészettudományi képzési területhez tartozó 
tanári szakja, akkor ezen tanári szak esetében kötelező az előírt emelt szintű érettségi vizsga teljesítése. A sport és 
testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszakok (testnevelő tanári szak, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő 
tanári szak) tekintetében kötelező érettségi vizsgatárgy az emelt szintű testnevelés. Abban az esetben, ha a sport 
és testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszak a  meghirdetés során olyan tanárszakkal áll szakpárban, 
amelynek tekintetében az  adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakon az  emelt szintű érettségi vizsga 
teljesítése kötelező, a közép szintű testnevelés teljesítése elégséges feltétel.

A  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján az  egyes képzési 
területeken képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az  adott képzési 
területen, a  többletteljesítmény jogcímén, jogszabály alapján adható többletpontokból melyikért jár 
többletpont.
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Agrár képzési terület

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból az  alapszakokon és 
az agrármérnöki osztatlan képzésen egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, 
szlovák) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, 
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-
vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), 
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági 
alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:

erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, 
élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési 
ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-
vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, 
mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és 
elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek.

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak:

autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 
ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
hajózás technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mezőgazdasági 
és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, mechatronikai 
ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem



4653 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  •  2019. évi 24. szám

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak

állatorvosi

biológia 
és 
kémia 
Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

erdőmérnöki 

matematika vagy biológia vagy fizika vagy kémia vagy földrajz 
vagy informatika vagy idegen nyelv (angol vagy német) vagy egy szakmai 
előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 
vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 
A felsorolt vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

agrármérnöki az általános követelmények szerint

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

élelmiszermérnöki az általános követelmények szerint

földmérő és földrendező mérnöki

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

vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint

lótenyésztő, lovassport szervező 
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki

az általános követelmények szerint

mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint

szőlész-borász mérnöki az általános követelmények szerint

tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint

természetvédelmi mérnöki az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint
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Államtudományi képzési terület 

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 
meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: rendészeti alapismeretek.

A  képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: rendészet ismeretek, rendészeti és 
közszolgálati ismeretek, honvédelmi ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, azzal a megkötéssel, 
hogy legfeljebb egy szakmai előkészítő vizsgatárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy választható. 
A felsoroltakból egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen*

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

Igen

* Állami légiközlekedési alapképzési, bűnügyi alapképzési, bűnügyi igazgatási alapképzési, katasztrófavédelem alapképzési, nemzetbiztonsági 
alapképzési, polgári nemzetbiztonsági alapképzési, rendészeti alapképzési, katonai vezetői alapképzési, katonai logisztika alapképzési, katonai 
üzemeltetés alapképzési, rendészeti igazgatási alapképzési szakok esetében. 
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Osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak

államtudományi az általános követelmények szerint

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

rendészeti igazgatási (biztonsági,  
büntetés-végrehajtási, 
határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, 
közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi, migrációs, 
vám- és jövedéki igazgatási 
szakirányokkal) az általános követelmények szerint

rendészeti (bevándorlási,
büntetés-végrehajtási szervező,
határrendészeti rendőr,
igazgatásrendészeti rendőr,
közeledésrendészeti rendőr,
közrendvédelmi rendőr,
vám- és pénzügyőri szakirányokkal)

nemzetközi biztonság-  
és védelempolitikai

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül angol nyelv 
vagy földrajz vagy matematika is választható

állami légiközlekedési  
(állami légijármű-vezető, 
katonai repülésirányító, katonai 
repülőműszaki szakirányokkal)

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a matematika is 
választható

bűnügyi igazgatási
(bűnügyi hírszerző, bűnügyi 
nyomozó, gazdaságvédelmi 
nyomozó, pénzügyi nyomozó, 
informatikai nyomozó 
szakirányokkal)

bűnügyi (bűnüldözési, 
bűnügyi felderítő, 
gazdasági nyomozó, 
adó- és pénzügyi nyomozó, kiber 
nyomozó szakirányokkal)

katasztrófavédelem (iparbiztonsági, 
katasztrófavédelmi műveleti, 
tűzvédelmi és mentésirányítási 
szakirányokkal)

katonai gazdálkodási

katonai logisztika

katonai üzemeltetés

katonai vezetői

nemzetbiztonsági

polgári nemzetbiztonsági

közigazgatás-szervező

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

nemzetközi igazgatási

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

Bölcsészettudomány képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 
meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a  jelentkezőnek, egyet emelt 
szinten kell teljesíteni. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

anglisztika

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

germanisztika  
(német vagy német nemzetiségi 
szakirány)

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

germanisztika 
(néderlandisztika 
vagy skandinavisztika szakirány)

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

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

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és
arab nyelv vagy angol nyelv vagy francia nyelv vagy héber nyelv vagy japán 
nyelv vagy kínai nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv 
vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv

magyar 

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

közösségszervezés  
(ifjúsági közösségszervezés, 
kulturális közösségszervezés 
vagy humánfejlesztés szakirány)

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv 
és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
vagy társadalomismeret vagy történelem 
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)

néprajz
magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy földrajz 
vagy társadalomismeret vagy angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv 
vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

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

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és
angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin 
nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol 
nyelv vagy újgörög nyelv

pedagógia

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

pszichológia

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom 
vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem 
vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek 
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

régészet

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

újlatin nyelvek és kultúrák  
(francia, olasz vagy spanyol 
szakirány)

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

újlatin nyelvek és kultúrák  
(román, román nemzetiségi 
szakirány)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz 
nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom 
vagy spanyol nyelv vagy portugál nyelv

újlatin nyelvek és kultúrák  
(portugál szakiránnyal)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz 
nyelv vagy spanyol nyelv vagy portugál nyelv vagy román nyelv vagy román 
(nemzetiségi) nyelv és irodalom

romológia

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és
angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin 
nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol 
nyelv

szabad bölcsészet 

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és 
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz 
nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

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

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és 
angol nyelv vagy bolgár nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv 
vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom 
vagy latin nyelv vagy lengyel nyelv vagy német nyelv vagy német 
nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv 
vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák 
nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén 
nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román 
(nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv

történelem

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

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak:

gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy 
matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

A szakokon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

A szakokon választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:

informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar 
ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak:

irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen
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Osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak

gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés

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

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

alkalmazott közgazdaságtan

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

gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint

kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint

emberi erőforrások az általános követelmények szerint

nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel az általános követelmények szerint

turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

Informatika képzési terület

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező 
és 
fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek.

A  képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai 
ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

gazdaságinformatikus

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

mérnökinformatikus

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívülelektronikai 
alapismeretek vagy távközlés ismeretek vagy távközlési ismeretek 
vagy villamosipar és elektronika ismeretek vagy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyként automatikai és elektronikai 
ismeretek vagy közlekedésautomatikai ismeretek is választható

programtervező informatikus az általános követelmények szerint

üzemmérnök-informatikus

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül elektronikai 
alapismeretek vagy távközlés ismeretek vagy távközlési ismeretek 
vagy villamosipar és elektronika ismeretek vagy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyként: automatikai és elektronikai 
ismeretek vagy közlekedésautomatikai ismeretek is választható

Jogi képzési terület

 A  felvétel feltételeként az  alapképzésben   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból 
az alapszakokon egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont. Igen
Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú 
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 
32 pont.

Igen

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

Igen

Osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak

jogász

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

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

igazságügyi igazgatási

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika 
vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai 
előkészítő tárgy 
(választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, 
rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy (közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
informatika ismeretek, informatikai ismeretek, rendészet ismeretek, 
rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés 
ismeretek, földmérési ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű 
ügyviteli ismeretek)

munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika 
vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai 
előkészítő tárgy 
(választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, 
rendészeti alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek,) 
vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (közgazdaság ismeretek, 
közgazdasági ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, 
szociális ismeretek, ügyvitel ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti 
és közszolgálati ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli 
ismeretek)
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Műszaki képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 
meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező, 
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, 
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési 
alapismeretek (közlekedéstechnika), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), 
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika vagy közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, 
nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek. 

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: 

bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, 
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari 
ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai 
ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati 
ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-
vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő 
ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, 
mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, 
rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika 
ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek.

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 
mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési 
ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, 
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és 
légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, 
szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a  felsoroltakból a  jelentkezőnek, 
egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak

építészmérnöki

matematika kötelező
és
fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy építészeti és építési 
alapismeretek vagy építőipar ismeretek vagy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgyként magas- és mélyépítési ismeretek vagy út-, vasút- és hídépítési 
ismeretek is választható 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

anyagmérnöki az általános követelmények szerint
biomérnöki az általános követelmények szerint

energetikai mérnöki

matematika 
és
fizika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek 
vagy gépészeti alapismeretek vagy vegyipari alapismeretek) vagy egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy (épületgépészet ismeretek vagy gépészet ismeretek 
vagy informatika ismeretek vagy informatikai ismeretek vagy vegyipar ismeretek 
vagy vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) vagy egy ágazaton 
belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy autó- és repülőgépszerelési ismeretek 
vagy automatikai és elektronikai ismeretek vagy élelmiszeripari gépésztechnikai 
ismeretek vagy gépgyártás-technológiai ismeretek vagy közlekedésautomatikai ismeretek 
vagy mechatronikai ismeretek vagy mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek 
vagy vasútgépészeti ismeretek 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

építészmérnöki

matematika kötelező
és
fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy építészeti és építési 
alapismeretek vagy építőipar ismeretek vagy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgyként magas- és mélyépítési ismeretek vagy út-, vasút- és hídépítési 
ismeretek is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.



4665 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  •  2019. évi 24. szám

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

építőmérnöki az általános követelmények szerint
faipari mérnöki az általános követelmények szerint
gépészmérnöki az általános követelmények szerint

biztonságtechnikai 
mérnöki

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a katonai alapismeretek 
vagy a honvédelmi ismeretek is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

ipari termék- 
és formatervező 
mérnöki

matematika kötelező
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
(gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, faipari alapismeretek, építészeti 
és építési alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 
(könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, informatika ismeretek, informatikai 
ismeretek faipar ismeretek, faipari ismeretek, gépészet ismeretek, nyomdaipar 
ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- 
és repülőgépszerelési ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-
technológiai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, mechatronikai ismeretek, 
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 
vasútgépészeti ismeretek) is választható 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

járműmérnöki az általános követelmények szerint
jármű-üzemmérnöki az általános követelmények szerint 
könnyűipari 
mérnöki

az általános követelmények szerint

környezetmérnöki

matematika kötelező
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
(elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, 
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 
alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési 
alapismeretek (közlekedéstechnika) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 
(bányászat ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási 
ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, 
épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, 
földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, 
informatikai ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, 
könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem vízgazdálkodás 
ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedés ismeretek  (közlekedéstechnika) 
és  (közlekedés-üzemvitel), közlekedésgépész ismeretek,  mezőgazdasági gépész 
ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, 
vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi 
ismeretek)
vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- 
és repülőgépszerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, bányaművelési 
ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési 
szállítmányozási és logisztikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai 
ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi 
ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútüzemi 
közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek) is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint
logisztikai mérnöki az általános követelmények szerint
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

mechatronikai 
mérnöki

az általános követelmények szerint

molekuláris bionika 
mérnöki

az általános követelmények szerint

műszaki 
földtudományi

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a földrajz is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

műszaki menedzser

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül gazdasági ismeretek 
vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan) 
vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

műszaki szakoktató
az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül az oktatási alapismeretek 
vagy pedagógia ismeretek vagy szociális ismeretek is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

repülőmérnöki az általános követelmények szerint
vegyészmérnöki az általános követelmények szerint
villamosmérnöki az általános követelmények szerint
vízügyi üzemeltetési 
mérnöki

az általános követelmények szerint

Művészet képzési terület

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont. Nem
Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú 
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 
32 pont.

Nem

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

Nem

Vizsgatárgy: gyakorlati

Osztatlan képzés

festőművész 

grafikusművész

intermédia-művész
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Osztatlan képzés

restaurátorművész

szobrászművész

dramaturg 

színházrendező 

színművész 

tájépítészet és kertművészet

Alapképzési szakok

építőművészet

animáció

mozgókép (film- és televíziórendezés, mozgóképes filmhang, mozgóképes filmvágás, operatőr, gyártásszervezés, 
filmírás szakirány)

televíziós műsorkészítő

látványtervezés

designkultúra

formatervezés

fotográfia

tervezőgrafika

textiltervezés 

tárgyalkotás 

képzőművészet-elmélet 

média design

koreográfus

táncművész 

táncos és próbavezető 

alkotóművészet és muzikológia (alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet, jazz-zeneszerzés, 
muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, zeneszerzés szakirány)

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

Művészetközvetítés képzési terület

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Nem
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

Vizsgatárgy: gyakorlati

Alapképzési szakok

drámainstruktor

környezetkultúra

képalkotás (képalkotás, mozgóképkultúra és média szakirány)

kézműves tárgykultúra

zenekultúra

Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Általános követelmények a pontszámításhoz

1. Osztatlan képzések

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia kötelező
és 
fizika vagy kémia.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat – mindkettőt emelt szinten – kell választania 
a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Nem

2. Alapképzések

A felvétel feltételeként  bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból az alapszakokon egyet emelt 
szinten kell teljesíteni. 

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen 
nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), szociális 
alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy:

egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi 
technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak

általános orvos az általános követelmények szerint

fogorvos az általános követelmények szerint

gyógyszerész az általános követelmények szerint 

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

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

az általános követelmények szerint

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

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervező az általános követelmények szerint

orvosi diagnosztikai analitikus az általános követelmények szerint

Pedagógusképzés képzési terület

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

magyar nyelv és irodalom vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) 
és 
biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy 
szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy. 
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A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek.

A  képzési területen választható ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia 
ismeretek, pedagógiai ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen*

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

* minden alapszakon, minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

csecsemő- és kisgyermeknevelő

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül fizika 
vagy társadalomismeret vagy ének-zene vagy testnevelés vagy vizuális 
kultúra vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi 
alapismeretek vagy szociális alapismeretek) vagy egy ágazati 
és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek 
vagy egészségügyi ismeretek vagy egészségügyi technika ismeretek 
vagy egészségügyi technikai ismeretek vagy szociális ismeretek 
vagy képző- és iparművészet ismeretek vagy képző- és iparművészeti 
ismeretek vagy egyházzenész ismeretek vagy gyakorlatos színész ismeretek 
vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész ismeretek vagy klasszikus 
zenész ismeretek vagy táncos ismeretek vagy egy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek, 
gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-
ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek) is választható
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

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

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

konduktor az általános követelmények szerint

óvodapedagógus  
(nemzetiségi szakirány)

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül ének-zene 
vagy testnevelés vagy vizuális kultúra vagy egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek vagy szociális alapismeretek) 
vagy egy ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy 
(egészségügy ismeretek vagy egészségügyi ismeretek, egészségügyi 
technika ismeretek vagy egészségügyi technikai ismeretek vagy szociális 
ismeretek vagy képző- és iparművészet ismeretek vagy képző- 
és iparművészeti ismeretek vagy egyházzenész ismeretek vagy gyakorlatos 
színész ismeretek vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész ismeretek 
vagy klasszikus zenész ismeretek vagy táncos ismeretek) vagy egy ágazaton 
belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek, 
gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-
ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek) is választható
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is 
választható

tanító  
(nemzetiségi szakirány)

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül ének-zene 
vagy testnevelés vagy informatika vagy vizuális kultúra vagy egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek vagy informatikai 
alapismeretek vagy szociális alapismeretek) vagy egy ágazati 
és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek 
vagy egészségügyi ismeretek vagy egészségügyi technika ismeretek 
vagy egészségügyi technikai ismeretek vagy informatika ismeretek 
vagy informatikai ismeretek vagy szociális ismeretek vagy képző- 
és iparművészet ismeretek vagy képző- és iparművészeti ismeretek 
vagy egyházzenész ismeretek vagy gyakorlatos színész ismeretek 
vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész ismeretek vagy klasszikus 
zenész ismeretek vagy táncos ismeretek vagy egy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek, 
gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-
ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek) is választható
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is 
választható



4673 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  •  2019. évi 24. szám

Sporttudomány képzési terület 

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni az edző alapképzési szak kivételével.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy 
testnevelés vagy történelem vagy matematika.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

sport- és rekreációszervezés
(sportszervezés, rekreációszervezés 
és egészségfejlesztés szakirány)

az általános követelmények szerinti

edző gyakorlati 
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Társadalomtudomány képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 
meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak:
 

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy 
társadalomismeret vagy történelem. 

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból jelentkezőnek, egyet 
emelt szinten kell teljesíteni.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

informatikus könyvtáros

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül informatika 
vagy informatikai alapismeretek vagy informatika ismeretek 
vagy informatikai ismeretek is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

kommunikáció- és médiatudomány az általános követelmények szerint
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

kulturális antropológia

magyar nyelv és irodalom vagy társadalomismeret vagy földrajz 
vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol)
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint

politikatudományok az általános követelmények szerint

szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

szociológia az általános követelmények szerint

Természettudomány képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 

meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak:

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy 

szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:

elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vegyipari 

alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: 

bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és 

elektronika ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, vízügyi ismeretek.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a  felsoroltakból a  jelentkezőnek, 

egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen*

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

* minden alapszakon, minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

biológia
biológia kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

fizika
fizika kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

földrajz

földrajz kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, 
azonban az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a történelem 
is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

földtudományi az általános követelmények szerint

kémia
kémia kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

környezettan az általános követelmények szerint

matematika

matematika kötelező 
és 
a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, azonban szakmai 
előkészítő tárgy vagy ágazati érettségi vizsgatárgy nem választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni az alábbiak közül: 
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia vagy matematika.
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye – szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok 
a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

ügyiratszám: FEKF/100650/2019/ITM 

Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (3) bekezdésének, valamint a felsőoktatási 
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének rendelkezéseire, a  felsőoktatási 
intézményekbe történő felvételhez egyes alapképzési szakok és osztatlan szakok esetében az  érettségi vizsga 
teljesítésével kapcsolatos követelményekről az Innovációs és Technológiai Minisztérium az alábbi közleményt adja ki.

A  2021. évi felsőoktatási felvételi eljárások során a  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet előírásait kell alkalmazni a  felvételi pontszámítás, így különösen a  többletpontrendszer tekintetében. 
A  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az  alapképzésre és osztatlan 
képzésre jelentkezők érettségi pontjait – a  művészet és a  művészetközvetítés képzési terület, a  sporttudomány 
képzési területen az edző alapképzési szak, valamint a művészeti jellegű osztatlan tanárképzés kivételével – kötelező 
módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése a felvétel feltételeként 
írja elő a  legalább egy emelt szintű érettségi vizsga követelményét, ez  nem vonatkozik azokra a  jelentkezőkre, 
akik olyan képzésre jelentkeznek, amely képzés esetén a  felvételi összpontszámot kizárólag a  gyakorlati vizsga 
alapján kell megállapítani. A  közlemény képzési területenként tartalmazza azt, hogy az  adott szakon a  felvétel 
feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgát szabadon választott vizsgatárgyból vagy meghatározott 
vizsgatárgyból kell teljesíteni. 

A közzétett táblázatok az egyes képzési területek alapképzéseire és osztatlan képzéseire vonatkozóan tartalmazzák 
az  adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által – a  felsőoktatási felvételi eljárásról 
szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül – közösen 
kiválasztott és a  felvétel feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat és a  vizsgák szintjét. A  táblázatok 
tartalmazzák – a  képzést folytató felsőoktatási intézmények, valamint a  Magyar Rektori Konferencia javaslata 
alapján  –, hogy az  adott képzésben az  emelt szintű érettségi vizsga előírást mely érettségi vizsgatárgyak köréből 
szükséges a  jelentkezőnek teljesítenie. Egyéb esetben a  választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak 
jelentkezési feltételként középszintű érettségi vizsgát jelentenek. Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet 
választani az adott képzési területen vagy képzési szakon, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha van kötelező érettségi 
vizsgatárgy.

Az  osztatlan tanárszakokon az  adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok emelt szintű érettségi 
követelményeit kell alkalmazni azzal, hogy a  jelentkező legfeljebb egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítésére 
kötelezhető. 

Amennyiben az  osztatlan tanári szakpárnak van angol nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, német és 
nemzetiségi német nyelv és kultúra, francia nyelv és kultúra, olasz nyelv és kultúra vagy spanyol nyelv és kultúra 
tanári szakpárja, akkor a  felsorolt tanári szakok esetében kötelező az  adott idegen nyelvből az  előírt emelt szintű 
érettségi vizsga teljesítése. Amennyiben a felsorolt 6 tanári szakpár párosítva van egymással, a jelentkező döntése, 
hogy melyik idegennyelvből tesz emelt szintű érettségi vizsgát. 

A  sport és testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszakok (testnevelő tanári szak, gyógytestnevelő-
egészségfejlesztő tanári szak) tekintetében kötelező érettségi vizsgatárgy az  emelt szintű testnevelés. Abban 
az esetben, ha a sport és testnevelés műveltségi területű osztatlan tanárszak a meghirdetés során olyan tanárszakkal 
áll szakpárban, amelynek tekintetében az  adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakon az  emelt szintű 
érettségi vizsga teljesítése kötelező (kivétel az angol nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, német és nemzetiségi 
német nyelv és kultúra, francia nyelv és kultúra, olasz nyelv és kultúra vagy spanyol nyelv és kultúra tanárszaknál), 
a jelentkező csak egy emelt szintű érettségi vizsga letételére kötelezhető, amelyet a két szak közül megválaszthat. 



4678 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  •  2019. évi 24. szám

Az előzőekben részletezett tanári szakpárokon kívül a  többi tanári szakpár esetében a  jelentkező választása, hogy 
melyik előírt érettségi vizsgatárgyat teszi le emelt szinten, kivétel amennyiben az  egyik vagy mindkettő tanári 
szakon gyakorlati vizsga a követelmény.

A  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján az  egyes képzési 
területeken képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az  adott képzési 
területen, a többletteljesítmény jogcímén, jogszabály alapján adható többletpontokból melyikért jár többletpont.

Agrár képzési terület

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból az  alapszakokon és 
az agrármérnöki osztatlan képzésen egyet emelt szinten kell teljesíteni.  

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, 
szlovák) vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, 
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-
vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), 
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági 
alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:

erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, 
élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési 
ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-
vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, 
mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és 
elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek.

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak:

autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai 
ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
hajózás technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mezőgazdasági 
és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, mechatronikai 
ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak

állatorvosi

biológia 
és 
kémia 
Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

erdőmérnöki 

matematika vagy biológia vagy fizika vagy kémia vagy földrajz 
vagy informatika vagy idegen nyelv (angol vagy német) vagy egy szakmai 
előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 
vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy 
A felsorolt vizsgatárgyakból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

agrármérnöki az általános követelmények szerint

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

élelmiszermérnöki az általános követelmények szerint

földmérő és földrendező mérnöki

matematika vagy informatika
és
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) 
vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány 
vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi 
vizsgatárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer választható) 
Bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet 
emelt szinten kell teljesíteni.
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint

lótenyésztő, lovassport szervező 
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

mezőgazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnöki

az általános követelmények szerint

mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint

szőlész-borász mérnöki az általános követelmények szerint

tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint

természetvédelmi mérnöki az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint

Államtudományi képzési terület 

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 

meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem.

 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: rendészeti alapismeretek.

A  képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: rendészet ismeretek, rendészeti és 

közszolgálati ismeretek, honvédelmi ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, azzal a megkötéssel, 

hogy legfeljebb egy szakmai előkészítő vizsgatárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy választható. 

A felsoroltakból egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen*

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

Igen

* Állami légiközlekedési alapképzési, bűnügyi alapképzési, bűnügyi igazgatási alapképzési, katasztrófavédelem alapképzési, nemzetbiztonsági 
alapképzési, polgári nemzetbiztonsági alapképzési, rendészeti alapképzési, katonai vezetői alapképzési, katonai logisztika alapképzési, katonai 
üzemeltetés alapképzési, rendészeti igazgatási alapképzési szakok esetében. 

Osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak

államtudományi
az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül egy idegen nyelv 
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika is választható

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

rendészeti igazgatási 
(biztonsági, büntetés-
végrehajtási, határrendészeti, 
igazgatásrendészeti, 
közlekedésrendészeti, 
közrendvédelmi, migrációs, 
vám- és jövedéki igazgatási 
szakirányokkal) az általános követelmények szerint

rendészeti (bevándorlási,
büntetés-végrehajtási szervező,
határrendészeti rendőr,
igazgatásrendészeti rendőr,
közeledésrendészeti rendőr,
közrendvédelmi rendőr,
vám- és pénzügyőri szakirányokkal)

nemzetközi biztonság-  
és védelempolitikai

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül egy idegen nyelv 
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy földrajz vagy matematika 
is választható
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

állami légiközlekedési  
(állami légijármű-vezető,  
katonai repülésirányító,  
katonai repülőműszaki 
szakirányokkal)

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a matematika is 
választható

bűnügyi igazgatási
(bűnügyi hírszerző, bűnügyi 
nyomozó, gazdaságvédelmi 
nyomozó, pénzügyi nyomozó, 
informatikai nyomozó 
szakirányokkal)

bűnügyi (bűnüldözési, 
bűnügyi felderítő, 
gazdasági nyomozó, 
adó- és pénzügyi nyomozó,  
kiber nyomozó szakirányokkal)

katasztrófavédelem (iparbiztonsági, 
katasztrófavédelmi műveleti, 
tűzvédelmi és mentésirányítási 
szakirányokkal)

katonai gazdálkodási

katonai logisztika

katonai üzemeltetés

katonai vezetői

nemzetbiztonsági

polgári nemzetbiztonsági

közigazgatás-szervező

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül egy idegen 
nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), további szakmai 
előkészítő vizsgatárgyként: informatikai alapismeretek vagy közgazdasági 
alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan); továbbá 
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyként: informatikai ismertek 
vagy informatikai ismeretek vagy közgazdaság ismeretek is választható

nemzetközi igazgatási

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül egy idegen nyelv 
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika; további 
szakmai előkészítő vizsgatárgyként: közgazdasági alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan); további ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgyként: közgazdaság ismeretek vagy közgazdasági ismeretek is 
választható
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Bölcsészettudomány képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 
meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a  jelentkezőnek, egyet emelt 
szinten kell teljesíteni. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

anglisztika

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

germanisztika  
(német vagy német nemzetiségi 
szakirány)

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

germanisztika  
(néderlandisztika 
vagy skandinavisztika szakirány)

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

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

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és
arab nyelv vagy angol nyelv vagy francia nyelv vagy héber nyelv vagy japán 
nyelv vagy kínai nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv 
vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv

magyar 

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

közösségszervezés  
(ifjúsági közösségszervezés, 
kulturális közösségszervezés 
vagy humánfejlesztés szakirány)

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv 
és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv 
vagy társadalomismeret vagy történelem 
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)

néprajz
magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy földrajz 
vagy társadalomismeret vagy angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv 
vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

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

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és
angol nyelv vagy arab nyelv vagy francia nyelv vagy japán nyelv vagy latin 
nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol 
nyelv vagy újgörög nyelv

pedagógia

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

pszichológia

angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom 
vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem 
vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek 
(az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)

régészet

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

újlatin nyelvek és kultúrák  
(francia, olasz vagy spanyol 
szakirány)

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

újlatin nyelvek és kultúrák  
(román, román nemzetiségi 
szakirány)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz 
nyelv vagy román nyelv vagy román (nemzetiségi) nyelv és irodalom 
vagy spanyol nyelv vagy portugál nyelv.

újlatin nyelvek és kultúrák  
(portugál szakiránnyal)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem
és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz 
nyelv vagy spanyol nyelv vagy portugál nyelv vagy román nyelv vagy román 
(nemzetiségi) nyelv és irodalom

romológia

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és
angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin 
nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol 
nyelv

szabad bölcsészet 

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és 
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz 
nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv 

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

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és 
angol nyelv vagy bolgár nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv 
vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom 
vagy latin nyelv vagy lengyel nyelv vagy német nyelv vagy német 
nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv 
vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák 
nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén 
nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román 
(nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv 

szlavisztika  
(ukrán, ukrán nemzetiségi 
szakirány)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika
és
angol nyelv vagy bolgár nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv 
vagy horvát nemzetiségi nyelv vagy horvát (nemzetiségi) nyelv és irodalom 
vagy latin nyelv vagy lengyel nyelv vagy német nyelv vagy német 
nemzetiségi nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv 
vagy szerb nyelv vagy szerb (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovák 
nyelv vagy szlovák (nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy szlovén 
nyelv vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román 
(nemzetiségi) nyelv és irodalom vagy ukrán nyelv

történelem

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

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak:
 

gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy 
matematika vagy történelem vagy földrajz vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy. 

A szakokon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

A szakokon választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak:

informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság 
ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar 
ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak:

irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi 
Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont. 

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont. Igen
Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú 
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 
32 pont.

Igen

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

Igen
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Osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak

gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés

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

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

alkalmazott közgazdaságtan

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

gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint

kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint

emberi erőforrások az általános követelmények szerint

nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel az általános követelmények szerint

turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

Informatika képzési terület

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező 
és 
fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek.

A  képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai 
ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

gazdaságinformatikus

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

mérnökinformatikus

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül elektronikai 
alapismeretek vagy távközlés ismeretek vagy távközlési ismeretek 
vagy villamosipar és elektronika ismeretek vagy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyként automatikai és elektronikai 
ismeretek vagy közlekedésautomatikai ismeretek is választható

programtervező informatikus az általános követelmények szerint

üzemmérnök-informatikus

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül elektronikai 
alapismeretek vagy távközlés ismeretek vagy távközlési ismeretek 
vagy villamosipar és elektronika ismeretek vagy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyként: automatikai és elektronikai 
ismeretek vagy közlekedésautomatikai ismeretek is választható

Jogi képzési terület
 
A  felvétel feltételeként az  alapképzésben   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból 
az alapszakokon egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

Osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak

jogász

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

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

igazságügyi igazgatási

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika 
vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai 
előkészítő tárgy 
(választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, 
rendészeti alapismeretek, ügyviteli alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy (közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, 
informatika ismeretek, informatikai ismeretek, rendészet ismeretek, 
rendészeti és közszolgálati ismeretek, ügyvitel ismeretek, földmérés 
ismeretek, földmérési ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű 
ügyviteli ismeretek)

munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási

magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika 
vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai 
előkészítő tárgy 
(választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), informatikai alapismeretek, 
rendészeti alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek,) 
vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (közgazdaság ismeretek, 
közgazdasági ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, 
szociális ismeretek, ügyvitel ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti 
és közszolgálati ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgy (irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli 
ismeretek)
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Műszaki képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 
meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező, 
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:
 

elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, 
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési 
alapismeretek (közlekedéstechnika), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), 
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika vagy közlekedés-üzemvitel), mezőgazdasági alapismeretek, 
nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: 

bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, 
erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari 
ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai 
ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati 
ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-
vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő 
ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, 
mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, 
rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika 
ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek.

A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: 

bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és 
mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési 
ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, 
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és 
légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, 
szállítmányozási és logisztikai ismeretek.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a  felsoroltakból a  jelentkezőnek, 
egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen



4691 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  •  2019. évi 24. szám

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont. Igen
Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú 
szakképesítésért, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 
32 pont.

Igen

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

Igen

Osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak

építészmérnöki

matematika kötelező
és
fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy építészeti és építési 
alapismeretek vagy építőipar ismeretek vagy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgyként magas- és mélyépítési ismeretek vagy út-, vasút- és hídépítési 
ismeretek is választható 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

anyagmérnöki az általános követelmények szerint
biomérnöki az általános követelmények szerint

energetikai mérnöki

matematika 
és
fizika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek 
vagy gépészeti alapismeretek vagy vegyipari alapismeretek) vagy egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy (épületgépészet ismeretek vagy gépészet ismeretek 
vagy informatika ismeretek vagy informatikai ismeretek vagy vegyipar ismeretek 
vagy vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek) vagy egy ágazaton 
belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy autó- és repülőgépszerelési ismeretek 
vagy automatikai és elektronikai ismeretek vagy élelmiszeripari gépésztechnikai 
ismeretek vagy gépgyártás-technológiai ismeretek vagy közlekedésautomatikai ismeretek 
vagy mechatronikai ismeretek vagy mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek 
vagy vasútgépészeti ismeretek 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

építészmérnöki

matematika kötelező
és
fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy építészeti és építési 
alapismeretek vagy építőipar ismeretek vagy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgyként magas- és mélyépítési ismeretek vagy út-, vasút- és hídépítési 
ismeretek is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

építőmérnöki az általános követelmények szerint
faipari mérnöki az általános követelmények szerint
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

gépészmérnöki az általános követelmények szerint

biztonságtechnikai 
mérnöki

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a katonai alapismeretek 
vagy a honvédelmi ismeretek is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

ipari termék- 
és formatervező 
mérnöki

matematika kötelező
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
(gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, faipari alapismeretek, építészeti 
és építési alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 
(könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, informatika ismeretek, informatikai 
ismeretek faipar ismeretek, faipari ismeretek, gépészet ismeretek, nyomdaipar 
ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- 
és repülőgépszerelési ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-
technológiai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, mechatronikai ismeretek, 
mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, 
vasútgépészeti ismeretek) is választható 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

járműmérnöki az általános követelmények szerint
jármű-üzemmérnöki az általános követelmények szerint 
könnyűipari 
mérnöki

az általános követelmények szerint

környezetmérnöki

matematika kötelező
és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
(elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, 
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 
alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési 
alapismeretek (közlekedéstechnika) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 
(bányászat ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási 
ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, építőipar ismeretek, 
épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, 
földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, 
informatikai ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, 
könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem vízgazdálkodás 
ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedés ismeretek (közlekedéstechnika) 
és  (közlekedés-üzemvitel), közlekedésgépész ismeretek,  mezőgazdasági gépész 
ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, 
vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi 
ismeretek)
vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (autó- 
és repülőgépszerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, bányaművelési 
ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, 
hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési 
szállítmányozási és logisztikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai 
ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, postaforgalmi 
ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, vasútüzemi 
közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek) is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint
logisztikai mérnöki az általános követelmények szerint
mechatronikai 
mérnöki

az általános követelmények szerint
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

molekuláris bionika 
mérnöki

az általános követelmények szerint

műszaki 
földtudományi

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül a földrajz is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

műszaki menedzser

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül gazdasági ismeretek 
vagy közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan) 
vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

műszaki szakoktató
az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül az oktatási alapismeretek 
vagy pedagógia ismeretek vagy szociális ismeretek is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

repülőmérnöki az általános követelmények szerint
vegyészmérnöki az általános követelmények szerint
villamosmérnöki az általános követelmények szerint
vízügyi üzemeltetési 
mérnöki

az általános követelmények szerint

Művészet képzési terület

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

Vizsgatárgy: gyakorlati

Osztatlan képzés

festőművész 

grafikusművész

intermédia-művész

restaurátorművész
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Osztatlan képzés

szobrászművész

dramaturg 

színházrendező 

színművész 

tájépítészet és kertművészet

Alapképzési szakok

építőművészet

animáció

mozgókép (film- és televíziórendezés, mozgóképes filmhang, mozgóképes filmvágás, operatőr, gyártásszervezés, 
filmírás szakirány)

televíziós műsorkészítő

látványtervezés

designkultúra

formatervezés

fotográfia

tervezőgrafika

textiltervezés 

tárgyalkotás 

képzőművészet-elmélet 

média design

koreográfus

táncművész 

táncos és próbavezető 

alkotóművészet és muzikológia (alkalmazott zeneszerzés, elektronikus zenei médiaművészet, jazz-zeneszerzés, 
muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret, zeneszerzés szakirány)

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

Művészetközvetítés képzési terület

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

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

Nem

Vizsgatárgy: gyakorlati

Alapképzési szakok

drámainstruktor

környezetkultúra

képalkotás (képalkotás, mozgóképkultúra és média szakirány)

kézműves tárgykultúra

zenekultúra

Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Általános követelmények a pontszámításhoz

1. Osztatlan képzések

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia kötelező
és 
fizika vagy kémia.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat – mindkettőt emelt szinten – kell választania 
a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Nem

Osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak

általános orvos az általános követelmények szerint

fogorvos az általános követelmények szerint

gyógyszerész az általános követelmények szerint 

2. Alapképzések

A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból az alapszakokon egyet 
emelt szinten kell teljesíteni. 

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy idegen 
nyelv (angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy 
vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), szociális 
alapismeretek.

A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy:

egészségügy ismeretek, egészségügyi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, egészségügyi 
technika ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, szociális ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

* Az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakjain, földrajz, mozgóképkultúra és médiaismeret, művészettörténet, történelem, 
vizuális kultúra, belügyi rendészeti ismeretek, filozófia Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1–10. helyezésért 20 többletpont adható.

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

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

az általános követelmények szerint

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

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervező az általános követelmények szerint

orvosi diagnosztikai analitikus az általános követelmények szerint
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Pedagógusképzés képzési terület

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak: 

magyar nyelv és irodalom vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) 
és 
biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy 
szakmai előkészítő tárgy vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek.

A  képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógiai ismeretek, pedagógiai 
ismeretek.

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

* minden alapszakon, minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

csecsemő- 
és kisgyermek- 
nevelő

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül fizika vagy társadalomismeret 
vagy ének-zene vagy testnevelés vagy vizuális kultúra vagy lovári nyelv vagy beás nyelv 
vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek vagy szociális 
alapismeretek) vagy egy ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy 
(egészségügy ismeretek vagy egészségügyi ismeretek vagy egészségügyi technika 
ismeretek vagy egészségügyi technikai ismeretek vagy szociális ismeretek vagy képző- 
és iparművészet ismeretek vagy képző- és iparművészeti ismeretek vagy egyházzenész 
ismeretek vagy gyakorlatos színész ismeretek vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész 
ismeretek vagy klasszikus zenész ismeretek vagy táncos ismeretek vagy egy ágazaton 
belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek,  
gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, 
népzenész-ismeretek, táncos ismeretek) is választható

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

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

konduktor 

magyar nyelv és irodalom
és
biológia vagy idegen nyelv vagy matematika vagy történelem vagy ének-zene 
vagy testnevelés vagy informatika vagy vizuális kultúra vagy egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek vagy informatikai alapismeretek vagy szociális 
alapismeretek) vagy egy ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy 
(egészségügy ismeretek vagy egészségügyi ismeretek vagy egészségügyi technika 
ismeretek vagy egészségügyi technikai ismeretek vagy informatika ismeretek 
vagy informatikai ismeretek vagy szociális ismeretek vagy sport ismeretek vagy képző- 
és iparművészet ismeretek vagy képző- és iparművészeti ismeretek vagy egyházzenész 
ismeretek vagy gyakorlatos színész ismeretek vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész 
ismeretek vagy klasszikus zenész ismeretek vagy táncos ismeretek vagy egy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész-
ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos 
ismeretek) is választható
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

óvodapedagógus  
(nemzetiségi 
szakirány)

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül ének-zene vagy testnevelés 
vagy vizuális kultúra vagy lovári nyelv vagy beás nyelv vagy egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek vagy szociális alapismeretek) vagy egy 
ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy (egészségügy ismeretek 
vagy egészségügyi ismeretek, egészségügyi technika ismeretek vagy egészségügyi 
technikai ismeretek vagy szociális ismeretek vagy képző- és iparművészet ismeretek 
vagy képző- és iparművészeti ismeretek vagy egyházzenész ismeretek vagy gyakorlatos 
színész ismeretek vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész ismeretek vagy klasszikus 
zenész ismeretek vagy táncos ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész-ismeretek, jazz-zenész-
ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos ismeretek) is 
választható
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

tanító  
(nemzetiségi 
szakirány)

az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül ének-zene vagy testnevelés 
vagy informatika vagy vizuális kultúra vagy lovári nyelv vagy beás nyelv vagy egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy (egészségügyi alapismeretek vagy informatikai alapismeretek 
vagy szociális alapismeretek) vagy egy ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi 
vizsgatárgy (egészségügy ismeretek vagy egészségügyi ismeretek vagy egészségügyi 
technika ismeretek vagy egészségügyi technikai ismeretek vagy informatika ismeretek 
vagy informatikai ismeretek vagy szociális ismeretek vagy képző- és iparművészet 
ismeretek vagy képző- és iparművészeti ismeretek vagy egyházzenész ismeretek 
vagy gyakorlatos színész ismeretek vagy jazz-zenész ismeretek vagy népzenész ismeretek 
vagy klasszikus zenész ismeretek vagy táncos ismeretek vagy egy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész-ismeretek, gyakorlatosszínész-
ismeretek, jazz-zenész-ismeretek, klasszikuszenész-ismeretek, népzenész-ismeretek, táncos 
ismeretek) is választható
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

Sporttudomány képzési terület 

A  felvétel feltételeként   bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 
teljesíteni az edző alapképzési szak kivételével.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a  felsoroltakból a  jelentkezőnek 

a sport- és rekreációszervezés alapképzési szakon. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

* minden alapszakon, minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

sport- és rekreációszervezés
(sportszervezés, rekreációszervezés 
és egészségfejlesztés szakirány)

biológia vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy testnevelés vagy történelem 
vagy matematika vagy sport ismeretek

edző gyakorlati 

Társadalomtudomány képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 

meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak:
 

egy idegen nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem. 

Az érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a felsoroltakból jelentkezőnek, egyet 
emelt szinten kell teljesíteni.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

informatikus könyvtáros

az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül fizika 
vagy földrajz vagy kémia vagy biológia vagy informatika vagy informatikai 
alapismeretek vagy informatika ismeretek vagy informatikai ismeretek is 
választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

kommunikáció- és médiatudomány az általános követelmények szerint

kulturális antropológia

magyar nyelv és irodalom vagy társadalomismeret vagy földrajz 
vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol)
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint

politikatudományok az általános követelmények szerint

szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

szociológia az általános követelmények szerint

Természettudomány képzési terület

A  felvétel feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgatárgy az  érettségi pont számításához 
meghatározott érettségi tárgyak közül választva teljesíthető.

Általános követelmények a pontszámításhoz

Választható érettségi vizsgatárgyak:
 

biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy 
szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:
 

elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 
alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), vegyipari 
alapismeretek.
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A képzési területen választható ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: 

bányászat ismeretek, gépészeti ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, villamosipar és 

elektronika ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, informatika 

ismeretek, informatikai ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vegyész ismeretek, vízügyi ismeretek.

Az  érettségi pont számításához két érettségi vizsgatárgyat kell választania a  felsoroltakból a  jelentkezőnek, 

egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen*

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

Igen

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

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

Igen

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

Igen

* minden alapszakon, minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

biológia
biológia kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

fizika
fizika kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

földrajz
földrajz kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, azonban 
az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a történelem is választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

földtudományi az általános követelmények szerint

kémia
kémia kötelező és a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

környezettan az általános követelmények szerint
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

matematika

matematika kötelező 
és 
a többi választható érettségi vizsgatárgy közül egy, azonban szakmai előkészítő tárgy 
vagy ágazati érettségi vizsgatárgy nem választható
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni az alábbiak közül: biológia vagy fizika 
vagy földrajz vagy kémia vagy matematika.
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A 2020. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám 
felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról szóló ITM határozat

ügyiratszám: FEKF/104581/2019-ITM 

Felsőoktatási intézmény neve
Mesterképzésre felvehető 
magyar állami ösztöndíjas 

létszám (fő)

Állatorvostudományi Egyetem 25

Andrássy gyula Német Nyelvű Egyetem 40

Budapest Kortárstánc Főiskola 20

Budapesti gazdasági Egyetem 380

Budapesti Metropolitan Egyetem 300

Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem 2150

Debreceni Egyetem 1400

Dunaújvárosi Egyetem 50

Edutus Egyetem 15

Eötvös Loránd Tudományegyetem 2300

Eszterházy Károly Egyetem 450

gál Ferenc Főiskola 20

Kaposvári Egyetem 65

Károli gáspár Református Egyetem 450

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 150

Kodolányi János Egyetem 40

Magyar Képzőművészeti Egyetem 50

Magyar Táncművészeti Egyetem 70

Miskolci Egyetem 700

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 150

Nyíregyházi Egyetem 160

Soproni Egyetem 200

óbudai Egyetem 420

Neumann János Egyetem 50

Pannon Egyetem 445

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 350

Pécsi Tudományegyetem 1084

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 20

Semmelweis Egyetem 280

Széchenyi István Egyetem 950

Szegedi Tudományegyetem 1050

Szent István Egyetem 1300

Színház- és Filmművészeti Egyetem 50

Testnevelési Egyetem 170

Milton Friedman Egyetem 70

A  fent meghatározott létszámokon felül a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 180 fős közszolgálati ösztöndíjas 
mesterképzést hirdet meg tervezetten a védelmi infokommunikációs rendszertervező, nemzetközi tanulmányok és 
közgazdálkodás és közpolitika mesterképzési szakokon.
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemények

Álláspályázatok

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére1

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

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet  
a Pedagógia és Pszichológia Tanszékre  
egy főállású, teljes munkaidős főiskolai tanári álláshelyre

A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A főiskolai tanár főbb feladatai: 
– előadások tartása, szemináriumok, gyakorlatok vagy speciálkollégiumok és gyakorlatok vezetése a pszichológia 

területén,
– záró dolgozatok, szakdolgozatok, valamint TDK dolgozatok témavezetése,
– tanársegédek tanulmányi (szükség szerint oktatói) és tudományos munkájának irányítása, adjunktusok 

tudományos munkájának támogatása,
– az egyetem igényei szerinti oktatásszervezési és adminisztratív feladatok ellátása, illetve irányítása, 
– tantervek, tantárgyi programok megújításának és összehangolásának kezdeményezése, azok megvalósításában 

felkérés szerint irányító jellegű szerepvállalás,
– jegyzetek, tankönyvek, egyéb oktatási segédletek írása, illetve más oktatók bevonásával ilyenek szerkesztése,
– kezdeményező részvétel szakirányú továbbképzésben, felnőttképzésben, az  ezzel kapcsolatos tevékenységek 

koordinálásában,
– tanszéki, intézményi, intézményen kívüli szakmai közéleti feladatvállalás,
– szerepvállalás az egyetem tervező, irányító munkájában, testületei és bizottságai tevékenységében,
– önálló tudományos alkotómunka végzése, kutatási eredményeinek rendszeres, hazai és külföldi publikálása,
– szakmai, tudományos egyesületben, szervezetben aktív, kezdeményező és felkérés szerint vezető szerepvállalás, 
– szakmai konferenciák szervezése, konferenciákon való rendszeres részvétel és előadás, 
– kezdeményező szerepvállalás az  egyetem nemzetközi kapcsolatainak szélesítésében, részvétel az  egyetemi 

Erasmus+ mobilitási programban,
– tudományos utánpótlás nevelése,
– szakmai műhely, iskola megteremtése,
– felkérés szerint részvétel a záróvizsgák lebonyolításában,
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az  egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata a  főiskolai tanár 

számára előír.

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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Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek: 
– egyetemi szintű pszichológia és pedagógia vagy tanári szakképesítéssel,
– PhD fokozottal a pszichológia területén,
– legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalattal (habilitált oktató esetén az oktatói tapasztalat időtartamára 

vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges),
– rendszeres és kiterjedt publikációs tevékenységgel, legalább tizennyolc tudományos közleménnyel, ezen belül 

legalább hat, külföldön és/vagy idegen nyelven megjelent tudományos közleménnyel, valamint legalább egy, 
a felsőoktatásban használt, általa írt jegyzettel, tankönyvvel vagy általa írt monográfiával,

– független hivatkozásokkal, 
– az  oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, alapos, korszerű, a  nemzetközi szakirodalmat is magában 

foglaló ismeretével, módszertanának gyakorlatával,
– háromnál több szaktárgy előadásának készségével, gyakorlatvezetői készséggel, szemináriumok vezetéséhez 

szükséges felkészültséggel,
– szakdolgozati témavezetői gyakorlattal és legalább két TDK témavezetéssel,
– legalább egy idegen nyelven előadói képességgel és tapasztalatokkal,
– magyar és idegen nyelvű konferenciákon szerzett tapasztalatokkal, előadói jártassággal,
– nemzetközi és széles körű hazai szakmai kapcsolatokkal, elismertséggel,
– oktatásszervezési feladatok irányításának és magas szintű ellátásának képességével, 
– kiemelkedő vezetési, szervezési képességgel, emberi és erkölcsi tekintéllyel,
– a  hallgatók, a  doktori képzésben részt vevők, a  tanársegédek tanulmányi, tudományos munkája vezetésének 

képességével.

A munkakör betöltésének további feltétele, hogy 
– a pályázó feleljen meg az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában az oktatókra, s ezen belül is a főiskolai 

tanárokra meghatározott feltételeknek,
– a  pályázó rendelkezzen főiskolai tanári kinevezéssel vagy őt, szenátusi támogatása esetén, a  miniszterelnök 

a fenntartó felterjesztésére főiskolai tanárrá nevezze ki.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó
– főiskolai tanári kinevezéssel rendelkezik, 
– református vallású egyháztag, ilyen pályázat hiányában előnyt jelent: 

– egyháztag az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (gEKE) tagegyházainak egyikében.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi szakmai, oktatói, nevelői, kutatói munkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését, 
– elképzeléseit, célkitűzéseit a munkakör betöltésével kapcsolatban,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek 

megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei hiteles másolatát,
– tudományos fokozatát/fokozatait igazoló dokumentum(ok) hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített és onnan 

letöltött teljes jegyzékét, 
– szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– ha van: egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást,
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– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a  pályázó az  oktatóknak és tudományos kutatóknak a  DRHE szabályzataiban 

rögzített kötelességeit ismeri és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói 

tevékenysége folyamán tiszteletben fogja tartani a DRHE értékrendjét, szellemiségét, és tartózkodni fog a DRHE 

és a Magyarországi Református Egyház jó hírnevét sértő magatartástól, nyilatkozattól és életviteltől,

– minden olyan dokumentumát, amelyet a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelt dokumentumokat a DRHE-val munkaviszonyban nem álló (külső) pályázók esetében hiteles 

másolat formájában kell benyújtani.

A pályázat közzétételének időpontja a DRHE honlapján: 2019. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A  pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális (CD-re vagy pendrájvra kiírt) formában kell az  egyetem 

rektorához benyújtani (cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Eged Alice oktatási rektorhelyettes ad [e-mail: eged.alice@drhe.hu, 

tel.: 06 (52) 518-575].

* * *

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet  
a Testnevelési Tanszékre 
egy főállású, teljes munkaidős főiskolai docensi álláshelyre

A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A főiskolai docens főbb feladatai: 
– előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása a  Testnevelési Tanszék illetékességébe tartozó képzési 

területen nappali, esti és levelező munkarendben,

– szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára, felkérés szerinti részvétel a záróvizsgák lebonyolításában,

– részvétel a tanszék profiljába tartozó tudományos kutatásokban, az oktatott tantárgyak kutatási háttereként is, 

ahhoz kapcsolódóan,

– folyamatos publikációs tevékenység, 

– aktív szakmai közéleti tevékenység,

– szerepvállalás az egyetemen folyó tudományszervezői, nevelői és közéleti tevékenységekben,

– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben,

– szerepvállalás szakmai konferenciák, szimpóziumok rendezésében, szervezésében, lebonyolításában,

– részvétel szakirányú továbbképzésekben, felkérés szerint felnőttképzési oktatási programokban,

– jegyzet, tankönyv, oktatási segédlet írása, az  oktatott szaktárgyak anyagának folyamatos tartalmi, módszertani 

korszerűsítése,

– szerepvállalás a tanszék oktatásszervezési és adminisztratív feladataiban,

– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata a főiskolai docens 

számára előír.
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Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek: 
– egyetemi szintű, okleveles testnevelés szakos tanári szakképesítéssel,
– PhD fokozottal neveléstudomány vagy sporttudomány tudományterületen,
– legalább nyolc év szakmai, ebből legalább négy év felsőoktatási oktatói gyakorlattal (habilitált oktató esetén 

az oktatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges),
– folyamatos publikációs tevékenységgel, legalább nyolc tudományos közleménnyel, ezen belül legalább két, 

külföldön és/vagy idegen nyelven megjelent tudományos közleménnyel,
– független hivatkozásokkal,
– legalább egy élő idegen nyelvből középfokú ismeretekkel, 
– legalább egy TDK témavezetéssel,
– az  oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, alapos, korszerű, a  nemzetközi szakirodalmat is magában 

foglaló ismeretével, módszertanának gyakorlatával,
– legalább három szaktárgy előadásának készségével, gyakorlatvezetői készséggel, szemináriumok vezetéséhez 

szükséges felkészültséggel,
– szakmai közéleti tapasztalatokkal, hazai szakmai kapcsolatokkal, 
– hazai és külföldi konferenciákon szerzett előadói jártassággal,
– magas szintű oktatásszervezési feladatok ellátásának képességével,
– a  hallgatók, tanársegédek tanulmányi (szükség szerint oktatói) tudományos alkotómunkája vezetésének 

képességével. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó
– református vallású egyháztag, ennek hiányában,
– egyháztag az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (gEKE) tagegyházainak egyikében,
–  középfokú edzői képesítéssel és edzői gyakorlattal rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi oktató-, nevelő- és kutatómunkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, 
– nyelvismeretének megjelölését, 
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek 

megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei másolatát,
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok másolatát,
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített és onnan 

letöltött teljes jegyzékét, valamint összefoglaló táblázatát,
– szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne (ha vannak) egyházi tisztségeit,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– ha van: egyháztagságának igazolását,
– nyilatkozatát arról, hogy alkalmazása esetén személye a  DRHE működési feltételeinek mérlegelése, illetve 

támogatásának megállapítása során a DRHE-n lesz figyelembe vehető („akkreditációs nyilatkozat”),
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az  oktatóknak és tudományos kutatóknak a  DRHE szabályzataiban rögzített 

kötelességeit ismeri és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói tevékenysége 
folyamán tiszteletben fogja tartani a  DRHE értékrendjét, szellemiségét, és tartózkodni fog a  DRHE és 
a Magyarországi Református Egyház jó hírnevét sértő magatartástól, nyilatkozattól és életviteltől,

– minden olyan dokumentumát, amelyet a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelt dokumentumokat a DRHE-val munkaviszonyban vagy egyházi alkalmazotti jogviszonyban 
nem álló (külső) pályázók esetében hiteles másolat formájában kell benyújtani.
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A pályázat közzétételének időpontja a DRHE honlapján: 2019. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A  pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális (CD-re vagy pendrájvra kiírt) formában kell az  egyetem 
rektorához benyújtani (cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Eged Alice oktatási rektorhelyettes ad [e-mail: eged.alice@drhe.hu, 
tel.: 06 (52) 518-575].

* * *

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet a 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékre 
egy főállású, teljes munkaidős főiskolai docensi álláshelyre

A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A főiskolai docens főbb feladatai: 
– előadások, szemináriumok és gyakorlatok tartása a  Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék illetékességébe tartozó 

képzési területén nappali, esti és levelező munkarendben,
– szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára, felkérés szerinti részvétel a záróvizsgák lebonyolításában,
– részvétel a tanszék profiljába tartozó tudományos kutatásokban, az oktatott tantárgyak kutatási háttereként is, 

ahhoz kapcsolódóan,
– folyamatos publikációs tevékenység, 
– aktív szakmai közéleti tevékenység,
– szerepvállalás az egyetemen folyó tudományszervezői, nevelői és közéleti tevékenységekben,
– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben,
– szerepvállalás szakmai konferenciák, szimpóziumok rendezésében, szervezésében, lebonyolításában,
– részvétel szakirányú továbbképzésekben, felkérés szerint felnőttképzési oktatási programokban,
– jegyzet, tankönyv, oktatási segédlet írása, az  oktatott szaktárgyak anyagának folyamatos tartalmi, módszertani 

korszerűsítése,
– szerepvállalás a tanszék oktatásszervezési és adminisztratív feladataiban,
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata a főiskolai docens 

számára előír.

Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek: 
– egyetemi szintű, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképesítéssel, 
– PhD fokozottal a nyelvészet/nyelvtudományi tudományterületen,
– legalább nyolc év szakmai, ebből legalább négy év felsőoktatási oktatói gyakorlattal (habilitált oktató esetén 

az oktatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges),
– folyamatos publikációs tevékenységgel, legalább nyolc tudományos közleménnyel, ezen belül legalább két, 

külföldön és/vagy idegen nyelven megjelent tudományos közleménnyel,
– független hivatkozásokkal,
– legalább egy élő idegen nyelvből középfokú ismeretekkel, 
– legalább egy TDK témavezetéssel,
– az  oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, alapos, korszerű, a  nemzetközi szakirodalmat is magában 

foglaló ismeretével, módszertanának gyakorlatával,
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– legalább három szaktárgy előadásának készségével, gyakorlatvezetői készséggel, szemináriumok vezetéséhez 
szükséges felkészültséggel,

– szakmai közéleti tapasztalatokkal, hazai szakmai kapcsolatokkal, 
– hazai és külföldi konferenciákon szerzett előadói jártassággal,
– magas szintű oktatásszervezési feladatok ellátásának képességével,
– a  hallgatók, tanársegédek tanulmányi (szükség szerint oktatói) tudományos alkotómunkája vezetésének 

képességével. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó
– református vallású egyháztag, ennek hiányában,
– egyháztag az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (gEKE) tagegyházainak egyikében,
– rendelkezik több felsőoktatási intézmény részvételével megvalósuló vagy nemzetközi vonatkozású kutatási 

projektekben szerzett kutatói tapasztalatokkal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi oktató-, nevelő- és kutatómunkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, 
– nyelvismeretének megjelölését, 
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek 

megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei hiteles másolatát,
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített és onnan 

letöltött teljes jegyzékét, valamint összefoglaló táblázatát,
– szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne (ha vannak) egyházi tisztségeit,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– ha van: egyháztagságának igazolását,
– nyilatkozatát arról, hogy alkalmazása esetén személye a  DRHE működési feltételeinek mérlegelése, illetve 

támogatásának megállapítása során a DRHE-n lesz figyelembe vehető („akkreditációs nyilatkozat”),
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az  oktatóknak és tudományos kutatóknak a  DRHE szabályzataiban rögzített 

kötelességeit ismeri és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói tevékenysége 
folyamán tiszteletben fogja tartani a  DRHE értékrendjét, szellemiségét, és tartózkodni fog a  DRHE és 
a Magyarországi Református Egyház jó hírnevét sértő magatartástól, nyilatkozattól és életviteltől,

– minden olyan dokumentumát, amelyet a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelt dokumentumokat a DRHE-val munkaviszonyban vagy egyházi alkalmazotti jogviszonyban 
nem álló (külső) pályázók esetében hiteles másolat formájában kell benyújtani.

A pályázat közzétételének időpontja a DRHE honlapján: 2019. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A  pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális (CD-re vagy pendrájvra kiírt) formában kell az  egyetem 
rektorához benyújtani (cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Eged Alice oktatási rektorhelyettes ad [e-mail: eged.alice@drhe.hu, 
tel.: 06 (52) 518-575].

* * *
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A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet  
az Ószövetségi Tanszékre 
egy főállású, teljes munkaidős egyetemi docensi álláshelyre

A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2020. augusztus 1. napjától határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Az egyetemi docens főbb feladatai különösen: 
– előadások és gyakorlatok tartása az ószövetségi Tanszék illetékességébe tartozó képzési területen nappali, esti 

és levelező munkarendben,
– szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára, felkérés szerinti részvétel a záróvizsgák lebonyolításában,
– részvétel a tanszék profiljába tartozó tudományos kutatásokban, az oktatott tantárgyak kutatási háttereként is, 

ahhoz kapcsolódóan,
– aktív szakmai közéleti és publikációs alkotói tevékenység, konferenciákon, rendezvényeken való szerepvállalás,
– szerepvállalás az egyetemen folyó tudományszervezői, nevelői és közéleti tevékenységekben,
– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben,
– szerepvállalás szakmai konferenciák, szimpóziumok rendezésében, szervezésében, lebonyolításában,
– felkérés szerint oktatói szerepvállalás szakirányú továbbképzésekben, a DRHE felnőttképzésében,
– jegyzet, tankönyv, oktatási segédlet írása, az oktatott szaktárgyak anyagának tartalmi, módszertani korszerűsítése,
– szerepvállalás a tanszék oktatásszervezési és adminisztratív feladataiban,
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az  egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az  egyetemi 

docens számára előír.

Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek: 
– egyetemi szintű teológiai végzettséggel és református lelkészi szakképesítéssel,
– PhD-fokozottal a hittudományok, ezen belül az ószövetségi szaktudományok területén,
– legalább tíz év felsőoktatási oktatói tapasztalattal (habilitált oktató esetén az  oktatói tapasztalat időtartamára 

vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges),
– folyamatos publikációs tevékenységgel, legalább tizennyolc tudományos közleménnyel, ezen belül 

– legalább hat, külföldön és/vagy idegen nyelven megjelent tudományos közleménnyel,
– legalább egy, a  felsőoktatásban használt, általa írt vagy szerkesztett felsőoktatási jegyzettel/tankönyvvel 

vagy általa írt monográfiával,
– független hivatkozásokkal, ismertetésekkel, méltatásokkal, 
– legalább két TDK témavezetéssel és/vagy doktori (fő- és/vagy mellékszakos) témavezetéssel,
– az oktatandó szakterület, tudományterület átfogó, a nemzetközi szakirodalmat is magában foglaló ismeretével, 

módszertanának gyakorlatával,
– legalább három szaktárgy előadásának készségével, ezen belül

– gyakorlatvezetői készséggel, szemináriumok vezetéséhez szükséges felkészültséggel,
– szakmai közéleti tapasztalatokkal és szakmai kapcsolatokkal,
– a  hallgatók, tanársegédek tanulmányi (szükség szerint oktatói) tudományos alkotómunkája vezetésének 

képességével. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik
– önálló szakmonográfiával,
– tudományos kiadványok terén szerzett szerkesztői tapasztalatokkal,
– hittudományi doktori iskolában szerzett oktatói és/vagy doktori témavezetői gyakorlattal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi oktató-, nevelő- és kutatómunkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, 
– nyelvismeretének megjelölését, 
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek 

megismerhetik.
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A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelő egyetemi oklevele/oklevelei másolatát,
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak a Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített és onnan 

letöltött teljes jegyzékét, 
– legfontosabbnak ítélt 15 tudományos publikációjának jegyzékét,
– szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne (ha vannak) az  egyházi tisztségeit, külföldi 

felsőoktatási intézmény(ek)ben vagy hittudományok/vallástudományok területén végzett oktatói/kutatói 
munkáját,

– szakmai elképzeléseit, oktatói, kutatói terveit ismertető dokumentumot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– egyháztagságának igazolását,
– nyilatkozatát arról, hogy alkalmazása esetén az  írásbeli nyilatkozata alapján a  DRHE működési feltételeinek 

mérlegelése, illetve támogatásának megállapítása során a  DRHE-n lesz figyelembe vehető („akkreditációs 
nyilatkozat”),

– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a  pályázó az  oktatóknak és tudományos kutatóknak a  DRHE szabályzataiban 
rögzített kötelességeit ismeri és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el, oktatói 
tevékenysége folyamán tiszteletben fogja tartani a DRHE értékrendjét, szellemiségét, és tartózkodni fog a DRHE 
és a Magyarországi Református Egyház jó hírnevét sértő magatartástól, nyilatkozattól és életviteltől,

– minden olyan dokumentumát, amelyet a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelt dokumentumokat a DRHE-val munkaviszonyban vagy egyházi alkalmazotti jogviszonyban 
nem álló (külső) pályázók esetében hiteles másolat formájában kell benyújtani.

A pályázat közzétételének időpontja a DRHE honlapján: 2019. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A  pályázatot négy nyomtatott példányban és digitális (CD-re vagy pendrájvra kiírt) formában kell az  egyetem 
rektorához benyújtani (cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Eged Alice oktatási rektorhelyettes ad [e-mail: eged.alice@drhe.hu, 
tel.: 06 (52) 518-575].

* * *

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
az Eszterházy Károly Egyetem kancellári (magasabb vezető) megbízásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2020. április 1-jétől legfeljebb öt évig szól.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
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A megbízáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– felel a  felsőoktatási intézmény gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, 

jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az  intézmény vagyongazdálkodásáért, ideértve a  műszaki, 
létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is, irányítja 
e területen a működést; 

– felel a  szükséges gazdálkodási, valamint az  a) pontban meghatározott területek tekintetében a  szükséges 
intézkedések és javaslatok előkészítéséért, ennek keretében – a  nem a  konzisztórium hatáskörébe tartozó 
kérdésekben – egyetértési jogot gyakorol a  rektornak az  intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését 
érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, az  egyetértés e  döntések 
érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele;

– a  felsőoktatási intézmény rendelkezésére álló forrásai felhasználásával gondoskodik annak feltételeiről, hogy 
a felsőoktatási intézmény gazdálkodása az alapfeladatok ellátását biztosítsa;

– gyakorolja az  intézmény részvételével működő gazdasági társaságokban és gazdálkodó szervezetekben 
a tulajdonosi jogokat; 

– a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 13. § (2) bekezdésében 
meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak 
felett, gondoskodik a jogszabályoknak megfelelő pénzügyi-szakmai kompetencia biztosításáról;

– gondoskodik a  gazdasági vezetői feladatok ellátásáról, megbízza a  gazdasági vezetőt, visszavonja a  gazdasági 
vezető megbízását;

– feladatai ellátása során a rektor tekintetében fennálló együttműködési, tájékoztatási kötelezettségének köteles 
eleget tenni; 

– az  Nftv. 75. § (4) bekezdés b) pontja szerint a  fenntartó előzetes egyetértésével bízza meg a  belső ellenőrzési 
vezetőt és vonja vissza a vezetői megbízását;

– előkészíti a konzisztórium üléseit.

Illetmény és juttatások: az  illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az Nftv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a  tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 

hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
– felsőfokú végzettség [alapfokozat vagy mesterfokozat, illetve az  Nftv. 112. § (6)–(7) bekezdése alapján azzal 

egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség];
– felsőoktatási intézményben, gazdasági társaságban, központi vagy területi közigazgatásban szerzett hároméves 

vezetői gyakorlat;
– az  Nftv. 37. § (6) bekezdése alapján a  magasabb vezetői megbízás a  megadott időtartam teljes kitöltésével, 

a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat;
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a felsőoktatási intézménnyel teljes munkaidőre 

szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (ügyvivő-
szakértő) kinevezhető.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– amennyiben rendelkezésre áll, a  gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséget igazoló 

okirat hiteles másolatát,
– fényképpel ellátott, aláírt, részletes szakmai önéletrajzot, 
– motivációs levelet (amely tartalmazza a  pályázó értékelését az  intézmény helyzetéről, továbbá az  intézmény 

irányítására, működtetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes elképzeléseket is),
– 2 db munkáltatói értékelést a pályázó korábbi, vezető állásban betöltött munkája vonatkozásában, 
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány kikérését igazoló 

dokumentumot,
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– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

– arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– arról szóló nyilatkozatot, hogy a  pályázó személyével kapcsolatban az  Nftv. és a  Kjt. rendelkezései alapján 

összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve hogy összeférhetetlenség esetén a  pályázó az  összeférhetetlenséget 
megszüntette,

– minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A megbízás betölthetőségének időpontja: a megbízás legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu internetes oldalon 2019. december 6-án történő 
megjelenést követően 2019. december 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31. 

A  pályázati kiírás tekintetében kapcsolattartó: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Szántó Ildikó 
felsőoktatási intézményirányítási referens, tel.: +36 (1) 795-4719. 

A  pályázatok benyújtásának módja: a  pályázatokat postai úton kell megküldeni vagy személyesen benyújtani 
az alábbiak szerint:
– postai úton: az  Innovációs és Technológiai Minisztérium, Tudás- és Innováció-menedzsmentért Felelős 

Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt borítékban vagy
– személyesen: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Tudás- és Innováció-menedzsmentért Felelős 

Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) kell benyújtani, zárt borítékban.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a kancellári megbízásra irányuló pályázat kiírásáról, a személyi javaslatok 
felterjesztéséről a  miniszter gondoskodik. A  kancellár megbízására, a  megbízás visszavonására a  miniszterelnök 
jogosult. 

A  munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a  kancellár felett a  munkáltatói jogokat a  miniszter 
gyakorolja. A  Kjt. 21/A. §-a alapján a  magasabb vezetői megbízási időtartam a  közalkalmazotti jogviszony 
létesítésekor kötelező 4 hónap próbaidőt is magában foglalja. A pályázati feltételek megléte a megadott pályázási 
határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 
A kancellárral a rektor létesít ügyvivő-szakértő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. 

A kancellári megbízáshoz a hatósági erkölcsi bizonyítvány elengedhetetlenül szükséges. 

A pályázatot postai úton vagy személyesen egy eredeti és egy másolati példányban az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, Tudás- és Innováció-menedzsmentért Felelős Államtitkárság címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) 
kell benyújtani, zárt borítékban. A  borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az  Eszterházy Károly Egyetem kancellár 
magasabb vezető megbízatására”. 

A pályázati eljárás eredménytelenségét a fenntartó kimondhatja.

* * *
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A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége  
mint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fenntartója  
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (3) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet  
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2020. augusztus 1-jétől 2023. július 31-éig terjedő 3 (három) éves, határozott időtartamra szól.

A  megbízás feltételei, a  pályázóval szemben támasztott követelmények: a  pályázónak meg kell felelnie 

azoknak a  követelményeknek, és alkalmasnak kell lennie azoknak a  feladatoknak az  ellátására, amelyeket 

a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (a továbbiakban: DRHE) Alapító Okirata, a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a MRE Zsinatának rendelkezései és felhatalmazásai alapján 

a  DRHE intézményi Szervezeti és Működési Szabályzata (a  folytatásban: SzMSz) és mellékletei a  rektor számára 

meghatároznak.

A rektor feladata a DRHE vezetése és képviselete oly módon, hogy megvalósuljon a  református hagyományoknak 

megfelelő, differenciált, többszintű, széles bázisú, magas színvonalú oktatás.

A DRHE rektora az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott, református egyháztagsággal rendelkező egyetemi 

tanára lehet vagy olyan egyetemi tanári kinevezéssel rendelkező külső pályázó, aki esetében a  rektori megbízás 

egyben a DRHE-n a pályázó szakjának megfelelő tanszéken egyetemi tanári alkalmazást is jelent. 

A pályázónak rendelkeznie kell 
– olyan egyetemi tanári kinevezéssel, mely nem egy adott felsőoktatási intézménybe szól,

– a DRHE képzési portfóliójában hasznosítható tudományos fokozattal és oktatói tapasztalattal,

– felsőoktatási vezetési, szervezési és gazdálkodási tapasztalattal és gyakorlattal,

– angol- és/vagy németnyelv-tudással. 

A  rektor személyével szemben az  Nftv. 13. § (5) bekezdésében rögzített további követelményeket az  Nftv. 92. § 

(6) bekezdés bc) pontja alapján – SzMSz-ébe foglalt eltérő rendelkezése értelmében – a DRHE és fenntartója a rektor 

megválasztása során nem érvényesíti.

A pályázatnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia: 
A pályázó

– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,

– eddigi szakmai, oktató-, nevelő- és kutatómunkájának szöveges bemutatását,

– felsőoktatási vezetői, szervezési tevékenységének, tapasztalatainak bemutatását,

– nyelvismeretének megjelölését,

– a  rektori ciklusra kiterjedő, az  intézmény hatályos intézményfejlesztési tervéhez igazodó programját a  DRHE 

működésére, működtetésére, képzési és kutatási tevékenységére, minőségfejlesztésére vonatkozóan,

– a  DRHE vezetésével kapcsolatos terveit, ezen belül a  rektorhelyettesek számára és feladatköreire vonatkozó 

javaslatát, valamint a vezetéssel kapcsolatos terveinek megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz a pályázónak az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie:
– szakmai önéletrajzát,

– egyetemi diplomájának/diplomáinak, tudományos minősítő okleveleinek másolatát, külső pályázó esetén hiteles 

másolatát,

– egyetemi tanári kinevezésének másolatát, külső pályázó esetén hiteles másolatát,

– református egyháztagságot igazoló lelkészi igazolást,

– az utóbbi 10 év általa legfontosabbnak ítélt tudományos közleményeinek jegyzékét,

– tudományos közleményeinek az MTMT2 adatbázisból letöltött teljes jegyzékét és összesítő táblázatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát (külső pályázó esetében),
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– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a  rektornak a  DRHE szabályzataiban rögzített kötelességeit, valamint a  DRHE 
Etikai kódexében a vezetőkkel szemben támasztott etikai elvárásokat ismeri, és azokat megbízása esetén magára 
nézve kötelezőnek fogadja el, rektori megbízatása alatt pedig törekedni fog a DRHE református szellemiségének 
erősítésére, a keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallgatókkal való 
megismertetésére és megszerettetésére egész vezetői tevékenységében, különösen pedig a nevelésben,

– a  pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázatát a  DRHE SzMSz-ében megjelölt személyek és 
testületek megismerhetik,

– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A  pályázatot mellékleteivel együtt négy nyomtatott és (egy CD-re vagy pendrájvra kiírt) digitális formában kell 
benyújtani. A mellékelt okiratok esetében elegendő egy hiteles és három egyszerű másolat csatolása.

A pályázat benyújtásának helye: Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatal, 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetmény DRHE honlapján való megjelenést követően 2020. 
január 31.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori megbízatására”.

A pályázat szenátusi elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A  pályázati eljárás lefolytatása és a  benyújtott pályázat elbírálása az  Nftv., valamint a  DRHE Foglalkoztatási 
Követelményrendszere szabályainak alkalmazásával történik.

A  pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár [e-mail: fotitkar@drhe.hu, tel.: 
06 (52) 518-591] ad. 
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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.

A Miskolci Egyetem  
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet  
a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumba  
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 2020. március 1-jétől legfeljebb 2025. február 28-áig.
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetője 
– felel az  intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a  fenntartó által rendelkezésére 

bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért,
– gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,
– dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet egyetemi szabályzat, jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
– felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
– képviseli az intézményt. 
A nevelési-oktatási intézmény vezetője továbbá felel 
– a pedagógiai munkáért,
– a nevelőtestület vezetéséért,
– a  nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és 

ellenőrzéséért,
– a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
– a  gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a  gyermekvédelmi jelzőrendszernek 

a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,
– a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
– az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel 

való megfelelő együttműködésért,
– a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,
– a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
– a pedagógusetika normáinak betartásáért és betartatásáért,
– önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a  rendelkezésre álló költségvetés alapján a  nevelési-

oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. 

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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Illetmény és juttatások: az  illetmény megállapítására és a  juttatásokra a  közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.  évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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 az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– egyetem,
– az  adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, 

középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább négy 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 időre, teljes munkaidőre 

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

– a pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, 
vezetőkre és magasabb vezetőkre vonatkozó követelményeknek. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi felsőoktatásban szerzett tapasztalat,
– középfokú, „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű igazolt nyelvtudás,
– felsőoktatási intézményben szerzett oktatói, kutatói tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az  alábbiakat kell tartalmaznia: a  pályázó munkahelyének 

megnevezését, beosztását, szakmai díjait, szakmai munkáját, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben 
végzett munkáját,

– vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása,
– vezetői program,
– a végzettséget, szakképzettséget, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata,
– a pályázó legalább 4 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó 

óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított igazolás,
– nyilatkozat a pályázó munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról,
– összeférhetetlenségi nyilatkozat,
– az  adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a  pályázati anyagot a  vonatkozó jogszabály és 

az  egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek 
megismerhetik. A  nyilatkozatok a  munkáltató honlapjáról (Dokumentumtár 23., 44. és 45. nyomtatvány) 
letölthetőek (http://www.uni-miskolc.hu/dokumentumtar),

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 24. 

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt győrffyné Balla Ilona ügyvivő-szakértő nyújt 
a 06 (46) 565-023-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a  pályázatnak a  Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, 

Kancellária Hivatal. A/4. épület I. emelet). Kérjük a  borítékon feltüntetni a  pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: KT/1178/2019., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

– Személyesen: győrffyné Balla Ilona ügyvivő-szakértő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-
Egyetemváros, Kancellária Hivatal. A/4. épület I. emelet 125. szoba.



4720 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  •  2019. évi 24. szám

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye 
alapján a Miskolci Egyetem rektora a Szenátus javaslatára tekintettel bírálja el. A nyertes pályázót a Miskolci Egyetem 
Rektora nevezi ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
– http://www.uni-miskolc.hu/allas-palyazatok
– http://ferenczi.hu/ww2/index.php

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban 
kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Hivatalába (3515 
Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület I. emelet 125. szoba) benyújtani. Az  álláspályázattal kapcsolatos adatkezelési 
tájékoztató itt érhető el: 
http://www.uni-miskolc.hu/files/9722/ 
Adatkezelési%20tájékoztató%20-%20Álláspályázat%20és%20Önéletrajz-nyilvántartás.pdf. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet. 
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére1

A  pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a  benyújtási határidőkkel, a  pályázatokhoz kötelezően előírt 
feltételekkel és a  benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Örkény Város Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 
a Szabadidő Központ 
igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

A  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a  művészeti, a  közművelődési és a  közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet alapján Örkény Város Önkormányzata pályázatot hirdet az  örkényi Szabadidő Központ igazgatói 
(magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör: vezető közművelődési szakember.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra).

A  vezetői megbízás időtartama: a  vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. március 1-jétől 2025. 
február 28-áig szól.

A munkavégzés helye: Örkény, Fő út 20.

A  munkakörbe tartozó, illetve a  vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az  intézmény alapító 
okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése. A  muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, 
jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói 
fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása.
Az  igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése és könyvtárosi 
feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az  intézmény alapító okiratában foglalt 
feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény 
költségvetésének betartását, a  munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a  fenntartó által hozott döntések 
végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az  intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a  tevékenység 
megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú közművelődési végezettség,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
– magasabb vezetői megbízást az  kaphat, aki a  munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít vagy 

a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat megléte.

1  Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi 
rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– nyilatkozat, hogy a  pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31. 12.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a polgármesteri hivatal részére címezve: 2377 Örkény, Kossuth u. 2.,
– személyesen: Kulcsár István polgármester, 2377 Örkény, Kossuth u. 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Kulcsár István polgármester nyújt a  06 (29) 310-032-es 
telefonszámon.

A pályázati kiírás megjelenik: 
– „Mi Újság” c. folyóirat, 
– Örkény város honlapja.
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