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I. Utasítások

A belügyminiszter 18/2021. (XI. 5.) BM utasítása  
a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás (a továbbiakban: 
BM utasítás) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az  utasítás hatálya a  Belügyminisztérium hivatali egységeire, valamint a  Belügyminisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás 4. függelék A) és B)  pontja szerinti minisztériumi 
szervekre és önálló belügyi szervekre (a továbbiakban együtt: belügyi szerv) terjed ki.”

2. §  A BM utasítás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. A Belügyminisztérium központi tudományos szervezete a Belügyi Tudományos Tanács. A belügyi ágazat területi 
szinten a  10.  pont szerinti önálló belügyi szerveknél működő tudományos tanácsokból (a továbbiakban együtt: 
tudományos tanácsok) áll.”

3. §  A BM utasítás 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A  tudományos tanácsok elnökei – a  szakmai feladatokkal összhangban – tervezik, szervezik a  tudományos 
munkát megbízás és az  elfogadott munkatervek alapján. A  tudományos tanácsok, a  szerv vezetőjének 
a tudományos munka területén véleményező, javaslattevő testületei állást foglalnak és ajánlásokat tesznek a szerv 
szakterületére vonatkozó, az alkalmazott tudományos kutatások eredményeinek hasznosítását érintő kérdésekben. 
A tudományos tanácsok munkáját a Belügyi Tudományos Tanács segíti.”

4. §  A BM utasítás 14. pont a) alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tudományos munka végrehajtása érdekében:)
„a) a belügyminiszter – a Belügyi Tudományos Tanács javaslata alapján –:”

5. §  A BM utasítás 14. pont c) alpont cg)–ch) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tudományos munka végrehajtása érdekében:
a Főosztály)
„cg) működteti a Kutatáskoordinációs Bizottságot,
ch) működteti a doktori kollégiumot.”

6. §  A BM utasítás 16. pont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„A belügyi tudományos tevékenység finanszírozása a Belügyminisztérium költségvetésének terhére, a tudományos 
tanácsok finanszírozása pedig az érintett szerv saját költségvetése terhére történik. Az ehhez szükséges kiadásokat 
a  szervek évente tervezik, és elkülönítetten kezelik saját költségvetésükben. A  belügyi tudományos tevékenység 
finanszírozási forrásait különösen”

7. §  A BM utasítás a következő 17/A. ponttal egészül ki:
„17/A. A  Belügyi Tudományos Tanács keretein belül működik a  szakterületeken elméleti munkásságot folytató 
doktorjelöltek és tudományos fokozattal rendelkező kutatók közössége, a  doktori kollégium. A  doktori kollégium 
tudományos és kulturális programok szervezésével támogatja a  doktorjelölteket és a  kutatókat szakmai 
felkészültségükben, tudományos előmenetelükben.”

8. §  A BM utasítás 21/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A. A Belügyi Tudományos Tanács tanácskozási jogú résztvevői a tudományos tanácsok elnökei.”
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9. §  A BM utasítás a következő 21/B. ponttal egészül ki:
„21/B. A Belügyi Tudományos Tanács tagjainak javaslata alapján a Belügyi Tudományos Tanács elnöke tiszteletbeli 
elnöki címet adományozhat annak a  személynek, aki munkájával a  belügyi tudományos életben elévülhetetlen 
érdemeket ért el. A címmel feladat- és hatáskör nem jár.”

10. §  A BM utasítás a következő 23/A. ponttal egészül ki:
„23/A. A  Belügyi Tudományos Tanács szakterületeknek megfelelő kutatási szekciókat, ezen belül állandó vagy 
ad hoc munkacsoportokat hozhat létre.”

11. §  A BM utasítás 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. A belügyi tudományos tevékenység tervezésével és szervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, az ehhez 
szükséges feltételrendszer biztosítása érdekében a belügyi szervek vezetői, tudományos tanácsai együttműködnek 
a Belügyi Tudományos Tanáccsal.”

12. §  A BM utasítás a 24. pontját követően a következő alcímmel egészül ki:
„A Kutatáskoordinációs Bizottság
24/A. A Kutatáskoordinációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
a) koordinálja és egyezteti a Belügyminisztérium hivatali egységeinél és a belügyi szerveknél folytatott tudományos 
kutatási témákat,
b) vizsgálja a kutatási kérelmek (a továbbiakban: kérelem) módszertani megfelelőségét,
c) javaslatot tesz a kutatásban érintett belügyminisztériumi hivatali egység vagy a belügyi szerv részére a kérelem 
befogadhatóságára.
24/B. A Bizottságot a Főosztály vezetője (a továbbiakban: vezető) vezeti.
24/C. A  Bizottság 10 tagból áll, amelyből 1 fő a  vezető. A  Bizottság tagjait a  Belügyminisztérium közigazgatási 
államtitkára kéri fel. A tagok megbízatása visszavonásig érvényes.
24/D. A Bizottság munkáját titkár segíti, aki nem a Bizottság tagja. A titkár a Főosztály munkatársa.
24/E. A  Belügyminisztérium hivatali egységeinél, illetve a  belügyi szerveknél a  tudományos kutatás megkezdése 
– a 24/F. pont szerinti esetek kivételével – kérelemhez, engedélyhez kötött. A kérelem a Belügyi Tudományos Tanács 
weboldalán (www.bm-tt.hu), elektronikus formában érhető el.
24/F. Kérelemhez, engedélyhez nem kötött kutatások:
a) a Belügyminisztérium és a belügyi szerv vezetője által megrendelt kutatások;
b) a szervezeti felelősségi hatáskörbe tartozó, a  szervezeti tevékenységhez, a  szervezeti stratégiához és fejlesztési 
feladatokhoz kapcsolódó alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések, innovációs folyamatok;
c) a hazai és nemzetközi pályázatok keretében folytatott kutatások;
d) a felsőoktatásban és a  doktori képzésben tanulók, a  belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatoknál foglalkoztatottak kutatásai.
24/G. A  Bizottság a  kérelem benyújtását követő ülésén kutatás-módszertani szempontok alapján megvizsgálja 
a  kérelmet, és azt a  kérelem befogadhatóságára vonatkozó javaslatával együtt megküldi a  kutatásban érintett 
belügyminisztériumi hivatali egység, illetve belügyi szerv részére.
24/H. A  kérelem szakterületi befogadhatóságáról és a  kutatás engedélyezéséről az  érintett belügyminisztériumi 
hivatali egység, illetve belügyi szerv dönt.”

13. §  A BM utasítás 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. Tudományos pályázatot hirdethet
a) a belügyminiszter,
b) a Belügyminisztérium államtitkárai és helyettes államtitkárai,
c) a belügyi szerv vezetője,
d) a Belügyi Tudományos Tanács,
e) a tudományos tanácsok.”

14. §  A BM utasítás 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. A  tudományos pályázaton a  Belügyminisztérium hivatali egységeinek tagjai és a  belügyi szervek tagjai 
vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy csoportként, illetve egy vagy több művel is lehet. Pályázati felhívás ettől 
eltérő feltételeket is megállapíthat.”
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15. §  A BM utasítás 43. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lehetőségek figyelembevételével tudományos együttműködést kell kialakítani és fenntartani:)
„b) a Belügyminisztérium, illetve a belügyi szervek tudományos tanácsai között;”

16. §  A BM utasítás 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. A  tudományos információellátás feladata, hogy gyűjtse, feltárja, tárolja és a  felhasználók részére biztosítsa 
a  Belügyminisztérium hivatali egységei és a  belügyi szervek részére fontos tudományos ismereteket és azok 
gyakorlati alkalmazását. Segítse elő a Belügyminisztérium és a belügyi szervek előtt álló feladatok végrehajtásának 
tudományos megalapozását.”

17. §  A BM utasítás a következő 45/A–45/F. ponttal egészül ki:
„45/A. A  tudományos kutatások átfedésének elkerülése és áttekinthetősége, valamint az ágazat előtt álló szakmai 
feladatok tudományos támogatása céljából, a  Főosztály Belügyi Tudományos Adattárat (a továbbiakban: Adattár) 
működtet.
45/B. Az Adattár kiterjed
a) a Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött és a  szervezeti adminisztrátor által rögzített, valamint 
az  intézményi adminisztrátor által ellenőrzött és jóváhagyott tudományos művekre és a  kutatók a  Magyar 
Tudományos Művek Tárában megjelenített tudományos tevékenységével kapcsolatos adataira;
b) a belügyi forrásból tudományos mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján díjazásban részesülő 
személyek által megjelentetett tudományos művekre és a  kutatók szerződésben foglalt tudományos 
tevékenységével kapcsolatos adataira;
c) a nem belügyi forrásból készült, a  kutató által önkéntesen átadott és közzétenni kívánt tudományos művekre 
és a kutatók által önkéntesen átadott adatokra.
45/C. A  45/B.  pontban foglalt kutatások esetében a  Belügyminisztérium, valamint a  belügyi szervek képzésért és 
kutatásért felelős vezetői évente egyszer adatot szolgáltatnak az  Adattár részére. Kivételt képeznek ez  alól 
a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.
45/D. Az  Adattár a  2022. január 1-jét követően folytatott kutatások tekintetében, a  kutatási megállapodás erre 
vonatkozó rendelkezése alapján tartja nyilván a  kutatásokat, rendelkezésre állás esetén a  kutatási eredmények 
online elérhetőségét, valamint a kutatókat.
45/E. Az  Adattár a  kutatásokat, rendelkezésre állás esetén a  kutatási eredmények online elérhetőségét 
a  2022.  január  1-jét megelőzően befejezett vagy folyamatban lévő kutatások tekintetében, továbbá a  kutatók 
személyes adatait a kutató előzetes hozzájárulása esetén tarthatja nyilván.
45/F. Az Adattár a Belügyi Tudományos Tanács honlapján érhető el.”

18. §  A BM utasítás
1. 14. pont b) alpont bd) pontjában a „belügyminiszter által irányított” szövegrész helyébe a „belügyi” szöveg,
2. 18. pontjában a „belügyminisztériumi” szövegrész helyébe a „központi” szöveg,
3. 19. pont d) és e) alpontjában a „belügyminiszter által irányított” szövegrész helyébe a „belügyi” szöveg,
4. 21.  pontjában a  „szervezeti” szövegrész helyébe a „hivatali” szöveg, a  „belügyminiszter által irányított” 

szövegrész helyébe a „belügyi” szöveg,
5. 42. pontjában a „szerveinél” szövegrész helyébe a „hivatali egységeinél és a belügyi szerveknél” szöveg,
6. 43. pont c) alpontjában a „belügyminiszter által irányított” szövegrész helyébe a „belügyi” szöveg,
7. 43/A. pont c) alpontjában a „belügyminiszter által irányított” szövegrész helyébe a „belügyi” szöveg
lép.

19. §  Hatályát veszti a BM utasítás
1. 13. pontja,
2. 15. pontja.

20. §  Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A honvédelmi miniszter 56/2021. (XI. 5.) HM utasítása  
az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló  
70/2016. (XII. 23.) HM utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. (XII. 23.) 
HM utasítás a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § (1) A 4. §-ban foglaltakon túlmenően 2021. november hónapra további, 50 000 forint összegű SZÉP juttatást 
kell biztosítani annak, aki a pénzösszeg juttatás és a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás biztosításáról szóló 22/2016. 
(XII. 21.) HM rendelet 2.  § (1)  bekezdése szerint SZÉP juttatásra jogosult, és a  juttatás átutalásához szükséges 
korlátozott rendeltetésű fizetési számla számát a honvédelmi szervezet pénzügyi és számviteli szerve részére
a) korábban bejelentette, vagy
b) legkésőbb 2021. november 9. napjáig bejelenti.
(2) A  korlátozott rendeltetésű fizetési számla számának határidőre történő bejelentésének elmulasztása esetén 
az (1) bekezdés szerinti SZÉP juttatás nem kerülhet biztosításra.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a 4/A. §-ban meghatározott személyekre is megfelelően alkalmazni kell.”

2. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. december 1. napján lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti az  egyes illetményen kívüli juttatások mértékének és összegének megállapításáról szóló 70/2016. 
(XII. 23.) HM utasítás 9. §-a.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasítása  
a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdés f ) pontjában foglaltak alapján, a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 19.  §-ára figyelemmel – 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás) 5. § (8) bekezdésében a „2020.” szövegrészek helyébe a „2021.” szöveg lép.

2. §  Az Utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár
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1. melléklet az 1/2021. (XI. 5.) HM KÁT utasításhoz

Hatályát veszti az Utasítás 1. melléklet
a) 36. § (1) bekezdésében az „évente legfeljebb a tárgyév január 1-jén érvényes minimálbér tízszereséig terjedő 

összegben” szövegrész,
b) 36. § (2) bekezdésében az „a tárgyév április 15-ig, illetve a tárgyév október 15-ig” szövegrész,
c) 36. § (5)  bekezdésében a  „ , továbbá az  (1)  bekezdésben meghatározott összeghatártól el lehet térni” 

szövegrész.
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 56/2021. (XI. 5.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépéséről

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 szóló 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2019. november 25-i, 188. számában 
kihirdetett, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 2. cikk (1) bekezdése 
az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás az 1. cikkben szereplő felajánlás érintett Partner általi elfogadása kézhezvételét követő 
30. napon lép hatályba.”

A felajánlás kirgiz fél általi elfogadása kézhezvételének napja: 2021. október 2.

A Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak 
biztosításáról szóló Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2021. november 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban 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 szóló 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet 
4.  §-ával megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás 2021. november 1-jén, azaz kettőezerhuszonegy 
november elsején lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Közlemények

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye  
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

932721C 893286G 967173N 900223T

007637K 011365K 027235P 035314T 056896T 066518P
069336BT 073870M 073938AT 074543S 085654I 087792K
090503P 092614R 093769R 093976R 094268R 094543R
094716R 100752BT 105481L 106570B 129624R 131193S
142128P 142760AT 150054G 150415N 152921T 153323S
195905AT 206857AT 211675AT 216302R 217235BT 221540BT
223817BT 226008P 230911J 234440S 250737S 257408T
258416S 260864AT 275623AT 280426BT 280691P 286352K
287226AT 291005BT 294761T 300812K 304727AT 305645M
312213T 315543J 316232N 317792H 327748T 331877M

335401R 344991R 354584P 356285T 362640N 363973AT
366348M 370909R 373659P 389483I 389796M 394908T
397356T 401691T 407081M 415182BT 422469BT 423970N
426486T 426807L 427543BT 433143T 438169H 444229E
448264T 453482R 455565AT 462341AT 471989BT 480280P
483941I 488546M 492897F 493861T 501915G 530515E
534393N 541936M 545508AT 549001N 559201K 563752R
565862R 581714P 584852L 588357D 589257S 601707M
609043T 624330L 632152B 646345B 650563F 652352P
659879N 662267AT 688701R 690759S 691254G 695764N

700597L 720365H 722067J 727234F 727313T 729181AT
733197J 734081S 740547T 742474L 757419L 761253R
768219J 770082L 771577L 780198S 781451N 781891P
798040J 799302AT 801271K 810256AT 813397G 814772J
818740I 822502S 829425J 829511I 831552S 832450S
834585E 841678M 856671M 859280S 883159A 887116R
888012P 890744T 895342J 902115M 905489K 930694G
943019T 943523N 944056P 946632AT 949430N 951248AT
951386C 957003R 959176K 989655J 992522I 995141M
997749H 998816I 004708S 009430BT 010989K 014392E

017736AT 032708AT 032733P 045281N 053209J 054626BT
055538AT 057871K 058164BT 059159AT 061785M 068455N
069485S 070215K 072072T 074124H 074640AT 083359AT
090987BT 091603BT 094921J 096778BT 098378T 104447E
113981G 126864T 140437AT 156451I 164367BT 169224D
175788T 184088T 184893P 185745R 189106H 197051L
202289AT 207436L 213543AT 234034BT 236677C 236786R
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236946M 248630R 257527P 271009L 282004R 288158N
294621P 303710AT 304530P 306498BT 307304AT 308669S
310513AT 314714M 315662J 324210E 332381P 333446L

336360N 341066N 342079D 342144T 342961BT 343259J
343353S 348366D 349990AT 360697N 362165D 369891N
377151T 383173BT 384213J 386271T 396264T 405688K
407052J 414491AT 429789BT 431449R 447183T 453641S
455783R 456843I 460585B 463057AT 470667N 474714AT
476176R 487880BT 491349R 492258R 509672AT 510946BT
520563BT 521404J 521537R 522883H 536211L 538898L
542327P 552263E 561097H 565484AT 565833AT 567509T
568079P 577995P 583259AT 594238H 594327M 600874H
601565D 612078R 617565J 632926N 635770H 639556N

642189S 648730T 652136H 654163T 668061R 668696T
676723AT 683452T 685877S 689622T 693400R 729916H
738530S 747620M 752177K 753441R 757269T 762229G
762733N 764358L 767362R 770492J 771763I 773432P
799226AT 802136P 805090S 830573AT 833282J 835345R
839722R 845567R 849806L 854441G 856296K 858316M
859760T 861457C 863359M 871205J 886783AT 887980L
892190E 892486T 893331C 896151P 899478T 905196S
908081S 910453AT 918947T 922827H 925916L 928966N
928967M 930032L 942251B 946140B 946822J 953660N

955787I 957766AT 958766R 959727AT 970313H 975840N
976800F 979594P 981045N 984075N 985705AT 996250H
858316M 008786S 011736N 027637M 027823I 034932BT
060466M 067272K 076202F 087729E 090357L 092905T
096332K 096612T 106361BT 111654T 111706T 111734T
121829R 127277S 135129BT 135294S 136761H 145620D
160798S 165509BT 166491M 167667T 169258AT 171942BT
177199BT 193017G 196303N 197384R 197483E 203085T
205939J 216767J 219075P 226974M 241270L 256993BT
267691N 272966BT 273420S 276488BT 286927T 289806J

299557L 314343AT 323028J 330953R 345691P 347449P
347719R 350617M 355119BT 360577M 365340BT 372806N
388483P 388689J 392219M 396361N 396878S 397119P
408550BT 412495T 413452T 422594L 424876T 428772F
437707AT 438863K 450492P 455022BT 466058BT 502889J
506818K 510816BT 513435L 519466T 524434S 525278J
536490AT 545593P 548107S 566695AT 567495M 575891N
579246M 582449S 585388S 601894L 608277I 612831P
615726K 632902AT 633003R 633846M 636612C 646655P
658597AT 673074AT 693983R 703586M 707689L 718692N

720042P 723940P 730718P 739666A 745445D 766209I
771720P 773909J 783973M 785613N 791566P 795084AT
806009S 830898S 841789J 842275S 876448N 878735T
880055K 880518J 886840N 889117S 905705T 912091AT
916522J 939796N 940430T 951772H 958065J 960898N
961213F 995439A 997800R 321021M 423170BT 264840AT
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749132AT 796901N 001662R 008543S 024053AT 024775K
025791S 027461BT 042999T 044410S 045045D 063285S
069160R 070178BT 071519J 074594G 079761M 082684J
085999J 089514T 090879H 100177BT 101034M 107611R

114189H 114467BT 115427BT 119362BT 126160P 130411L
131969J 138538N 141165D 142257E 151248BT 154017H
162835K 168005T 171007T 173107K 173990K 176828T
177620P 179793N 187691BT 188014L 189559S 195276T
197333K 199563T 202724R 215004H 221505H 231651M
234323T 235367G 237539T 242937P 243044AT 250542L
251475R 253641T 254555H 257918R 259864AT 260884BT
268736J 269026T 269656BT 272999P 273129J 273301T
274750T 278286P 281952R 282750S 282752J 283286BT
285125L 292958P 298624S 300856G 308479S 308902N

309980BT 310716T 312485L 316480D 320533A 321221BT
329623AT 332067E 336421T 337908H 338557S 338726R
338975M 345607P 346051J 347553P 350178H 350936J
353081R 367652L 367822J 373610M 378905K 378963P
384927B 392599P 395118K 396978P 397011K 400863L
401280N 402327J 403295R 413447H 413514R 416476BT
417446C 418368N 425594AT 432174F 447684T 448316K
448449N 464507R 466853S 468217C 472775K 478342R
479451L 480397T 493265M 493298BT 503020H 508193S
518862R 520636N 529289AT 534667L 537672R 537945P

552178L 553167T 557920S 560832A 565109S 566535S
566775H 567269R 569930AT 572627L 575010AT 581388N
581439K 582346AT 590191R 595777D 599891G 600157AT
601295R 601803AT 602418AT 602805F 611711C 615745T
620113S 624861L 625588AT 635289T 636197T 639809S
642172N 646020AT 646852F 656101H 658076R 661900T
664463T 668308S 669502J 673728AT 674180S 678764H
681730F 682592P 682975P 692703N 693288C 698602AT
704022L 704985P 710230S 710343AT 718776H 722014E
724686L 729412M 736244P 737114R 750879AT 753726AT

754172AT 755339R 763624F 770956T 774551R 777864D
779832B 783101S 786985H 792833N 794584P 809946N
810825T 811445N 827610P 834009I 838079F 854548T
855626M 867436P 868186AT 872995T 875116AT 877166N
884166P 885203P 897454T 903006H 912705K 914814N
926460R 927564C 932914J 934110I 941588L 948940T
953654T 956300H 967925N 968046M 969597P 969654P
971489N 975024C 976875E 977876K 978340AT 980719E
281952R 000280P 002448T 006735G 016646S 016728K
030124BT 040772AT 042936S 044329P 057670S 063100S

067563P 068758N 069472R 071346BT 075749T 077219S
085497P 099425AT 111808T 113112A 116718J 119058P
122179BT 131439G 134008A 138088K 149085AT 171539T
174960BT 179995S 183149G 186296BT 188661M 198921P
225585J 230484AT 235337S 237341P 240458T 241157BT
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245520P 245776I 248761BT 253886BT 256168R 256472BT
279420H 280335J 284225K 288646BT 289829R 290665N
297821J 325462BT 335106L 338441BT 345734P 347443L
360436AT 361438C 369972M 374665K 375505S 380966AT
389271G 394088P 395596AT 398071T 399000T 416666S

419131J 422620T 424998BT 428122E 438333I 439126S
444373S 446126M 453044P 461147N 461659S 473137R
476636S 477744N 478832S 493258M 496197T 496633J
509967J 510839R 512150S 515723E 520183T 533062AT
536163S 538775D 544059N 547703BT 556606S 567932P
572114L 576359P 579906P 587091AT 587124AT 587127AT
593971R 598829S 606928S 612458R 624944L 637799AT
641629F 651272I 654252L 659654B 673339R 678374E
680384N 681454N 695525T 697454L 699151T 702148M
705913T 706600M 710371E 733405F 743233S 748261R

748760K 749232AT 755877AT 760668K 764081G 765277C
768307N 781076AT 785302J 788754M 790839N 794655M
795306T 805484T 806074L 811165T 820486S 834548T
834780T 848132T 851454S 860333I 862574J 862847R
885562AT 889972R 891825S 906601S 908040P 913744T
915739K 917471R 917965F 934382H 940422AT 945655I
951099T 960337K 961107R 964233M 967641E 981940F
998980G 020423M 021403T 066542N 103694AT 107463BT
132855C 147158S 151973T 153505BT 164822S 282072B
294946P 299399T 301325R 304921H 357894G 362970R

400939M 412252R 474671R 477109E 480086T 494603C
519527M 528956P 569661K 572457AT 578932G 627858R
640330N 650204E 658663K 664463M 668220R 680197L
684952H 689230N 703623F 763909I 768733N 786092K
791263AT 804040P 822885M 850536AT 873148G 902578T
969663S

Budapest, 2021. október 27.
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Az Agrárminisztérium felhívása  
a hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2021/2022-es tanévben

I. ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK (OSZTV)

Az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozó országos szakmai tanulmányi versenyeket a szakterületen működő 
technikusképzést folytató szakképző intézmények nappali rendszerű végzős évfolyam tanulói számára az alábbi 
szakképesítésekben hirdeti meg:

Tanulmányi versenyek
A verseny időpontja és helye

Elődöntő Döntő

OKJ 54 621 01
Állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 2.
10.00 óra
regisztráció 9.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. március 28–30.
Székács Elemér Református Gimnázium, 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

OKJ 54 621 02 
Mezőgazdasági technikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
13.00 óra
regisztráció 12.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. március 28–30.
Székács Elemér Református Gimnázium, 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.

OKJ 54 623 02 
Erdésztechnikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. április 20–22.
Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
 9400 Sopron, Szent György u. 9.

OKJ 54 541 01
Élelmiszeripari analitikus 
technikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 2.
10.00 óra
regisztráció 9.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. március 23–25.
Közép-magyarországi ASzC Bercsényi 
Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
1106 Budapest, Maglódi út 4/b

OKJ 54 541 02
Élelmiszeripari technikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 2.
10.00 óra
regisztráció 9.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. március 23–25.
Közép-magyarországi ASzC Bercsényi 
Miklós Élelmiszeripari-Környezetvédelmi 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
1106 Budapest, Maglódi út 4/b
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Tanulmányi versenyek
A verseny időpontja és helye

Elődöntő Döntő

OKJ 54 581 01
Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus

2022. március 2.
Mikoviny Sámuel Emlékverseny
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézet
8000 Székesfehérvár, 
Pirosalma u. 1–3.

I. forduló
2022. március 29–30.
Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kar 
Geoinformatikai Intézet
8000 Székesfehérvár, 
Pirosalma u. 1–3.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 54 581 02
Parképítő és fenntartó technikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. április 11–13.
Közép-magyarországi ASzC Varga 
Márton Kertészeti és Földmérési 
Technikum és Kollégium
1149 Budapest, Mogyoródi út 56–60.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 54 521 05
Mezőgazdasági gépésztechnikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 3.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. április 11–13.
Kisalföldi ASzC Csukás Zoltán 
Mezőgazdasági Technikum és Szakképző 
Iskola
9300 Csorna, Kórház u. 28.

OKJ 54 850 01
Környezetvédelmi technikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. március 24–25.
Kisalföldi ASzC Herman Ottó 
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen 
utca 1.

OKJ 54 625 01
Vadgazdálkodási technikus

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

2022. április 11–13.
Alföldi ASzC Bársony István 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium
6640 Csongrád, Szentesi út 2/a

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek az agrár-szakképesítésekre vonatkozó szakmai és 
vizsgakövetelményekről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet előírásaival összhangban kerülnek megszervezésre.

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (a továbbiakban: OSZTV) szervezésénél a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (a továbbiakban: NAK) által kiadott és hatályos NAK-SZ-16. azonosító számú Szakmai Tanulmányi Versenyek 
Versenyszabályzatának előírásait kell alkalmazni.
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Az OSZTV-re benevezett tanulók tudásának mérése két fordulóban történik:
– elődöntő versenyeken, amelyek

o helyszíne: a táblázatban feltüntetettek szerint, a mindenkori járványügyi szabályok szigorú betartása mellett; 
o időpontja: a táblázatban feltüntetettek szerint.

Amennyiben az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő kormányzati intézkedések miatt a központi írásbeli 
elődöntő a táblázatban feltüntetett helyszíneken és időpontokban nem szervezhető meg, viszont a lokális 
lebonyolítás megvalósítható, akkor a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett:

o helyszín: a nevező iskola;
o időpont: 2022. január 28. (péntek) 9 óra.

Az elődöntők megrendezését illetően a nevező iskoláknak mindkét megvalósítási opcióra fel kell készülniük. 
Az elődöntők szervezésével kapcsolatos további információk a NAK honlapján (www.nak.hu) kerülnek közzétételre.

– döntő versenyeken
o I. forduló – a versenyszervező iskolában
o II. forduló – a Szakma Sztár Fesztiválon a megjelölt szakképesítések esetében. Amennyiben az aktuális 

járványügyi helyzetnek megfelelő kormányzati intézkedések miatt a döntő a Szakma Sztár Fesztiválon nem 
szervezhető meg, akkor a versenyszervező iskolában az I. forduló időtartama alatt.

Az iskolák szakképesítésenként az országos versenyre nevezés előtt önállóan válogató versenyeket szervezhetnek.

Elődöntő – központi írásbeli verseny

A központi írásbeli versenyekre a tanulók az iskola igazgatójánál jelentkezhetnek, a nevezéseket a NAK csak 
az  iskoláktól fogadja el! A jelentkezők névsorát az iskola igazgatója küldi meg elektronikus úton excel fájlként 
Bodnár Barbara szakképzési asszisztens részére (bodn ar . bar bara @ na k.h u) 2021. december 10-éig és egyidejűleg 
postai úton is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Iroda címére (1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.).
A jelentkezési lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot a https://www.nak.hu/szakmai-infok/szakkepzes oldalról lehet 
letölteni.
A Parképítő és fenntartó technikus versenyre és az Élelmiszeripari analitikus technikus versenyre osztályonként 
10 fő nevezhet.
Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus versenyre, az Élelmiszeripari technikus versenyre, 
az  Erdésztechnikus versenyre és a Vadgazdálkodási technikus versenyre a végzős évfolyam tanulóinak 30%-a 
nevezhet.
A Környezetvédelmi technikus versenyre, a Mezőgazdasági gépésztechnikus versenyre és a Mezőgazdasági 
technikus versenyre a végzős évfolyam tanulóinak 20%-a nevezhet.
Az elődöntőn a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg, a szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiben meghatározott írásbeli vizsgatevékenységnek megfelelően. Az egyes feladatok időtartama 
megegyezik a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben megadottal. Az írásbeli tételek a képzési idő 
teljes tananyagát tartalmazzák.
Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik.
Az írásbeli feladatok értékelését – a központilag kiadott javítási útmutató alapján – szakképesítésenként felkért 
szakértők végzik.
A döntőbe jutás feltétele a szakképesítés minden írásbeli vizsgafeladatának legalább 50%-ra történő teljesítése. 
Az eredmények összesítését követően az adott szakképesítés első 15 helyezett versenyzője folytathatja a versenyt 
a döntőben.
A Mezőgazdasági gépésztechnikus szakképesítés esetén az eredmények összesítését követően az első 18 versenyző 
folytathatja a versenyt.

KIVÉTEL – Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítés
A Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítésben szervezett OSZTV elődöntője a Mikoviny 
Sámuel Térinformatikai Emlékverseny keretein belül zajlik, amely döntőjének időpontja 2022. március 2. 
Az emlékverseny kiírása a versenyfelhívás III. pontjában megtalálható.
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A Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny döntőjén a legjobb eredményt elért 15 versenyző folytatja 
a versenyt a Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus OSZTV döntőjében.

Döntő

A NAK levélben tájékoztatja a továbbjutó versenyző iskolájának igazgatóját, valamint a továbbjutó versenyzők 
névsorát a honlapján (www.nak.hu) közzéteszi.
A versenyen a tanulók a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott gyakorlati és szóbeli 
vizsgatevékenységeknek megfelelő feladatokban mérik össze tudásukat. A szóbeli tételek az agrárminiszter által 
jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból kerülnek kiválasztásra. A szóbeli és gyakorlati verseny időtartamairól 
a Szakterületi Versenyszabályzat rendelkezik.
A megjelölt szakképesítésekben a döntő I. fordulójában a legjobb eredményt elért versenyzők a döntő II. fordulója 
során, a Szakma Sztár Fesztivál keretei között folytatják a versenyt.
A verseny értékelése: Az elődöntőn szerzett pontszámokat a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben 
meghatározott súlyozással viszi tovább a versenyző a döntőbe. A döntő szakképesítésenkénti helyezési rangsora 
a döntőbe jutott versenyzők írásbeli, gyakorlati és szóbeli feladatokban elért súlyozott eredménye alapján alakul ki.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2) bekezdése, valamint 
a  Versenyszabályzat alapján a legalább 71% összteljesítményt elért versenyző, amennyiben a szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgatevékenységeknek megfelelő valamennyi versenyfeladat 
esetén elérte a legalább 40%-ot, a szakmai vizsgán mentesül valamennyi vizsgatevékenység teljesítése alól 100% 
teljesítménnyel és jeles (5) eredménnyel.
A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott valamely vizsgatevékenységnek megfelelő 
versenyfeladat vagy versenyfeladatok eredményeinek összesítése során elért 71% vagy afeletti teljesítmény esetén 
a  versenyző mentesül a szakmai vizsgán az adott vizsgatevékenység teljesítése alól 100% teljesítménnyel 
és  jeles  (5)  eredménnyel, amennyiben a vizsgatevékenységeknek megfelelő minden versenyfeladatban elérte 
a legalább 40%-ot.

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) bekezdés k) pontja alapján, szakirányú 
továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosultak.
A szakmai vizsgán történő beszámításhoz – a versenybizottság javaslata alapján – a NAK adja ki a mentességekről 
szóló igazolást.
Az OSZTV döntőjére továbbjutó OKJ 54  541 02 Élelmiszeripari technikus versenyzők Záró dolgozatot készítenek, 
melynek beküldési határideje 2022. március 8. A dolgozatokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Iroda 
címére (1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.) és egyidejűleg elektronikusan Szabó Sándorné szakképzési 
referens részére, a sz ab o. sand or ne @ na k.h u e-mail-címre kell eljuttatni.
Az OSZTV-n való részvétel díjtalan.
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II. SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYEK (SZKTV)

Az Agrárminisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve az alábbi szakképesítésekben rendezi 
meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzésben részt vevő nappali rendszerű végzős évfolyamon tanulók 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyeit.

  Versenyek időpontja, helye

Szakképesítés száma, megnevezése Elődöntő Döntő

OKJ 34 541 05
Pék

Központi írásbeli verseny
2022. február 2.
10.00 óra
regisztráció 9.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. március 16–18.
Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás 
Élelmiszeripari Technikum és Szakképző 
Iskola
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 34 541 11
Pék-cukrász

Központi írásbeli verseny
2022. február 2.
10.00 óra
regisztráció 9.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. március 16–18.
Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás 
Élelmiszeripari Technikum és Szakképző 
Iskola
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 34 541 01
Édesipari termékgyártó

Központi írásbeli verseny
2022. február 2.
10.00 óra
regisztráció 9.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. március 29–31.
Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari 
Technikum és Szakképző Iskola 
4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 34 541 06
Szőlész-borász

Központi írásbeli verseny
2022. február 3.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, 
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. március 21–23.
Közép-magyarországi ASzC Soós István 
Borászati Technikum és Szakképző Iskola 
(1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.) 
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 34 541 03
Húsipari termékgyártó

Központi írásbeli verseny
2022. február 2.
10.00 óra
regisztráció 9.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 
2100 Gödöllő,
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. március 2–4.
Debreceni SZC Irinyi János Technikum
4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
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  Versenyek időpontja, helye

Szakképesítés száma, megnevezése Elődöntő Döntő

OKJ 34 621 02
Lovász

Az iskolák önállóan válogató 
versenyeket szervezhetnek.

2022. április 11–13.
Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas 
Szakképző Iskola és Kollégium
2943 Bábolna, Rákóczi u. 6.

OKJ 34 215 04
Virágkötő és virágkereskedő

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, 
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. március 22–24.
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula 
Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 34 622 01
Dísznövénykertész

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
13.00 óra
regisztráció 12.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, 
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. április 6–8.
Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégium
2481 Velence, Ország út 19.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 34 623 01
Erdészeti szakmunkás

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
13.00 óra
regisztráció 12.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, 
Páter Károly utca 1.

2022. április 6–8.
Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
3232 Mátrafüred, Erdész u. 11.

OKJ 34 521 08
Mezőgazdasági gépész

Központi írásbeli verseny
2022. február 3.
10.00 óra
regisztráció 09.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, 
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. április 4–6.
Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
9751 Vép, Szent Imre utca 36–38.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

OKJ 34 622 02
Kertész

Központi írásbeli verseny
2022. február 1.
13.00 óra
regisztráció 12.30-ig
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem
2100 Gödöllő, 
Páter Károly utca 1.

I. forduló
2022. március 31.– április 1.
Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Technikum és Szakképző 
Iskola
6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
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  Versenyek időpontja, helye

Szakképesítés száma, megnevezése Elődöntő Döntő

OKJ 34 621 01
Gazda

Az iskolák önállóan válogató 
versenyeket szervezhetnek.

I. forduló
2022. április 4–6.
Alföldi ASzC Gregus Máté Mezőgazdasági
Technikum és Szakképző Iskola 
6800 Hódmezővásárhely, Árpád u. 8.
II. forduló
2022. április 25–27.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (a továbbiakban: SZKTV) az agrár-szakképesítésekre vonatkozó szakmai és 
vizsgakövetelményekről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet, valamint a földművelésügyi miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet módosításáról 
szóló 15/2018. (VII. 9.) AM rendelet előírásaival összhangban kerülnek megszervezésre.
Az SZKTV szervezésénél a NAK által kiadott és hatályos NAK-SZ-16. azonosító számú Szakmai Tanulmányi Versenyek 
Versenyszabályzatának előírásait kell alkalmazni.

Az SZKTV-re benevezett tanulók tudásának mérése két fordulóban történik:

– elődöntő versenyeken, amelyek
o helyszíne: a táblázatban feltüntetettek szerint, a mindenkori járványügyi szabályok szigorú betartása mellett;
o időpontja: a táblázatban feltüntetettek szerint.

Amennyiben az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő kormányzati intézkedések miatt a központi írásbeli 
elődöntő a táblázatban feltüntetett helyszíneken és időpontokban nem szervezhető meg, viszont a lokális 
lebonyolítás megvalósítható, akkor a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett:

o helyszín: a nevező iskola;
o időpont: 2022. január 28. (péntek) 9 óra.

Az elődöntők megrendezését illetően a nevező iskoláknak mindkét megvalósítási opcióra fel kell készülniük. 
Az elődöntők szervezésével kapcsolatos további információk a NAK honlapján (www.nak.hu) kerülnek közzétételre.

– döntő versenyeken
o I. forduló – a versenyszervező iskolában
o II. forduló – a Szakma Sztár Fesztiválon a megjelölt szakképesítések esetében. Amennyiben az aktuális 

járványügyi helyzetnek megfelelő kormányzati intézkedések miatt a döntő a Szakma Sztár Fesztiválon nem 
szervezhető meg, akkor a versenyszervező iskolában az I. forduló időtartama alatt.

Az iskolák szakképesítésenként az országos versenyre nevezés előtt önállóan válogató versenyeket szervezhetnek.

Elődöntő – központi írásbeli verseny

A központi írásbeli versenyekre a tanulók az iskola igazgatójánál jelentkezhetnek, a nevezéseket a NAK csak 
az  iskoláktól fogadja el! A jelentkezők névsorát az iskola igazgatója küldi meg elektronikus úton excel fájlként 
Bodnár Barbara szakképzési asszisztens részére (bod na r. barb ara @ na k.h u) 2021. december 10-éig és egyidejűleg 
postai úton is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Iroda címére (1115 Budapest, Bartók Béla út 105–113.).
A jelentkezési lapot a https://www.nak.hu/szakmai-infok/szakkepzes oldalról lehet letölteni.

A Dísznövénykertész szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 30%-a 
nevezhető. 
Az Erdészeti szakmunkás szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 30%-a 
nevezhető.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	54.	szám	 4699

Az Édesipari termékgyártó szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 
20%-a nevezhető.
A Húsipari termékgyártó szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 30%-a 
nevezhető. 
A Kertész szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 20%-a nevezhető.
A Mezőgazdasági gépész szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 20%-a 
nevezhető. 
A Pék szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 10%-a nevezhető. 
A Pék-cukrász szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 30%-a nevezhető.
A Szőlész-borász szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulói nevezhetnek. 
A Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés esetén a központi írásbeli versenyre a végzős évfolyamok tanulóinak 
30%-a nevezhető. 

Az elődöntőn a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat oldanak meg a szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiben meghatározott írásbeli vizsgatevékenységnek megfelelően. Az egyes feladatok időtartama 
megegyezik a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben megadottal. Az írásbeli tételek a képzési idő 
teljes tananyagát tartalmazzák.

Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik.
Az írásbeli feladatok értékelését – a központilag kiadott javítási útmutató alapján – szakképesítésenként felkért 
szakértők végzik.
Az eredmények összesítését követően az adott szakképesítés első 15 versenyzője folytathatja a versenyt a döntőben.
Az eredmények összesítését követően a Mezőgazdasági gépész szakképesítés esetében az első 24 versenyző 
folytathatja a versenyt.
Az eredmények összesítését követően az Erdészeti szakmunkás szakképesítés esetében maximum 24 versenyző 
folytathatja a versenyt.
A döntőbe jutott tanulók iskoláit a NAK közvetlenül értesíti.
A Gazda és a Lovász szakképesítés esetében írásbeli elődöntő nincs, a versenyekre végzős osztályonként 
1 fő nevezhető.
Az iskolák szakképesítésenként az országos versenyre nevezés előtt önállóan válogató versenyeket szervezhetnek.

Döntő

A NAK levélben tájékoztatja a továbbjutó versenyző iskolájának igazgatóját, valamint a továbbjutó versenyzők 
névsorát a honlapján (www.nak.hu) közzéteszi.

A versenyen a tanulók a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott gyakorlati és szóbeli 
vizsgatevékenységeknek megfelelő feladatokban mérik össze tudásukat. A szóbeli tételek az agrárminiszter által 
jóváhagyott és kiadott szóbeli tételsorokból kerülnek kiválasztásra. A szóbeli és gyakorlati verseny időtartamairól 
a Szakterületi Versenyszabályzat rendelkezik.

A megjelölt szakképesítésekben a döntő I. fordulójában legjobb eredményt elért versenyzők a döntő II. fordulója 
során a Szakma Sztár Fesztivál keretei között folytatják a versenyt.

A verseny értékelése: Az elődöntőn szerzett pontszámokat a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben 
meghatározott súlyozással viszi tovább a versenyző a döntőbe. A döntő szakképesítésenkénti helyezési rangsora 
a döntőbe jutott versenyzők írásbeli, gyakorlati és szóbeli feladatokban elért súlyozott eredménye alapján alakul ki.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2) bekezdése, valamint 
a  Versenyszabályzat alapján a legalább 71% összteljesítményt elért versenyző, amennyiben a szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgatevékenységeknek megfelelő valamennyi versenyfeladat 
esetén elérte a legalább 40%-ot, a szakmai vizsgán mentesül valamennyi vizsgatevékenység teljesítése alól 100% 
teljesítménnyel és jeles (5) eredménnyel.
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A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott valamely vizsgatevékenységnek megfelelő 
versenyfeladat vagy versenyfeladatok eredményeinek összesítése során elért 71% vagy afeletti teljesítmény esetén 
a  versenyző mentesül a szakmai vizsgán az adott vizsgatevékenység teljesítése alól 100% teljesítménnyel 
és  jeles  (5)  eredménnyel, amennyiben a vizsgatevékenységeknek megfelelő minden versenyfeladatban elérte 
a legalább 40%-ot.

A szakmai vizsgán történő beszámításhoz – a versenybizottság javaslata alapján – a NAK adja ki a mentességekről 
szóló igazolást.

Az SZKTV-n való részvétel díjtalan.

III. EGYÉB ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEK

Savaria Floriadae

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2022. április 8–10.

Verseny helyszíne: Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1.

Savaria Parcum

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2022. április 8–10.

Verseny helyszíne: Kisalföldi ASzC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen utca 1.

Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny

A Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a gödöllői Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem Műszaki Intézetével közösen megrendezi a Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész 
Országos Szakmai Vetélkedőt.

Verseny időpontja: 2022. május 13–14.
A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézete a 2021/2022-es tanévben ismét meghirdeti 
a  térinformatikát oktató középfokú szakképző intézmények tanulói számára a Mikoviny Sámuel Térinformatikai 
Emlékversenyt. A verseny két fordulóból áll. Az I. forduló iskolai verseny keretein belül zajlik. Az iskolai versenyekre 
az iskola igazgatójánál kell jelentkezni. 
Az I. forduló az iskolai válogató verseny, amelyre a feladatok kiküldése központilag történik. A lebonyolítást 
az iskolában 2022. február 4-én 8.00– 9.00 óra között az írásbeli szakmai vizsga formai előírásainak megfelelően kell 
szervezni. Az értékelést az oktatási intézmény szaktanárai végzik, és a legalább 60%-os eredményt elérő tanulókat 
felterjesztik az országos döntőre.
A II. forduló, az országos döntő az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetében, 
Székesfehérváron 2022. március 2-án kerül lebonyolításra.
A Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékversenyen legjobb eredményt elért 15 versenyző folytatja a versenyt 
a  Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítésben szervezett OSZTV döntőjében, melynek 
időpontja 2022. március 29–30.
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Guba Sándor Emlékverseny

Versenykiírás
2021/2022-es tanév

A kaposvári Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2021/2022-es 
tanévben meghirdeti valamennyi magyarországi és Kárpát-medencei középfokú mezőgazdasági (erdészeti-
vadgazdálkodási/élelmiszeripari/környezetvédelmi) intézmény tanulója számára a Guba Sándor Emlékversenyt. 
A szervezők a dolgozatokat az alábbi témákban várják:
– 1. szekció: Állattenyésztés napjainkban
 A szarvasmarha, sertés, ló, juh és kecske, baromfi, valamint egyéb haszon- és hobbiállatok tartásának és 

tenyésztésének helyzete, fejlesztési lehetőségei. 
– 2. szekció: Szántóföldi és kertészeti termesztés napjainkban
 A szántóföldi növénytermesztés és kertészeti termesztés helyzete, fejlesztési lehetőségei.
– 3. szekció: Alternatív jövedelemszerzés lehetőségei
 Speciális állati és növényi termékek, hungarikumok előállítása. Falusi turizmus. Vadászat, vad- és erdőgazdálkodás.
– 4. szekció: Lótenyésztés, lótartás, lovas hagyományok
 Lótenyésztés régen és ma, ló- és lovassportok, lófajtáink, lovas hagyományok.

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 15–30 gépelt oldal. A pályaműveket nyomtatott formában, kötve vagy fűzve 
egy példányban és egy példányban, elektronikus (CD) formában kérjük benyújtani. 
A pályaművek tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletek az iskola honlapján (www.mezgaz.hu) 
2021. október 4-étől megtalálhatók.

A dolgozat címét és a témavázlatot 2022. január 14-éig kell elküldeni az iskolának postai úton vagy e-mail 
formájában a mo ric z.kap osv ar @ del ias zc.h u címre. Az elkészült pályamunkák beküldési határideje: 2022. március 4.
A versenyre benyújtott dolgozatok bírálatát a szervező által felkért független szakértők végzik. A szakértők által 
megfelelőnek minősített dolgozatok szerzői szóbeli védésen mutathatják be dolgozataikat, melynek időpontja: 
2022. április 8.

A pályamunkákat a beadott dolgozat témájától függően 4, szakértőkből álló bírálóbizottság rangsorolja. A rangsor 
a dolgozatok szakértői bírálata (Bírálati lap) és a szóbeli védés alapján kerül megállapításra. Mind a négy szekcióban 
az I., II. és III. helyezett pályaművek alkotói tárgyjutalomban részesülnek. 
A jelentkezési lapokat (a pályázó és a felkészítő tanár neve, az intézmény neve, a dolgozat címe és a témavázlat), 
valamint az elkészült pályamunkákat az alábbi címre kérjük megküldeni:
Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. 
Telefon: +36 82/510-207
E-mail: m or icz .ka posv ar @ delia sz c.h u
Web: www.mezgaz.hu
Kapcsolattartó: dr. Princz Zoltán igazgató (+36 20/423-0148)

Csapó Dániel Emlékverseny

A Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2021/2022-es tanévben 
meghirdeti a Kárpát-medencei magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari középiskolák számára a Csapó Dániel 
Emlékversenyt. A versenydolgozatokat az alábbi témákban várjuk:

1. Alternatívák a mezőgazdasági termelésben
 Szántóföldi növények alternatív termesztési technológiái
 Gazdasági haszonállatok alternatív tartási és tenyésztési gyakorlata
 Tájak és fajták kapcsolata – lehetőségek a fajták tulajdonságainak kihasználásában
2. Hagyományok, értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének lehetőségei
 Alternatív jövedelemszerzés lehetőségeinek bemutatása
 Falusi vendéglátás, vidéki turizmus lehetőségei
 Gyógy-, kertészeti és fűszernövények hagyományos és tájfajtáinak termesztéstechnológiája, értékesítési 

lehetőségei
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3. Élelmiszeripari technológiák bemutatása
 Hagyományos és új gyártási folyamatok az élelmiszeriparban
 Kézműves élelmiszer-előállítás
4. Precíziós módszerek alkalmazása a mezőgazdaságban
 A precíziós gazdálkodás területei, a precíziós gazdálkodás eszközei, a precíziós gazdálkodás háttérinformatikai 

szoftvereinek bemutatása
 Drónok használata a precíziós mezőgazdaságban
 Precíziós növénytermesztés
 Precíziós állattenyésztés

A benyújtandó dolgozatok terjedelme 20–25 gépelt oldal. A pályaműveket nyomtatott (kötve vagy fűzve, kettő 
példányban), valamint elektronikus formában (e-mail) kérjük benyújtani. 
A választott téma címe és a témavázlat beküldése e-mailben, az iskola honlapján található táblázat hiánytalan 
kitöltésével együtt: 2021. december 10.
A kész pályaművek beadási határideje: 2022. február 10.
A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértők végzik. A megfelelőnek minősített munkák alkotóit 
szóbeli védésre hívjuk, amelyről 2022. március 4-éig értesítjük a versenyzőket.

A szóbeli forduló időpontja: 2022. március 18.
Az emlékverseny pályamunkáit a szóbeli védéssel együtt, a dolgozat témájától függően 4 bizottság rangsorolja. 
Az I–III. helyezett versenyzők tárgyjutalomban részesülnek.

A jelentkezéseket és a pályaműveket az alábbi címre kérjük megküldeni:
„Csapó Dániel Emlékverseny”
Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
7100 Szekszárd, Palánk 19.
e-mail: em le kver seny @ csa pos uli.h u

Hagyományok, ízek, régiók – Toldi Miklós tudományos diákkonferencia

A Közép-magyarországi ASzC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2021/2022-es 
tanévben tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a „Hagyományok – Ízek – Régiók-program” Országos 
Tudományos Diákkonferenciát 2022. április 8–9-én mezőgazdasági és élelmiszeripari iskolák tanulói számára.
Versenydolgozatokat az alábbi témákban várunk:

1. Tájjellegű ételek:
Hagyományőrzés, hagyományok modern formában, hogyan visszük hagyományainkat az Európai Unióba, elfelejtett 
ételmegőrzési hagyományok, sütés-főzés a szabadban, élelmiszeripari emlékeink, régi eszközök és mai utódaik, 
népszokások az élelmiszerkészítésben.

2. Környezetvédelem, élelmiszerbiztonság az élelmiszeriparban:
Élelmiszereink csomagolása a XXI. században, környezetvédelem az élelmiszeriparban, az egészséges táplálkozási 
igények kielégítése az élelmiszer-előállításban, adalékanyagok az élelmiszeriparban, az élelmiszerek jelölésének 
jogharmonizációja, tudatformálás az élelmiszeriparban, élelmiszer-előállításunk az EU-csatlakozás szemszögéből.

3. Környezetünk élelmiszeripari nevezetességei, épületei, élelmiszert előállító dinasztiák:
Régi élelmiszeripari üzemeink, iskolánk története, élelmiszeripari dinasztiák bemutatása, az agrárium híres szülöttei, 
élelmiszeripari emlékeink, műemlékeink.

A dolgozat tartalmi és formai követelményei:
– A dolgozat terjedelme 10–15 oldal 12-es betűmérettel, normál sorközzel, sorkizárt igazítással szerkesztve, 

mellékletek nélkül. (Melléklet: rajzok, fényképek, irodalmi jegyzékek)
– A szó szerinti idézetet „” jelek alkalmazásával és a forrás pontos megjelölésével kérjük jelölni, de ezek alkalmazása 

minimális (max. 5%) legyen.
– A dolgozatot nyomtatott formában, bekötve, spirálozva kérjük a versenyre hozni (1  példányban). A belső 

címlapon szerepeljen a dolgozat címe, alkotójának neve, az iskola neve és a dolgozat megírásában patronáló 
tanár neve is. 
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– Iskolánk címére (to ld i @ tol dis zki.h u) a dolgozatokat elektronikus formában (pdf ) kell megküldeni. A dolgozatok 
beérkezésének határideje: 2022. március 25.

– A dolgozatot élőszóban kell bemutatni egy vagy két tanulónak. A bemutatás ideje max. 10 perc. A bemutatást 
diavetítéssel, projektorral lehet szemléletesebbé tenni.

– A beérkező dolgozatok bírálatára neves szakembereket kérünk fel, az elhangzott előadással együtt szakmai zsűri 
dönt a művekről.

A dolgozat előadásához számítógépet és projektort biztosítunk, az egyéb szükséges eszközigényeiket kérjük, 
jelezzék.
A kérdések megválaszolásához telefonon és e-mailen is állunk rendelkezésükre.
A konferenciára a távolabbról érkezők számára iskolánk kollégiumában térítés ellenében szállást és étkezést tudunk 
biztosítani.
Szállás- és étkezésigényt is elektronikusan kérjük a dolgozatok megküldésével egy időben, a weboldalról letölthető 
nyomtatvány kitöltésével, aláírt és szkennelt formában.

A versenyért felelős vezető: Szendrei Éva igh.
Elérhetőség:
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 
Tel.: +36 53/351-922; +36 30/399-3906 
E-mail: szak mai ig h @ tol dis zki.h u

Országos Ifjúsági Vadászvetélkedő

A 2021/2022-es tanévben az Országos Magyar Vadászati Védegylet rendezi meg a versenyszabályzatban 
meghatározott középfokú vadászképzést folytató intézmények országos versenyét.
Verseny időpontja: 2022. március
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák az Országos Magyar Vadászati Védegylettől kapják meg. További 
tájékoztatást Bíró Gabriella ad (+36 30/239-4656).

Országos Ifjúsági Őszi Kegyeleti Virágkötészeti Verseny

A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2022. október 14–16.

Verseny helyszíne: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Kar
1118 Budapest, Villányi út 29–43.

Középiskolások szántóversenye

1. Dél-dunántúli középiskolások szántóversenye
A kaposvári Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2021/2022-es 
tanévben meghirdeti a dél-dunántúli és a Kárpát-medencei magyar nyelvű mezőgazdasági középiskolák tanulói 
számára a Dél-dunántúli középiskolások szántóversenyét. 
A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézmény honlapján (www.mezgaz.hu) 2022. január 
14-étől tekinthetik meg.
A verseny időpontja: 2022. október 1.
A verseny helyszíne: Déli ASzC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

2. Észak-alföldi középiskolások szántóversenye
A baktalórántházai Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2021/2022-es 
tanévben meghirdeti az észak-alföldi mezőgazdasági középiskolák tanulói számára az Észak-alföldi középiskolások 
szántóversenyét. A verseny mellett mezőgazdasági gépbemutatót és a szántást népszerűsítő rendezvényeket 
szerveznek.
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A részletes versenykiírást az érdeklődő iskolák a rendező intézmény honlapján www.vayadam.hu tekinthetik meg 
2022. május 4-étől.

Verseny időpontja: 2022. szeptember 16.

Verseny helyszíne: Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

Dr. Szepesi László Erdészeti Gépész Emlékverseny

A piliscsabai Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium megrendezi a középfokú erdészeti szakképzésben részt vevő intézmények részére meghirdetett Országos 
Szakmai Vetélkedőt. Az emlékverseny egyben az Erdésztanulók Európa bajnokságának válogató versenye.
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendező intézménytől kapják meg.

Verseny időpontja: 2022. október 12–14.

Verseny helyszíne: Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium
2081 Piliscsaba, József Attila utca 2.

Pék hagyományőrző verseny

A XIX. Pék hagyományőrző versenyen a Pék, illetve a Sütő- és cukrászipari szaktechnikus szakképzésben tanuló 
diákok vehetnek részt. A versennyel egy időben kerül megtartásra a VII. Pozsonyi kifli készítő verseny, illetve a Kenyér 
Világnapja Rendezvény. A verseny alatt az iskola nyílt tanműhelyi napot tart.
A verseny részleteiről az iskola honlapján (www.pestibarnabas.hu) tájékozódhatnak az érdeklődők.

Verseny időpontja: 2022. október 15.

Verseny helyszíne: Közép-magyarországi ASzC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző 
Iskola Tanműhelye
1148 Budapest, Almádi u. 3–5.

Hagyományos sütemények versenye

Nappali rendszerű pék-cukrász, cukrász, illetve sütő- és cukrászipari technikus képzésben tanulók számára 
meghirdetett országos verseny.
Az iskolák kétfős csapattal vehetnek részt a versenyen, amely szóbeli és gyakorlati részből áll.
A sütemények listája a Hagyományok – Ízek – Régiók című könyvben megtalálható termékek közül kerül 
összeállításra.
A verseny tervezett időpontja 2022. november.
Részletes versenykiírás a versenyt szervező Közép-magyarországi ASZC Toldi Miklós Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium honlapján érhető el: www.toldiszki.hu 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása  
a 03. Egészségügy ágazat Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeire a 2021/2022. tanévre 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (1) bekezdés g pont 
ga)  alpontja alapján kapott felhatalmazás alapján a 03. Egészségügy ágazathoz tartozó Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyeit (a  továbbiakban: OSZTV) az új szakképzési rendszerben szakmai oktatást folytató hazai 
szakképző intézményekkel tanulói/felnőttképzési jogviszonyban álló tanulói számára hirdeti meg, akik 
a  versenykiírás tanévében az alábbi szakmák megszerzésére irányuló szakirányú oktatás utolsó évfolyamán 
folytatják tanulmányaikat, és vizsgájuk a 2021/2022. tanév május–júniusi vizsgaidőszakában esedékes:

5 0913 03 01 Általános ápoló szakma
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Audiológiai asszisztens szakmairány)
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Endoszkópos asszisztens szakmairány)
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Fogászati asszisztens szakmairány)
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Gyógyszertári asszisztens szakmairány)
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakmairány)
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Klinikai neurofiziológiai asszisztens szakmairány)
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Perioperatív asszisztens szakmairány)
5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens (Radiográfiai asszisztens szakmairány)
5 0914 03 03 Egészségügyi laboráns (Klinikai laboratóriumi asszisztens szakmairány)
5 0914 03 03 Egészségügyi laboráns (Szövettani asszisztens szakmairány)
5 0913 03 04 Gyakorló ápoló szakma
5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta (Fizioterápiás asszisztens szakmairány)
5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta (Gyógymasszőr szakmairány)
5 0913 03 11 Mentőápoló szakma

Jelen Versenyfelhívás a kiadott Versenyszabályzattal együtt érvényes.  

A versenyeket az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: 
OKFŐ  Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság) szervezi és bonyolítja le, a versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást 
és a Versenyszabályzatot a honlapján teszi közzé (www.enkk.hu). 

Nevezési határidő: 2021. december 15. (szerda).
A megadott határidő után az OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság nem fogad további nevezéseket.

A nevezésre 2021. november 16-ától nyílik lehetőség a honlapon (www.enkk.hu) elérhető elektronikus űrlap 
kitöltésével és elküldésével. A képzőintézmények és a jelentkezők számára a versenyre való nevezés, valamint 
a részvétel díjtalan. A nevező iskola igazgatója felelős azért, hogy a rendszerben rögzített adatok pontosak, valósak 
legyenek. Az iskola igazgatója nyilatkozatot tesz az 1. melléklet kitöltésével arról, hogy a jelentkezett tanulók 
megfelelnek a versenykiírásban meghatározott feltételeknek.  A versenyző a 2. melléklet kitöltésével hozzájárul 
ahhoz, hogy az OSZTV-n elért eredményével összefüggő adatok a neve és iskolája feltüntetésével az OKFŐ 
Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság honlapján (www.enkk.hu) közzétételre kerülhetnek.

A jelentkezőknek a fenti mellékleteket kitöltve és aláírva kell megküldeniük az OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési 
Igazgatóság levelezési címére (1085 Budapest, Horánszky utca 15.), a borítékon feltüntetve: OSZTV 2021/2022.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2) bekezdése alapján 
„mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi 
versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 
követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte”. 
Az e bekezdésben meghatározott felmentés esetén a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek 
minősül. 
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A döntőbe jutott és azon részt vevő versenyző, aki az adott szakma/szakmairány versenytevékenységeihez rendelt 
versenyfeladatokat teljesítette (Interaktív-, Projektfeladat), és az adott versenyfeladat esetében a megszerezhető 
pontok 85%-át megszerezte, az adott versenyfeladatnak megfelelő vizsgafeladat letétele alól mentesül. 
Amennyiben a versenyző a meghirdetett szakmánként/szakmairányonként meghatározott értékelési súlyarányok 
figyelembevételével – az összesítést követően – a pontszámok legalább 85%-át elérte, a teljes szakmai vizsga alól 
felmentést kap.

A verseny szervezésére és lebonyolítására vonatkozó, a járványügyi készültséget figyelembe véve hozott 
(az egészségvédelmet, a versenyzők és szervezők egészségbiztonságát fokozottan előtérbe helyező) intézkedések:
– A verseny lebonyolítása a verseny időpontjában érvényes és aktuális járványügyi intézkedések és előírások 

betartásával történik. 
– A versenyt a versenybizottság elnökének döntése alapján a verseny időpontjában aktuális járványügyi helyzetre 

való tekintettel le lehet mondani, illetve meg lehet szakítani.
– A versenybizottság és a versenyzők számára a gyakorlati feladatmegoldás során a verseny időpontjában aktuális 

járványhelyzetnek megfelelően előírt védőfelszerelés viselése kötelező. A versenyteremben gondoskodni kell 
a folyamatos kézfertőtlenítési lehetőségről.

– Az egyes versenyfeladatok megoldásához szükséges berendezéseket, eszközöket, gépeket minden versenyző 
feladatának megkezdése előtt és a feladat befejezését követően az erre kijelölt segítő személynek fertőtlenítenie 
kell.

– A versenyzők egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
– A versenybizottság és az értékelő, segítők jelen lévő tagjai számára a verseny időpontjában aktuális 

járványhelyzetnek megfelelően előírt védőfelszerelést, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert 
a versenyszervező biztosítja.

– A versenybizottság és a versenyszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és 
a veszélyhelyzettel összefüggésben a versennyel kapcsolatban megtett intézkedések, meghozott határozatok 
versenyjegyzőkönyvben történő rögzítéséért.

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt a versenybizottság elnöke a verseny elődöntőjének lezajlását követően 
a  verseny megszakítása mellett dönt, akkor az elődöntő során elért eredmények csak a vizsgarész alóli felmentés 
esetében vehetők figyelembe. Amennyiben a verseny megszervezése a kiírt időpontban/időintervallumban 
a  versenybizottság elnökének döntése alapján nem lehetséges, úgy a verseny későbbi időpontban nem kerül 
megrendezésre.

A verseny regisztrációjának lezárását követően, 2021. december 20-án (hétfőn), az OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési 
Igazgatóság honlapján jelentetjük meg azoknak a szakmáknak/szakmairányoknak a listáját, amelyek tekintetében 
megrendezzük az elődöntőt. Minden egyéb – az elődöntővel kapcsolatos – információról a regisztrációkor 
megadott e-mail-címekre küldünk tájékoztatást.

A verseny döntője 2022. március 21. és április 13. között kerül megrendezésre.   

A döntő időpontjának változtatási jogát fenntartjuk, helyszíne később kerül meghatározásra, melyről elektronikus 
úton értesítjük a döntőbe jutó versenyzőket. 
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A verseny fordulói és részei

1. FORDULÓ (TERÜLETI VÁLOGATÓ - ELŐDÖNTŐ) 

Interaktív versenytevékenység keretében a képzési és kimeneti követelményekben leírtaknak megfelelően, 
a versenyszervező által központilag összeállított feladatsor megoldására kerül sor, online formában.

Abban az esetben rendezzük meg az elődöntőt, amennyiben a jelentkezők létszáma a meghirdetett szakmánként/
szakmairányonként eléri legalább a 40 főt.

Időtartama: 45 perc
Időpontja: 2022. február 17. (szerda) 10 óra 

Az országos döntőbe jutáshoz az elődöntőben minimum 71%-ot szükséges elérni.
Az OSZTV döntőjének megrendezésére abban az esetben kerül sor, ha a minimum százalékot vagy az annál jobb 
eredményt elérő tanulók létszáma szakmánként/szakmairányonként eléri legalább az 5 főt. A döntőbe kerülő 
versenyzők létszáma országosan szakmánként/szakmairányonként nem haladhatja meg a 8 főt, ezért a döntőbe 
jutás kritériuma ennek megfelelően kerül majd meghatározásra. Azonos eredmény esetén a versenybizottság 
elnöke dönt arról, hogy a versenyfeladatlapon belül mely feladat szerepel nagyobb súllyal a végső sorrend 
kialakításánál.

2. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)

A döntő forduló során a versenyzőknek komplex versenyfeladatokat (gyakorlati és a gyakorlati feladatba illesztett 
szóbeli) kell megoldaniuk.

A versenytevékenységek során a képzési és kimeneti követelményben az adott szakmára/szakmairányra 
meghatározott szakmai követelmények és a 9. pontjában a munkahelyi, illetve a szimulációs körülmények között 
zajló vizsga címszónál leírtak szerint összeállított gyakorlati feladatokat kell elvégeznie a versenyzőknek. 

Időpontja: A versenyfelhívásban meghirdetett szakmák versenyének döntői 2022. március 21. és április 13. között 
kerülnek megrendezésre. 

A döntő időpontjának változtatási jogát fenntartjuk. 

Helyszíne: később kerül meghatározásra, melyről elektronikus úton értesítjük a döntőbe jutó versenyzőket.
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1. melléklet

Igazgatói nyilatkozat

Alulírott,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
a(z)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iskola igazgatója a 2021/2022. tanévi
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (szakma/szakmairány*)
versenyére a meghirdetés szerint jelentkeztetett versenyzők mindegyikére vonatkozóan nyilatkozom az alábbiak 
szerint:

Kijelentem, hogy az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSZTV) nevezettek iskolánkkal tanulói/felnőttképzési 
jogviszonyban állnak, akik a fent megjelölt szakma/szakmairány megszerzésére irányuló szakirányú oktatás 
megkezdéséhez szükséges feltételekkel rendelkeznek, valamint a jelen felhívásban megjelölt oktatásban vesznek 
részt, és a fent nevezett szakmával/szakmairánnyal még nem rendelkeznek.

Név/nevek:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Tudomásul veszem, hogy az OSZTV elődöntőjének megrendezésére csak abban az esetben kerül sor, 
ha a szakmánként/szakmairányonként jelentkezők létszáma eléri a legalább 40 főt, és a döntőjének megrendezésére 
csak abban az esetben kerül sor, ha a versenybizottság az elődöntő versenydolgozatainak értékelése alapján 
szakmánként/szakmairányonként országosan legalább 5 fő továbbjutását javasolja a döntőbe. Ennek hiányában 
a döntő nem kerül megrendezésre.

Jelen nyilatkozat aláírásával a versenyszabályzatban foglaltakat elfogadjuk, az abban foglaltakat magunkra nézve 
kötelezőnek ismerjük el.

Jelen nyilatkozat aláírásával, figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletnek (679/2016. sz. 
rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, beleegyezek és hozzájárulok ahhoz, hogy az Országos Kórházi 
Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság (Telephely: 1085 Budapest, Horánszky utca 15.) mint 
Felhasználó, az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel összefüggésben, az általam megadott személyes 
adataimat és az arról készült fénymásolatot kezelje és tárolja.

Kelt:

…………………………………………… 
igazgató 

P. H.

Kérjük géppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni!

Kérjük, a nyilatkozatot szakmánként/szakmairányonként szíveskedjék megküldeni!

* Kérjük a megfelelőt beírni!
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2. melléklet

Versenyzői nyilatkozat

Alulírott, ………………………………………………………………………… (versenyző neve), hozzájárulok ahhoz, 
hogy az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményemmel összefüggő adatok a nevem és iskolám 
feltüntetésével az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság honlapján közzétételre 
kerüljenek.

Jelen nyilatkozat aláírásával, figyelemmel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletnek (679/2016. sz. 
rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, beleegyezek és hozzájárulok ahhoz, hogy az Országos Kórházi 
Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság (Telephely: 1085 Budapest, Horánszky utca 15.) mint 
Felhasználó, az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel összefüggésben, az általam megadott személyes 
adataimat és az arról készült fénymásolatot kezelje és tárolja.

Kelt:

…………………………………………… 
Versenyző aláírása

Kérjük géppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni!
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Az igazságügyi miniszter pályázati felhívása  
a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állások betöltésére

Az igazságügyi miniszter a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 18.  §-a alapján 
pályázatot hirdet a
– 2019. december 15. napjától megüresedett Budaörs 1. számú,
– 2020. április 27. napjától megüresedett Gyömrő,
– 2021. március 20. napjától megüresedett Budapest V. kerület 1. számú,
– 2021. április 19. napjától megüresedett Nagykáta 1. számú,
– 2021. június 30. napjától megüresedett Pilisvörösvár,
– 2021. július 1. napjától megüresedett Vác 2. számú,
– 2021. augusztus 25. napjától megüresedett Budapest X. kerület 1. számú,
– 2021. szeptember 6. napjától megüresedett Budapest VII. kerület 2. számú,
– várhatóan 2021. november 4. napjától üressé váló Budapest XX. kerület 3. számú,
– várhatóan 2022. január 5. napjától üressé váló Szentendre 1. számú,
– várhatóan 2022. február 26. napjától üressé váló Tatabánya 2. számú,
– várhatóan 2022. március 19. napjától üressé váló Budapest III. kerület 1. számú,
– várhatóan 2022. április 8. napjától üressé váló Budapest XVI. kerület 1. számú
székhelyű közjegyzői állás betöltésére.

A közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a Kjtv.-ben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

 I. Közjegyzővé az nevezhető ki, aki
1) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

államnak az állampolgára vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

2) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,
3) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol (említett gyakorlatnak megfelel a  legalább 3 éves 

bírói, ügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a  jogi szakvizsga megszerzését 
követően a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél, 
valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2.  §-a szerinti szervnél közigazgatási, 
illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlat; 
a  jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai 
Unió valamely szervénél ítélkezési vagy az  igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő 
gyakorlat),

6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
7) eredményes közjegyzői vizsgát tett,
8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta, és
9) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a közjegyzői hivatás gyakorlására alkalmas.

 II. Nem nevezhető ki közjegyzővé az,
1) aki büntetett előéletű,
2) aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
3) akinek a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban 

megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól:
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított tíz évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
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– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a  mentesítés beálltától számított 
öt évig,

– gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 
beálltától számított nyolc évig,

4) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés 
jogerőre emelkedésétől számított három évig,

5) akit a  közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott vagy 
érdemtelenné nyilvánított, a határozat jogerőre emelkedésétől számított tíz évig,

6) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan,
7) aki életmódja vagy magatartása miatt a  közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra 

érdemtelen,
8) akivel szemben a  Kjtv. 7.  §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, és nem vállalja, hogy 

kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti.

 III. A pályázat elbírálása során az alábbi nemzetiségi nyelvek ismerete részesül előnyben:
– Budaörs 1.: görög, német, örmény, roma, román, szerb
– Gyömrő: roma, szlovák
– Budapest V. kerület 1.: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb, szlovák
– Nagykáta 1.: roma
– Pilisvörösvár: német, roma, szlovák
– Vác 2.: görög, német, roma, román, ruszin, szlovák, ukrán
– Budapest X. kerület 1.: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, ukrán
– Budapest VII. kerület 2.: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, ukrán
– Budapest XX. kerület 3.: bolgár, német, örmény, roma, szlovák, ukrán
– Szentendre 1.: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, roma, román, szerb, szlovák
– Tatabánya 2.: görög, lengyel, német, roma, szlovák
– Budapest III. kerület 1.: bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, ukrán
– Budapest XVI. kerület 1.: görög, horvát, német, örmény, roma, román, ruszin, szlovák

 IV. A pályázatot a Budapesti Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
1016 Budapest, Naphegy utca 33. II/5.
vagy elektronikus úton az alábbi Hivatali Kapu címen:
– hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)
– rövid név: MOKKIT
– KRID: 342479118

 V. A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése 
szerinti kötelező tartalmi elemeit nem tartalmazó, valamint a  kötelező mellékletekkel el nem látott pályázat 
(ha annak hiányait legkésőbb a pályázati hirdetmény közzétételétől számított 30. napon nem pótolták) érvénytelen, 
az elkésett pályázat pedig hatálytalan.

 VI. A pályázathoz eredetben vagy hitelesített másolatban mellékelni kell a következőket:
 1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy a tulajdonos arcképét és aláírását 

tartalmazó vezetői engedély, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 2) Annak igazolására szolgáló okirat, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma.
 4) Jogi szakvizsga-bizonyítvány.
 5) A legalább 3 éves

a) közjegyzőhelyettesi gyakorlatot;
b) bírói, bírósági titkári, ügyészi, alügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működést;
c) a jogi szakvizsga megszerzését követően a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi 

kormányzati igazgatási szervnél, valamint a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
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CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben 
szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlatot; vagy

d) a  jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy 
az  Európai Unió valamely szervénél ítélkezési vagy az  igazságszolgáltatással összefüggő 
tevékenységből eredő gyakorlatot

igazoló okirat.
 6) Hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a  Kjtv. 17.  § (3)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott 

körülmény a  pályázóval szemben nem áll fenn, vagy az  arra irányuló kérelem, hogy e  tények fennállására 
vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a pályáztató területi elnökség részére – annak a közjegyzői 
kinevezés feltételeinek vizsgálata céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

 7) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat (Kjtv. 7. §).
 8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását tartalmazó nyilatkozat.
 9) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a  pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy 

támogatott döntéshozatal hatálya alatt.
10) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által kiállított igazolás (tanúsítvány) 

a közjegyzői vizsga eredményes letételéről [5/2018. (II. 13.) IM rendelet 15., 17., 19. §].
11) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján kiállított okirat 

arról, hogy a pályázó a közjegyzői hivatás gyakorlására „alkalmas” minősítéssel rendelkezik.
12) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
13) A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
14) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
15) A közjegyzői tevékenység megkezdésével járó kiadások fedezésére, valamint a  közjegyzői iroda tárgyi és 

személyi feltételeire vonatkozó terv.
16) A közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 

melléklete szerinti kitöltött adatlap.
 Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a következő okiratok eredeti példányát 

vagy hiteles másolatát:
17) A joggyakorlati idő igazolására szolgáló

– közjegyzői joggyakorlatot igazoló okirat,
– közjegyzőhelyettesi joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a  MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, jogi 

szakvizsgához kötött munkakörben eltöltött joggyakorlat igazolására vonatkozó okirat,
– tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat és a tartós helyettesi tevékenységet lezáró, e tevékenységét 

kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazoló okirat,
– a Kjtv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb joggyakorlatot igazoló okirat,
– a területi kamarában vagy a MOKK-ban munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban végzett, állam- 

és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat,
– a jogi szakvizsgát megelőző közjegyzőjelölti vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettséghez kötött 

egyéb jogi munkakörben eltöltött joggyakorlatot igazoló okirat.
18) A pályázó nyilatkozata a  fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, 

gyermekgondozási segély és a táppénz tényéről és annak időtartamáról.
19) Élő idegen nyelvből szerzett, államilag elismert közép- vagy felsőfokú, komplex típusú nyelvvizsgát, illetve 

közép- vagy felsőfokú jogi szaknyelvi nyelvvizsgát tanúsító nyelvvizsga-bizonyítvány.
 Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú „A” és „B” típusú nyelvvizsgával rendelkezik, 

akkor azt az  alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő „C” típusú nyelvvizsgaként kell figyelembe 
venni.

20) A pályázati határidő lejártát megelőző egy évnél régebbi nyelvi jogosítványt igazoló okirat.
21) Szakfordító, illetve tolmács vizsgát igazoló bizonyítvány vagy igazolvány.
22) A tudományos tevékenység igazolására szolgáló

– az állam- és jogtudományok köréből megszerzett szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy 
polgári eljárásjogi) tudományos fokozat megszerzését tanúsító okirat,

– állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász képzésben megszerzett felsőfokú szakjogász 
végzettséget, LL.M. minősítést, valamint egyéb, e körbe nem tartozó felsőfokú végzettséget igazoló okirat. 
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A szakjogász végzettség és az LL.M. minősítés tekintetében a képzés időtartamát (a félévek/szemeszterek 
számát) hitelt érdemlő módon igazolni kell.

23) Felsőoktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat. Rendszeresnek 
az  a  jogi oktatói tevékenység minősül, ha a  pályázó legalább egy féléven keresztül, heti rendszerességgel, 
szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi tárgyat. A pályázónak ezt a tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia.

24) A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység igazolása. A  MOKK által 
szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.

25) A jogi hivatásrendek (bírói, ügyészi, bírósági végrehajtói, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi stb.) szervezett 
képzésének keretében a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény, az  ügyészségről szóló 
törvény, a  bírósági végrehajtásról szóló törvény, az  ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti szervezet 
vagy más államhatalmi, államigazgatási, közigazgatási szerv által rendezett tanfolyamokon végzett oktatói 
tevékenységet igazoló okirat.

26) A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári 
eljárásjogi) monográfia egy példánya.

 A Magyar Tudományos Akadémia IX. osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottsága által – a  publikáció 
megjelenésének napján hatályos besorolás szerint – „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába sorolt folyóiratban, 
továbbá a  Közjegyzők Közlönyében 2013. március 1. után megjelent, valamint a  Közjegyzők Közlönyében, 
továbbá a Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft. által kiadott tanulmánykötetben megjelent publikációk hiteles 
másolata oly módon, hogy megállapítható legyen, az mely kiadványban jelent meg.

27) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak a  területi 
kamarában végzett munkájáról a  működése szerint illetékes területi elnökség által adott részletes írásbeli 
értékelés.

28) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a  pályázónak az  országos 
kamarában végzett munkájáról a  MOKK elnöke által adott részletes írásbeli értékelés. Az  értékelés iránti 
kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.

29) Az országos kamara mellett működő szakbizottságokban betöltött tagság, illetve az UINL, a CNUE és a MOKK 
megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagságot igazoló okirat. A  szakbizottságokban 
betöltött tagságot a MOKK elnöke igazolja, az erre irányuló kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.

A pályázat mellékleteit a  pályázati kiírásban szereplő sorrend szerint, a  megfelelő sorszám feltüntetésével kell 
benyújtani.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.

A pályázó a közjegyzői pályázatok benyújtásáról és elbírálásáról szóló 28/2021. (X. 21.) MOKK szabályzat 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon hivatkozott – a Kjtv. 17/A. § (1) bekezdése szerinti adatokon kívüli – adatok, 
illetve tények igazolására szolgáló okiratot a személyes meghallgatása megkezdésére kitűzött időpontig, valamint 
ha a  személyes meghallgatásra a  kitűzött időpontra megjelent, akkor a  meghallgatása megkezdéséig még 
a pályáztató területi elnökség rendelkezésére bocsáthatja.

Az érvényben lévő elbírálási szempontokról, valamint a  jelen pályázati felhívás 16) pontjában megjelölt adatlapról 
tájékozódni a MOKK honlapján lehet.
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívása  
a 2021/2022. 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 2021/2022. tanévben az SZKTV és az OSZTV országos döntőjét, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, 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, 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, illetve 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, valamint a nemzeti fejlesztési 
miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) 
NFM  rendelet, továbbá a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint közzétett 
képzési és kimeneti követelmény 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 szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 12/2020. (II.  7.) Korm.  rendelet] 264.  § (2) bekezdése alapján, – figyelembe véve 
a  szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat – mentesül az adott versenytevékenységnek vagy 
feladatrésznek megfelelő írásbeli, interaktív, gyakorlati, központi gyakorlati vagy szóbeli vizsgatevékenység 
letétele alól. Amennyiben e  versenyző mindegyik versenytevékenység esetében eléri az adott 
versenytevékenységen megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § 
(2) bekezdése alapján mentesül a szakmai vizsga letétele alól.

2. Azok a végzős tanulók is indulhatnak a versenyen, akik nem a meghirdetésben szereplő szakmai és 
vizsgakövetelmények, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint 
közzétett képzési és kimeneti követelmények szerinti képzésekben vesznek részt, azonban nekik is a jelen 
felhívásban meghatározott követelmények szerinti feladatokat kell megoldaniuk a verseny keretében.

3. Amennyiben nem a meghirdetésben szereplő követelmények szerinti képzésben tanuló versenyző 
mindegyik versenytevékenység esetében eléri az adott versenytevékenységen megszerezhető pontok 
legalább 60%-át, a 12/2020. (II.  7.) Korm.  rendelet 264.  § (2) bekezdése alapján mentesül az általa tanult 
szakképesítés szakmai vizsgájának letétele alól.

4. A szakmai 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.
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
és az 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny

A versenyen történő részvétel díjtalan.

A szakmai versenyek díjainak és ajándékainak mértéke kizárólag a gazdálkodószervezetek, szponzorok részéről 
felajánlott ajándékok, valamint díjaknak a függvénye.
A versenyre jelentkezni a www.szakmasztar.hu honlapon megjelenő jelentkezési 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: 2021. december 16.
Az esetleges szakképző intézményi fordulókat a versenyző oktatási intézménye szervezi saját hatáskörben. 
A szakmai verseny központi területi előválogatóból, országos válogatóból és országos döntőből áll.
Az írásbeli területi előválogatók 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, valamint 
a nyilvánosság biztosítása.
A területi előválogatókat követő országos válogatók megszervezésével kívánja az MKIK biztosítani, hogy 
a  legfelkészültebb diákok kerülhessenek a verseny országos döntőjébe. A versenyzők a területi előválogatón és 
az  országos válogatón szerzett pontok alapján versenyrészenként, (eredményük önállóan kerül értékelésre) 
szakképesítésenként külön-külön kerülnek rangsorolásra, és ennek megfelelően – figyelembe véve 
a  szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat – kerül sor a legjobbak behívására a verseny válogatójába, illetve 
az ezt követő országos döntőbe. A képzési és kimeneti követelmény szerinti képzésben részvevőnek a válogatóba 
bejutása esetén a portfóliójukat a válogató verseny előtt el kell juttatni a versenyfelelősnek a későbbiekben 
megadott e-mail-címre (figyelembe véve a szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat).
A területi előválogatón és az országos válogatón központi eredményhirdetés nincs. Az országos válogatóba jutottak 
értesítése (várhatóan 2022. február közepéig) és az országos döntőbe jutottak értesítése (országos válogatót követő 
3 héten belül) is e-mailben történik. Az eredmények a www.szakmasztar.hu honlapon lesznek elérhetők. A döntő 
során elért pontszám, eredmény alapján kell meghatározni a versenyzők helyezését, függetlenül a korábbi 
teljesítményektől (figyelembe véve a szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat).
A szakmai vizsgára történő beszámításhoz az MKIK a versenyző valamennyi versenyrészen és versenyfeladatban 
elért teljesítménye alapján, az előírt szintet teljesítők számára adja ki az igazolást (minden esetben a meghirdetett 
követelményeknek megfelelően).
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A verseny időpontja és helye

Területi előválogató 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 ordo g.do ra@ bkm kik.h u 76/501-501

Békés Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

5600 Békéscsaba,

Penza lkt. 5.

Mészárosné Szabó 

Anna

an na.sz abo @ bmk ik.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.a dam @ bok ik.  h u 46/501-095

Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara

1016 Budapest,

Krisztina krt. 99.

Nádori Judit nad ori.ju dit @ b kik.h u 1/488-2038, 

1/488-2167

Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged,

Párizsi krt. 8–12.

Horváth Gábor Zsolt horva th.ga bor @ cs mkik.h u 62/554-267, 

62/554-250/171

Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

8000 Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4–6.

Mátrahalmi Tibor fm kik @ fm kik.h u; 

tib or.matrah almi @ fm kik.h u

22/510-331

Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

9021 Győr,

Szent István út 10/A.

Pális Ferenc palisf erenc @ gy mskik.h u 96/520-224

Hajdú-Bihar Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

4025 Debrecen,  

Vörösmarty u. 13–15.

Kontér Mária kon ter.m aria @ hbk ik.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 rian na @ hk ik.h u 36/429-612/116

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

5000 Szolnok, 

Verseghy park 8.

Sonyák Béláné ka talin.so nyakne @ 

ip arkamar aszoln ok.h u

56/510-622

Komárom-Esztergom Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

2800 Tatabánya, 

Fő tér 36.

Kolonics Éva kem kik @ kem kik.h u;  

kolon ics.ev a @ kem kik.h u

34/513-012

Nógrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara

3100 Salgótarján,  

Mártírok útja 4.

Erdei Györgyné nk ik @ nk ik.h u; 

erd eine @ nk ik.h u

32/520-866

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 

Iparkamara

7625 Pécs,

Dr. Majorossy I. u. 36.

Piacsek László pia csek @ pb kik.h u 72/507-124

Pest Megyei és Érd Megyei 

Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara

2045 Törökbálint, Kazinczy 

Ferenc utca 124.

Tóth Ferenc tot h.fe renc @ pmk ik.h u; 

szak kepzes @ pm kik.h u

23/517-986

Somogyi Kereskedelmi és 

Iparkamara

7400 Kaposvár, 

Anna u. 6.

Mayer Judit jm ayer @ sk ik.h u 82/501-042

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi u. 2.

Kajdy József kaj dy.joz se f @ sza bkam.h u 42/512-423

Tolna Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

7100 Szekszárd, 

Arany J. u. 23–25.

Illés Orsolya or si @ tmk ik.h u 74/529-251

Vas Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

9700 Szombathely, 

Honvéd tér 2.

Szabó Tímea sza bo.ti mea @ vm kik.h u 94/501-850

Veszprém Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

8200 Veszprém, 

Radnóti tér 1. 

Rábai Veronika raba i.ver onik a@ 

ves zpremika mara.h u

88/814-105

Zala Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

8900 Zalaegerszeg, 

Petőfi u. 24.

Bangó-Rodek Viktória b r.vi ktoria @ zmk ik.h u; 

zm kik @ zm kik.h u

92/550-529

Soproni Kereskedelmi és 

Iparkamara

9400 Sopron, 

Deák tér 14.

dr. Bihari István bih ari.ist van @ 

s opron ikamara.h u

99/523-581

Dunaújvárosi Kereskedelmi és 

Iparkamara

2400 Dunaújváros, 

Latinovits Z. u. 10.

Grosch Andrea dk ik @ dk ik.h u 25/502-060

Nagykanizsai Kereskedelmi és 

Iparkamara

8800 Nagykanizsa, 

Ady u. 1.

dr. Balogh Imre szakk epzes @ nak kik.h u;

nak kik @ nak kik.h u

93/516-671
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SZKTV és OSZTV versenycsoportok, szakképesítések, 
illetve a területi előválogató időpontjai

A 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 és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint 

közzétett képzési és kimeneti követelmény szerint 

2022. január 10.
Asztalos 
Faipari technikus**
Gépgyártás-technológiai technikus**
Mechatronikai technikus**
Automatikai technikus autóipar vagy gyártástechnika szakmairány**

2022. január 11.
Ács
Kőműves
Burkoló
Festő, mázoló, tapétázó
Magasépítő technikus**
Mélyépítő technikus**
Útépítő- és fenntartó technikus

2022. január 12.
Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus**
Elektronikai technikus**
Járműipari fémalkatrész-gyártó

2022. január 13.
Pincér 
Szakács 
Vendéglátásszervező

2022. január 14.
Fodrász**
Kozmetikus technikus**
Cukrász

2022. január 17.
Hegesztő
Szerszámkészítő
Épület- és szerkezetlakatos
Gépi forgácsoló
Ipari gépész
Gépésztechnikus CAD-CAM szakmairány**
Kereskedő és webáruházi technikus**
Női szabó
Nyomdaipari technikus
Kiadványszerkesztő technikus
Grafikus**
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2022. január 18.
Logisztikai technikus Logisztika és szállítmányozás szakmairány**
Eladó
Irodai titkár
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző**

2022. január 19.
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Épületgépész technikus**
Vegyész technikus**

A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló  
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelettel kiadott 

szakmai és vizsgakövetelmények és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint 
közzétett képzési és kimeneti követelmény szerint

2022. január 20.
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus**
Szoftverfejlesztő és -tesztelő**
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
Távközlési technikus
Műszaki informatikus

2022. január 21.
Autószerelő 
Autógyártó*
Gépjármű mechatronikus*
Gépjárműépítő, szerelő*
Járműfényező* 
Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó* 

2022. január 24.
Karosszérialakatos
Autóelektronikai műszerész
Gépjárműmechatronikai technikus**
Alternatív járműhajtási technikus**
Vasútforgalmi szolgálattevő*
Jegyvizsgáló*
Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője*

2022. január 25.
Légijármű-műszerész technikus***
Légijármű-szerelő technikus*** 
Hajózási technikus*
Közlekedésautomatikai technikus***
Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó*
Ipar 4.0***

    *  Szakmacsoportos verseny formájában kerül megrendezésre, a legjobb eredményt elérő versenyzők kerülnek a következő fordulóba (válogató, 
döntő), így nem minden szakképesítésben jutnak tovább a versenyzők.

  ** Képzési és kimeneti követelményekben leírtak szerint.
*** Több szakképesítés tudásanyagát felölelő versenyszám.
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A döntő helyszíne:
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. 
1101 Budapest, Albertirsai út 10.

A döntő időpontja: 2022. április 25–27.
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 a 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 szakképesítésenként,  
ünnepélyes keretek között, 2022. április 27-én kerül sor.

Országos verseny döntőjébe került versenyzők díjazása a szponzor cégek felajánlásainak függvényében történik.
Vis maior helyzet esetén az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatósága a versenyzők, iskolájuk tájékoztatása mellett 
a  területi előválogatók, a válogatók, továbbá a döntők tekintetében a helyszínek, időpontok, versenyfeladatok és 
azok időtartamaitól is eltérhet.

Amennyiben azt az egészségügyi helyzet szükségessé teszi, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(a  továbbiakban: ITM) előzetes tájékoztatásával és egyetértésével, a szakmai és minőségi követelmények 
betartásával módosulhatnak az időpontok, a helyszínek és a verseny megvalósítása. 
Az MKIK járványügyi veszélyhelyzet esetén részletes iránymutatást ad az ITM tájékoztatása mellett a versenyzőknek, 
a versenyszervező intézményeknek és valamennyi érintettnek a további intézkedésekről.
Amennyiben a kormányzati intézkedések miatt a központi területi előválogató az előre meghatározott helyszíneken 
nem szervezhető meg, akkor a területi kamara által kijelölt helyszínen kerül lebonyolításra az MKIK által megadott 
időpontban.
Amennyiben az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő kormányzati intézkedések miatt a döntő a Szakma Sztár 
Fesztivál keretein belül a Hungexpo Vásárközpont területén nem szervezhető meg, akkor az országos válogató 
helyszínein kerül lebonyolításra.

A szakmai versenyekkel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztatás kérhető:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatósága

Versenyszervezési Osztály
Kalmár Zsolt

1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Telefon: 06-20/980-9519
E-mail: kal mar @ mk ik.h u
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 

Prof. Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 2021. október 24-i éghajlatvédelmi 
világnap alkalmából 

Klímavédelemért díjat adományozott:

Prof. dr. Mizsey Péternek, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kémiai Intézet egyetemi tanárának;

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

dr. Koska Ramónának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztály klímapolitikai 
referensének. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei 

Prof. Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 2021. október 23-i nemzeti ünnep 
alkalmából 

Neumann János-díjat adományozott

Kovács Róbertnek, a Magyar Telekom NyRt. Vezetékes Hozzáférési Hálózatok igazgatójának;

Az Információs Társadalomért szakmai érmet adományozott

dr. Ollé Jánosnak, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Digitális Módszertani Intézet 
egyetemi docens, intézetigazgatójának,

Szabó Péter Mihálynak, a T-Systems Magyarország Zrt. Portfolio Management CoE senior partnermenedzsment 
konzultánsának;

Puskás Tivadar-díjat adományozott

Csizmadia Attila Ferenc nyugalmazott minisztériumi (NFM) főtanácsadónak; 

Hírközlésért Érdemérmet adományozott

Krauszné Heitler Márta Juliannának, az NMHH Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály főosztályvezetőjének;

A Hulladékgazdálkodásért Érdemérmet adományozott

Küllős Mónikának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Körforgásos Gazdaság Elszámolási Főosztály 
osztályvezetőjének,



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	54.	szám	 4721

Peták Ervinnek, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Körforgásos Gazdaság Elszámolási Főosztály 
osztályvezetőjének,

dr. Szabó Csillának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gyártói Felelősség és Hulladékhasznosítási Főosztály 
főosztályvezetőjének;

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Adorján Gyulának, a Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum nyugalmazott oktatójának,

Bicsákné Farkas Anitának, a Zalaegerszegi SZC Báthory István Technikum oktatójának,

Biró Gábornénak, a Karcagi SZC Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium oktatójának,

Bordács Zsuzsannának, a Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos Faipari Technikum oktatójának,

Csepeliné Pálfi Eszternek, a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum egészségügyi oktatójának,

Csernátonyiné Pataky Mártának, a Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola oktatójának,

Demkó Olivérnek, az Innovációs és Technológiai Minisztérium / Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Munkaerőpiaci Főosztály foglalkoztatáspolitikai referensének,

Franczia Tamás Ottónak, a Heves Megyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum Szakképző Iskola, Kollégium és 
Könyvtár oktatójának,

Géczy Anna Anikónak, a Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum oktatójának,

Guba Tündének, a Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium oktató, gyógypedagógusának,

Gulyásné Tornyai Szilviának, a Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum oktatójának,

Hanyeczné Soós Krisztinának, a Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium 
igazgatóhelyettesének,

Hava Andrea Monicának, a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum oktatójának,

Hizsnyikné Gáspár Izabellának, a Budapesti Gazdasági SZC Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum és Szakképző 
Iskola oktatójának,

Horváth Attilának, az MT and TSH B2B Telco Services Center of Expertise Telco üzleti megoldások specialistájának,

Kiss Zsuzsannának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság / Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya / Műszaki és 
Közbeszerzési Osztály koordinátorának,

Kossuthné Németh Évának, az Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola oktatójának,

Kovácsné Tóth Máriának, a Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola oktatójának,

Litványi József Bélánénak, a Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatójának,



4722	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	54.	szám	

Ömböli-Köles Tímeának, a Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskola igazgatóhelyettesének,

Sinka Brigittának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság / Fenntartási és Szemléletformálási Főosztály / Szemléletformálási 
Projektek Osztálya projektmenedzserének,

Süliné Juhász Mártának, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum gazdasági vezetőjének,

Szabados Sándornénak, a Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettesének,

Szemeti Simonnak, a Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum szakmai igazgatóhelyettesének,

Szilágyiné Demeter Évának, a Heves Megyei SZC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
nyugalmazott oktatójának,

Terjék Krisztinának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Munkaerőpiaci Programok Főosztály / Program Végrehajtási Osztály projektmenedzserének,

dr. Toásó Erikának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály / Nyilvántartási Osztály szakmai ellenőr, ügyintézőjének,

Tóth Ildikónak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság / 
Munkavédelmi Főosztály referensének,

Tóth Zoltánnak, a Szegedi SZC Vedres István Technikum igazgatóhelyettesének,

Vetró Istvánnak, a Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola oktatójának. 

A Legfőbb Ügyészség közleménye  
elismerés adományozásáról

A legfőbb ügyész Szem. 19.859/540/2021. számon hozott döntésével Ratalits Gáborné legfőbb ügyészségi tisztviselő 
részére nyugállományba vonulása alkalmából Ügyészségi Emlékgyűrűt adományozott. 
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A Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye  
közjegyzői/közjegyzőhelyettesi/közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a következő közjegyzői/közjegyzőhelyettesi/közjegyzőjelölti igazolványokat 
érvénytelenítette.

 1. Közjegyzői igazolvány(ok):
– 00194 sorszámú közjegyzői igazolvány

 2. Közjegyzőhelyettesi igazolvány(ok):
– 00960 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01091 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 00874 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 00777 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01519 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01510 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01507 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 00860 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 00635 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01438 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01384 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01083 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány
– 01397 sorszámú közjegyzőhelyettesi igazolvány

 3. Közjegyzőjelölti igazolvány(ok):
– 00762 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00557 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00674 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00602 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00735 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00713 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00694 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00579 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00531 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00675 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
– 00533 sorszámú közjegyzőjelölti igazolvány
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A Nemzeti Választási Bizottság közleménye  
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi 
közzé.

A Nemzeti Választási Bizottság 2021. november 3-án tartott ülésén a 46/2021., 47/2021., 48/2021., 49/2021., 
50/2021., 51/2021., valamint az 52/2021. számú határozataival országos népszavazásra feltenni kívánt kérdések 
hitelesítését megtagadta. 

A határozatok megtekinthetők a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.

Budapest, 2021. november 3.

  Dr. Téglási András s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke
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Az Együtt az Új Magyarországért 2018 Párt 2018. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

BEVÉTELEK

1. Tagdíjak  110 000 Ft 

2. Központi költségvetésből származó támogatás  – Ft 

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás  – Ft 

4. Egyéb hozzájárulások, adományok
(az 500 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítve)

 – Ft 

5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel  – Ft 

6. Egyéb bevétel  – Ft 

Összes bevétel a gazdasági évben  110 000 Ft 

KIADÁSOK

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára  – Ft 

2. Támogatás egyéb szervezeteknek  – Ft 

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek  – Ft 

4. Működési kiadások  – Ft 

5. Eszközbeszerzés  – Ft 

6. Politikai tevékenység kiadása  – Ft 

7. Egyéb kiadások  – Ft 

Összes kiadás a gazdasági évben  – Ft 

Kelt: Érd, 2019. április 22.

  Rácz Roland s. k.,
  elnök
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Az Együtt az Új Magyarországért 2018 Párt 2019. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

BEVÉTELEK

1. Tagdíjak  120 000 Ft 

2. Központi költségvetésből származó támogatás  – Ft 

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás  – Ft 

4. Egyéb hozzájárulások, adományok
(500 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítve)

 – Ft 

5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel  – Ft 

6. Egyéb bevétel  – Ft 

Összes bevétel a gazdasági évben  120 000 Ft 

KIADÁSOK

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára  – Ft 

2. Támogatás egyéb szervezeteknek  – Ft 

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek  – Ft 

4. Működési kiadások  – Ft 

5. Eszközbeszerzés  – Ft 

6. Politikai tevékenység kiadása  – Ft 

7. Egyéb kiadások  – Ft 

Összes kiadás a gazdasági évben  – Ft 

Kelt: Érd, 2020. április 27.

  Rácz Roland s. k.,
  elnök
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Az Együtt az Új Magyarországért 2018 Párt 2020. évi pénzügyi kimutatása  
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

BEVÉTELEK

1. Tagdíjak  120 000 Ft 

2. Központi költségvetésből származó támogatás  – Ft 

3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás  – Ft 

4. Egyéb hozzájárulások, adományok
(az 500 ezer forint feletti hozzájárulás nevesítve)

 – Ft 
   

5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel  – Ft 

6. Egyéb bevétel  – Ft 

Összes bevétel a gazdasági évben  120 000 Ft 

KIADÁSOK

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára  – Ft 

2. Támogatás egyéb szervezeteknek  – Ft 

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek  – Ft 

4. Működési kiadások  – Ft 

5. Eszközbeszerzés  – Ft 

6. Politikai tevékenység kiadása  – Ft 

7. Egyéb kiadások  – Ft 

Összes kiadás a gazdasági évben  – Ft 

Kelt: Érd, 2021. április 30.

  Rácz Roland s. k.,
  elnök
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
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