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JOGSZABÁLYOK
2012. évi XCV. törvény
a kölcsönzött kulturális javak
különleges védelmérõl*
Annak érdekében, hogy a múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásaként szolgáló kulturális javak szellemi birtokbavétele, illetve a nyilvánosság számára történõ széleskörû és egyenlõ hozzáférhetõvé tétele minél hatékonyabban szolgálhassa a polgárok életminõségét
javító és értékhordozó tevékenységek létrejöttét, a jogállamiság alkotmányos alapelvének érvényesülésére is tekintettel az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja.

1. A törvény hatálya
1. §
E törvény rendelkezéseit a Magyarország területén idõszaki kiállítás céljából bemutatandó kulturális javakra vonatkozó – a kiállító és a rendelkezésre jogosult között létrejött – megállapodásban (a továbbiakban: kölcsönzési
szerzõdés) meghatározott, külföldrõl érkezõ kulturális javak különleges védelmére és a védelemmel kapcsolatos eljárásrendre kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §
E törvény alkalmazásában
1. idõszaki kiállítás: legfeljebb 12 hónapig nyitva tartó
kiállítás;
2. kiállítás: a kulturális javak kulturális, oktatási, szórakoztatási, tudományos célú, közvetlenül érzékelhetõ módon történõ nyilvános bemutatása, amelyet – a kiállító által
meghatározott, vagy jogszabályban rögzített feltételek
szerint – bárki megtekinthet;
3. kiállító: állami vagy önkormányzati muzeális intézmény, kiállítóhely, nyilvános könyvtár, továbbá közlevéltár vagy nyilvános magánlevéltár;
4. kulturális javak: a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.)
7. § 4. pontjában meghatározott javak;
5. nem magyar joghatóság alá tartozó tulajdonos vagy
birtokos: a nem magyar állampolgár; valamint az a magyar
állampolgár, akinek lakóhelye külföldön van; továbbá a
nem magyarországi székhelyû szervezet;
6. rendelkezésre jogosult: a kölcsönzött kulturális javak
olyan – nem magyar joghatóság alá tartozó – tulajdonosa
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 25-i ülésnapján fogadta el.
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vagy birtokosa, aki (amely) az érintett kulturális javakkal
az idõszaki kiállítás céljára történõ kölcsönzésre is kiterjedõ jogokkal rendelkezik.

3. A különleges védelem
3. §
(1) A kölcsönzött kulturális javak különleges védelmének idõtartama alatt tilos a kölcsönzött kulturális javakra
bírósági, hatósági vagy más hivatalos eljárás során elrendelt olyan intézkedés vagy kényszerintézkedés végrehajtása, amely a kölcsönzött kulturális javakkal kapcsolatos rendelkezési vagy birtoklási jogot korlátozza vagy elvonja.
(2) A különleges védelem nem akadályozza az annak
idõtartama alatt a kiállító birtokából jogellenes módon kikerült kulturális javak visszaszerzése érdekében elrendelt
intézkedések vagy kényszerintézkedések végrehajtását.

4. §
(1) A különleges védelem a 7. § szerinti tanúsítványban
(a továbbiakban: tanúsítvány) foglalt, napokban megállapított idõtartam alatt illeti meg a kölcsönzött kulturális javakat, melynek mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a kölcsönzési szerzõdésben meghatározott idõtartamot, de legfeljebb 12 hónapot.
(2) A különleges védelem a kölcsönzött kulturális javaknak a különleges védelem fennállása alatt keletkezett
sérülése vagy károsodása (a továbbiakban együtt: sérülés)
esetén a helyreállításhoz vagy restauráláshoz (a továbbiakban együtt: restaurálás) szükséges idõvel, de legfeljebb – a
különleges védelem idõtartamának eredeti lejártától számított – 4 hónappal meghosszabbítható a 6. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
5. §
Nem illeti meg a különleges védelem azokat a kulturális
javakat, amelyek szerepelnek a Kötv. 71. § f) pontja szerinti
nyilvántartásban, vagy velük szemben – jogtalan megszerzésük vagy átruházásuk, illetve jogellenes behozataluk
vagy kivitelük miatt – jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés alapján visszaszolgáltatási eljárás van folyamatban.

4. A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárás
6. §
(1) A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet a kulturális örökségvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság)
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által rendszeresített formanyomtatványon kell a kiállítónak benyújtania.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a kölcsönzési szerzõdést;
b) a kiállítás tervezett helyét, idejét és szakmai leírását;
c) a rendelkezésre jogosult 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy
ca) milyen jogcímen jogosult rendelkezni az érintett
kulturális javakkal, és
cb) a kulturális javak kivitelére vonatkozó elõírások betartásával fog eljárni.
(3) A 4. § (2) bekezdése esetén a sérülés bekövetkezésétõl számított 15 napon belül kérelmet kell elõterjeszteni
a különleges védelem meghosszabbítása iránt, amelyhez
csatolni kell
a) a rendelkezésre jogosult – a különleges védelem meghosszabbítását kezdeményezõ – nyilatkozatát,
b) a sérülés, a restaurálás leírását és annak várható idõtartamát is magában foglaló restaurátori szakvéleményt.
(4) Ha az érintett kulturális javakkal többen jogosultak
rendelkezni, valamennyi rendelkezésre jogosult (2) bekezdés c) pontja, illetve a (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatát csatolni kell a kérelemhez.

7. §
(1) A hatóság tanúsítványban állapítja meg a különleges
védelem fennállását és idõtartamát.
(2) A tanúsítványt az 1. melléklet szerint kell kiállítani,
ha pedig a hatóság a 6. § (3) bekezdése szerinti kérelemnek
helyt ad, akkor a 2. melléklet szerinti tanúsítványt állít ki.

8. §
A tanúsítvánnyal kapcsolatos eljárásra egyebekben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni azzal, hogy a hatóság
a) az eljárás megindításáról honlapján és hirdetõtábláján történõ közhírré tétel útján értesítést tesz közzé,
b) a tanúsítványt a különleges védelem idõtartama alatt
honlapján és hirdetõtábláján közzéteszi,
c) határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye.

5. Záró rendelkezések
9. §
Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba,
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kötött kölcsönzési szerzõdések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
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10. §

(1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 77. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az elkobzást akkor is el kell rendelni, ha az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem idõtartama
alatt nem hajtható végre.”
(2) A Btk. 77/C. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A vagyonelkobzást akkor is el kell rendelni, ha az
a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló
törvényben meghatározott különleges védelem idõtartama
alatt nem hajtható végre.”
(3) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 90. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(Mentesek a végrehajtás alól a következõ ingóságok:)
„n) a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott tanúsítványban felsorolt kulturális javak a különleges védelem idõtartama
alatt.”
(4) A Vht. 96/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„96/B. § A 90. és 91. §-ban felsorolt vagyontárgyak – a
90. § h), l), m) és n) pontjában felsorolt vagyontárgyak kivételével – csak a természetes személy adósok elleni végrehajtás alól tekinthetõk mentesnek.”
(5) A Vht. a következõ 178/A. §-sal egészül ki:
„178/A. § Mentesek a végrehajtás alól a kölcsönzött
kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben
meghatározott tanúsítványban felsorolt kulturális javak a
különleges védelem idõtartama alatt.”
(6) A Vht. 179. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a végrehajtást kérõ a meghatározott ingóságot
nem tudta megjelölni, vagy ha az ingóság bármely okból
nem lelhetõ fel, illetve a 178/A. § szerinti mentesség esetén a végrehajtó – szükség esetén a lakás vagy helyiség felnyitásával – az ingóság valószínû értéke erejéig a kötelezett egyéb vagyontárgyait lefoglalja.”
(7) A Vht. 194. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elrendelt zárlat ellenére sem lehet lefoglalni a
kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló
törvényben meghatározott tanúsítványban felsorolt kulturális javakat a különleges védelem idõtartama alatt.”
(8) A Vht. 210/E. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Mentesek a végrehajtás alól a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott tanúsítványban felsorolt kulturális javak a különleges védelem idõtartama alatt.”
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(9) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 151. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A lefoglalást akkor is el kell rendelni, ha az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem idõtartama
alatt nem hajtható végre.”
(10) A Be. 159. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A zár alá vétel akkor is elrendelhetõ, ha az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem idõtartama
alatt nem hajtható végre.”
(11) A Be. 160. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság biztosítási
intézkedést akkor is alkalmazhat, ha az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben
meghatározott különleges védelem idõtartama alatt nem
hajtható végre.”
(12) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 103. § (4) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„Nem foglalhatóak le a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott ta-
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núsítványban felsorolt kulturális javak a különleges védelem idõtartama alatt.”
(13) Az Art. 149. § (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Nem foganatosítható a biztosítási intézkedést elrendelõ végzés a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott tanúsítványban felsorolt kulturális javak tekintetében a különleges védelem
idõtartama alatt.”
(14) A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 18. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nincs helye az elkobzás foganatosításának a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvény szerinti védelem esetén a különleges védelem idõtartama alatt.”
(15) A Szabstv. 75. §-a a következõ (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A lefoglalást akkor is el kell rendelni, ha az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló törvényben meghatározott különleges védelem idõtartama
alatt nem hajtható végre.”

Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez

..........................................................
(a hatóság megnevezése)
Iktatószám:

Címer

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelmérõl szóló 2012. évi XCV. törvény rendelkezései alapján
tanúsítom,

hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
.................................................... (dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerzõdés alapján,
a ..................................................... (az idõszaki kiállítás helyszínének és idõtartamának meghatározása) megrendezendõ idõszaki kiállítással összefüggésben a felsorolt kulturális javak
különleges védelemben
részesülnek:
......................................................... (a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mû megnevezése, keletkezési idõpont,
méret, esetleges azonosítási szám) ................... év ........................ hó .......... naptól ......................... év ....................... hó
.............. napig

(Dátum)
(aláírás)
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2. melléklet a 2012. évi XCV. törvényhez

.....................................................
(a hatóság megnevezése)
Iktatószám:

Címer

TANÚSÍTVÁNY

A kölcsönözött kulturális javak különleges védelmérõl szóló 2012. évi XCV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján
tanúsítom,
hogy a
(kiállító/k neve, címe, létezését igazoló okirat száma)
és
(rendelkezésre jogosult/ak neve, címe)
között
.................................................... (dátum meghatározása) létrejött kölcsönzési szerzõdés alapján,
a ...................................................... (az idõszaki kiállítás helyszínének és idõtartamának meghatározása) megrendezendõ idõszaki kiállítással összefüggésben kiadott ........................................... számú tanúsítvány szerint védelem alatt
álló, alább felsorolt kulturális javak
különleges védelme meghosszabbodik
.............................................................. (a kulturális javak felsorolása: alkotó és a mû megnevezése, keletkezési idõpont, méret, esetleges azonosítási szám) .................. (év hó nap)-ig

(Dátum)
(aláírás)

16. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2012. évi CVII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási
szervekrõl, valamint a Kormány tagjai
és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény módosításáról*
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pályázatok kiírásáról. Az Alap alelnökének egyetértése
hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt.
(6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben az Alap elnöke vagy alelnöke a kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért
egyet, akkor azt megsemmisíti, vagy megfontolás végett
visszaküldi a szakmai kollégiumnak.”

1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény módosítása
1. §
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkatv.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § (1) A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban:
Alap) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) szerinti – a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében
létrehozott – elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti
rendelkezési jogot –ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.
(2) Az Alap elnöke a miniszter. Az Alap elnöki tisztsége
nem ruházható át.
(3) Az Alap alelnökét a miniszter nevezi ki legfeljebb
négyévi idõtartamra.”

2. §
Az Nkatv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság) létesít. A Bizottság az Alap elnökébõl, az Alap
alelnökébõl és tagokból áll. A Bizottság tagjainak felét
a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett
szakmai szervezetek javaslata alapján bízza meg.”

3. §
Az Nkatv. 2. § (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(5) Az állandó és az ideiglenes szakmai kollégium
(a továbbiakban együtt: kollégium) – a miniszteri keret kivételével – a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, az Alap alelnökének egyetértésével dönt a

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. július 9-i ülésnapján fogadta el.

4. §
Az Nkatv. 2. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerû
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlõség esetén a Bizottság döntésekor, ha az ülést a miniszter vezeti, akkor a miniszter szavazata, ha az ülést az Alap alelnöke vezeti, akkor az Alap alelnökének szavazata, illetve kollégiumi
döntés esetén a kollégium vezetõjének szavazata dönt.”

5. §
Az Nkatv. 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„2/A. § (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt
a miniszter, az Alap alelnöke, valamint a Bizottság tagja.
(2) A miniszternek, az Alap alelnökének, a Bizottság
tagjainak, a kollégium vezetõinek és tagjainak, valamint
ezek közeli hozzátartozóinak [Ptk. 685. § b) pont] pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(3) A miniszter, az Alap alelnöke, a Bizottság tagja,
a kollégium vezetõje és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek megítélésénél tõle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.
(4) Az összeférhetetlenségrõl legkésõbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia
kell. Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a kollégium, illetve a Bizottság dönt. A kollégium vezetõje esetében az Alap alelnöke, az Alap alelnökének összeférhetetlensége kérdésében pedig a miniszter dönt.
(5) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról
valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot szolgáltat, az
Alap alelnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselõ visszahívására.”

6. §
Az Nkatv. 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:]
„h) egyéb bevételek, ideértve a kezelõ szerv által beszedett nevezési díj bevételt is.”
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7. §

10. §

Az Nkatv. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(5) Az Alap, valamint a kezelõ szervének bevétele és
év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése elõtt igénybe vehetõ a kiadási és bevételi elõirányzat egyidejû módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására
és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A miniszter jogosult – a pályázati döntések függvényében – az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei között átcsoportosítást végrehajtani. A kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás jogát – az elõirányzaton belül – a kezelõ szerv vezetõjére átruházhatja.”

Az Nkatv. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter,
hogy
a) az Alap elnöke és alelnöke feladataira vonatkozó
részletes szabályokat,
b) a nevezési díjak megállapításának elveit,
c) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, mûködésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra
vonatkozó részletes eljárási szabályokat
rendeletben állapítsa meg.”

11. §
8. §
(1) Az Nkatv. 7. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az Alapból az alábbi célokra adható támogatás:]
„e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni
és közösségi tevékenységre, a kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai
szervezetek vagy a miniszter által alapított kulturális,
mûvészeti díjakhoz való hozzájárulásra;”
(2) Az Nkatv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az Alap az (1) bekezdésben foglalt támogatásokon
felül felhasználható az Alap és kezelõje mûködésével, valamint a pályáztatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére, figyelembe véve a 4. § (3) bekezdés szerinti, valamint a fejezetet irányító szervvel kötött együttmûködési megállapodásban rögzített pályázatkezeléssel
összefüggõ kiadásait is.”

9. §
Az Nkatv. 7/C. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7/C. § (1) A miniszter által közvetlenül felhasználható
keret a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bevétel – a 7. §
(2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett – összegének legfeljebb 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret). A tárgyévi miniszteri keret pontos mértékét a miniszter a tárgyévet megelõzõ év december 15-éig állapítja meg.
(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt bevétel
– a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett –
összegének legfeljebb 10%-ának mértékéig a miniszter –
a kultúráért felelõs államtitkár javaslatára – egyedi elbírálással az ágazati minisztérium irányítása, valamint felügyelete alá tartozó állami fenntartású intézmények
számára egyedi kérelem alapján mûködési támogatást
nyújthat.”

Az Nkatv.
a) 2. § (3) bekezdésében az „ideiglenes kollégiumot”
szövegrész helyébe az „ideiglenes szakmai kollégiumot”
szöveg,
b) 2. § (4) bekezdésében „a szakmai, illetve egyesületek” szövegrész helyébe „az érintett szakmai szervezetek”
szöveg, az „ideiglenes kollégium” szövegrész helyébe az
„ideiglenes szakmai kollégium” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe a „d) pontjában” szöveg,
d) 7/B. § (1) bekezdésében a „b) és c) pontja” szövegrész helyébe a „c) és d) pontja” szöveg,
e) 9. § (3) bekezdésében a „bizottság” szövegrész helyébe a „Bizottság” szöveg
lép.

12. §
Az Nkatv. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Az e törvénynek a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 4. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakat a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához a 2012. évben befolyt nevezési díjak tekintetében is
alkalmazni kell.
(2) A Módtv.-nyel megállapított 4. § (5) és (6) bekezdésben foglaltakat a 2012. évi bevételekkel, valamint a kiadási jogcímek közötti 2012. évi átcsoportosításokkal kapcsolatban is alkalmazni kell.
(3) A Módtv.-nyel megállapított 7. § (2) bekezdésében
foglaltakat a 2012. évben folyamatban levõ pályázatokkal
kapcsolatban is alkalmazni kell.”
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2. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény módosítása
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A Kormány 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete
az Országos Képzési Jegyzékrõl
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjérõl

13. §
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés
nem akadálya annak, hogy a politikai vezetõ
a) országgyûlési képviselõ legyen,
b) elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre
jogosult és felhasználásért felelõs testület tagja, elkülönített állami pénzalappal összefüggésben elvi, irányító és
koordináló döntések meghozataláért felelõs testület tagja
vagy az elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre
jogosult és felhasználásért felelõs miniszter vagy testület
részére döntés-elõkészítõ, véleményezõ tevékenységet
végzõ testület tagja legyen, illetve
c) tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi,
valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet végezzen.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi
okokat az országgyûlési képviselõi megbízatással nem
rendelkezõ államtitkár vonatkozásában a Magyar Nemzeti
Bank felügyelõ bizottságának tagjaira, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjaira, az Országos Betétbiztosítási
Alap igazgatótanácsának tagjaira, valamint az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, a Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság igazgatóságának, illetve felügyelõ bizottságának tagjaira nem kell alkalmazni.”

A Kormány a szakképzésrõl szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Országos Képzési Jegyzék
1. §
(1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban:
OKJ) az 1. melléklet 1. táblázata és 2. táblázata tartalmazza.
(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezõként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Sztv.) 2. § 40. pontja szerinti ágazati
szakmai érettségi végzettséggel betölthetõ munkakörök
megjelölését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Sztv. 24. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti
szakképesítéseket és az elõfeltételként elfogadható mestervizsgákat a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Sztv. 5. § (14) bekezdésében foglaltak szerinti
agrárágazathoz tartozó szakképesítéseket a 6. melléklet
tartalmazza.

2. §

14. §
(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 9. §-ában foglalt rendelkezés 2013. január
1-jén lép hatályba.

Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

(1) Az Sztv. 2. § 24. pontja szerinti meglévõ szakképesítéssel betölthetõ munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körben – szerezhetõ szakképesítéseknek az 1. melléklet 1. táblázata szerinti szakképesítés-ráépülések minõsülnek.
(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és
a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idõ legalább húsz százalékát a képzésben
résztvevõ és az oktatást végzõ személyek egyidejû egy helyen történõ jelenlétét biztosító képzési formában kell
megtartani.
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(3) Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban
szereplõ szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok e rendelettel kiadott OKJ-ban szereplõ szakképesítésekre vonatkozó érvényességét a szakképesítésért
felelõs miniszter rendeletben határozza meg.

3. §
(1) Kiemelt gazdasági jelentõséggel bíró folyamathoz
kapcsolódó iskolarendszeren kívüli, munkahelyi hátterû
szakképzés esetén, egy adott képzés tekintetében az
1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett
iskolarendszeren kívüli minimális képzési idõ – kérelem
alapján – legfeljebb harminc százalékkal csökkenthetõ.
(2) A képzési idõ csökkentésére irányuló, indoklással
ellátott kérelmet az állami szakképzési és felnõttképzési
szervhez (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnõttképzési Igazgatóság a továbbiakban: NMH SZFI) kell benyújtani. Az indoklásnak tartalmaznia kell a képzési idõ
tervezett csökkentését megalapozó gazdasági folyamat leírását, a képzési idõ csökkentésének várható gazdasági
elõnyeit, a képzésben résztvevõk tervezett létszámát, továbbá a képzési idõ csökkenésébõl fakadó intenzívebb
képzés megvalósításának módját.
(3) Az NMH SZFI a képzési idõ csökkentésének lehetõségérõl és mértékérõl a kérelem beérkezését követõ harminc napon belül, az érintett szakképesítésért felelõs miniszter véleményének kikérésével, a megjelölt gazdasági
folyamat nemzetgazdaságra gyakorolt hatása, valamint
a rövidebb idejû képzésbõl fakadó várható gazdasági,
társadalmi elõnyök mérlegelésével dönt.
(4) Az NMH SZFI döntése ellen a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezésre a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályait kell alkalmazni.

2. Az OKJ módosításának eljárásrendje
4. §
Az OKJ-ban szereplõ szakképesítés törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban együtt: módosítás) a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezheti az Sztv. 73. §
(2) bekezdés a) pontja alapján a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

5. §
(1) A 4. § szerinti kezdeményezésre irányuló javaslat
a szakképesítésért felelõs miniszterhez nyújtható be.
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(2) A javaslathoz csatolni kell
a) a módosítási javaslat részletes indoklását, amely tartalmazza a javaslat okát, annak leírását, hogy az elérni kívánt eredmény miért csak az OKJ módosításával érhetõ el,
milyen alternatív lehetõségek vizsgálatára került sor,
b) a javaslattal kapcsolatban az alábbi adatokat tartalmazó elõlapot
ba) a javaslattevõ neve, székhelye,
bb) a módosítási javaslat típusa, megjelölve, hogy felvételre, adatok megváltoztatására, illetve törlésre irányul,
bc) a szakképesítés OKJ-ben szereplõ adatai, külön
megjelölve a módosuló adatokat,
bd) a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendõ
szakmai követelménymodul,
be) a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel,
bf) az egy év alatt képzésben résztvevõk becsült száma,
bg) a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,
bh) az elméleti képzést vállalók felsorolása,
bi) az állami foglalkoztatási szerv elõrejelzése az adott
szakképesítéssel betölthetõ munkahelyek számát illetõen,
c) a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) OKJ-ba történõ felvétele és az OKJ-ban szereplõ szakképesítés adatainak módosítása esetén a szakképesítésnek az Sztv. 7. §
(1) bekezdésében foglaltak szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõen kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést arról, hogy a javaslatban
szereplõ új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye milyen azonosságokat, eltéréseket, módosításokat, megfeleléseket tartalmaz az OKJ-ban szereplõ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével
összevetve.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti adattartalmú elõlap
a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett
formanyomtatványon is benyújtható.

6. §
(1) A szakképesítésért felelõs miniszter a javaslatot az
5. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokkal együtt nyolc
napon belül véleményezésre megküldi az NMH SZFI-nek
és egyidejûleg az Sztv. 80. §-ában meghatározott Nemzeti
Képesítési Bizottságnak (a továbbiakban: NKB) vagy elutasítja azt. Az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevõt.
(2) Az NMH SZFI a szakképesítésért felelõs miniszter
által megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét a javaslatnak az NMH SZFI-be való megérkezésétõl
számított harminc napon belül megküldi a szakképesítésért felelõs miniszternek és az NKB-nak.
(3) Az NKB a szakképesítésért felelõs miniszter által
megküldött javaslattal kapcsolatos szakmai véleményét
a javaslatnak az NKB-hoz való megérkezésétõl számított
negyvenöt napon belül küldi meg a szakképesítésért felelõs miniszternek.
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(4) A szakképesítésért felelõs miniszter az NKB véleményének megérkezésétõl számított tizenöt napon belül
– az NMH SZFI és az NKB szakmai véleménye figyelembevételével – dönt a javaslat szerinti OKJ módosítás kezdeményezésérõl és az 5. § (2) bekezdésében meghatározott
dokumentumokkal, valamint az NMH SZFI és az NKB véleményével együtt megküldi a miniszternek kezdeményezve az OKJ módosítását, vagy elutasítja a javaslatot.
Döntését az ágazati fejlesztési törekvésekkel való egybeesés, a kitûzött cél alternatív megvalósítási lehetõségei, a javaslatban megjelenített szakmai, társadalmi igények, továbbá az adatokkal alátámasztott gazdasági,
munkaerõ-piaci szükséglet szempontjainak figyelembe
vételével hozza meg. A szakképesítésért felelõs miniszter
az elutasításról és annak indokairól tájékoztatja a javaslattevõt.

7. §
(1) Ha a javaslat az OKJ-ból törölt szakképesítés újrafelvételére vagy szakképesítés OKJ-ból való törlésére irányul, akkor a szakképesítésért felelõs miniszter a beérkezéstõl számított harminc napon belül az NMH SZFI és az
NKB véleménye nélkül is továbbíthatja a javaslatot
a miniszternek, kezdeményezve az OKJ módosítását.
(2) Ha a szakképesítésért felelõs miniszter az 5. § (1) bekezdése szerinti javaslat nélkül kezdeményezi az OKJ módosítását, akkor a kezdeményezéséhez mellékelnie kell az
5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,
továbbá az NMH SZFI és az NKB véleményét is.

8. §
(1) A miniszter a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezését az elõírt mellékletekkel együtt a beérkezéstõl számított nyolc napon belül véleményezés céljából továbbítja a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
(a továbbiakban: Tanács) részére.
(2) A Tanács a kezdeményezéssel kapcsolatos álláspontját, a kezdeményezésnek a Tanács Titkárságához való
megérkezését követõen a Tanács ügyrendje szerint – de
legfeljebb negyvenöt napon belül – küldi meg a miniszternek.
(3) A Tanács állásfoglalása, valamint az NKB és az
NMH SZFI véleményének figyelembevételével a miniszter tizenöt napon belül dönt a szakképesítésért felelõs miniszter kezdeményezésérõl, amelynek elfogadása esetén
elõkészíti az OKJ módosítását.
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3. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (6) bekezdése, valamint a 6. melléklet 2013.
szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az e rendelettel kiadott OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli szakképzés 2013. január 1-jétõl indítható.
(4) A 2012. szeptember 1-jén induló iskolai rendszerû
képzések a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott
szakmai és vizsgakövetelmények szerint is indíthatók.
(5) A nemzeti felsõoktatásról szóló törvény 113. §
(4) bekezdése szerinti felsõfokú szakképzés 2012 szeptemberében a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indítható.
(6) Az iskolarendszeren kívüli képzések 2012. december 31-ig a 2012. augusztus 31-én hatályos OKJ-hoz kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatók.

10. §
(1) E rendelet nem érinti a hatálybalépését megelõzõen
megkezdett szakképzés eredményes befejezését követõ
szakmai vizsgán kiadott bizonyítványok érvényességét.
(2) A 2001. szeptember 1-je elõtt megkezdett szakképzés esetében a képzés megkezdésekor hatályos Országos
Képzési Jegyzékben szereplõ 54-es azonosító számmal
kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok felsõfokú szakképesítést, a 2001. szeptember 1-jétõl
felmenõ rendszerben megkezdett szakképzés esetében
a képzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplõ 54-es azonosító számmal kezdõdõ szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok emelt
szintû szakképesítést igazolnak.

11. §
(1) Hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és
az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés
eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet.
(2) 2013. január 1-jén hatályát veszti az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 133/2010. (VI. 22.) Korm.
rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez
1. Az Országos Képzési Jegyzék

E

G

H

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

1

3

2

3

4

5

6

4

34

543

01 Abroncsgyártó

8

XIV

3 év

960-1440
óra

5

55

344

01 Adótanácsadó

15

XXIV

-

280-420 óra

6

55

621

01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

20

XXXIII

7

55

725

01 Aneszteziológiai szakasszisztens

1

I

8

55

211

01 Aranyműves

4

V

9

54

212

01 Artista

4

-

10

34

543

02 Asztalos

11

XVIII

11

35

522

01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

6

XI

12

55

725

02 Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus

1

I

I

A képzés munkarendje

F

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

D

Iskolai rendszerű képzési idő

Sorszám

Szint

2

C

Szakképesítés
azonosító
száma
Tanulmányi
terület

1

B

Ágazati besorolás

A

Szakmacsoport

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

7

J

A szakképesítésért felelős
miniszter

8

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
T, TK

adópolitikáért felelős miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
-

1100-1440
óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felelős miniszter
P

-

-

3 év

960-1440
óra

N, E, TK

-

500-720 óra

TK

oktatásért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
1 év 480-720 óra N, E, TK
felelős miniszter

960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

egészségügyért felelős miniszter

13

54

525

01 Autóelektronikai műszerész

13

XXII

2 év

14

34

521

01 Autógyártó

5

IX

3 év

15

54

523

01 Automatikai technikus

6

XI

2 év

16

54

525

02 Autószerelő

13

XXII

2 év

17

55

525

01 Autótechnikus

13

XXII

1 év 480-720 óra N, E, TK közlekedésért felelős miniszter

18

54

525

03 Avionikus

13

XXII

2 év

19

34

582

01 Ács

9

XVI

3 év

20

55

344

02 Államháztartási mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

21

35

621

01 Állattartó szakmunkás

20

XXXIII

1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter

22

54

621

01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

20

XXXIII

2 év

-

N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

TK

egészségügyért felelős miniszter

960-1440
óra
960-1440
óra
320-480 óra

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, TK

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK
T, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
számviteli szabályozásért felelős
miniszter

23

32

723

01 Ápolási asszisztens

1

I

-

1100-1440
óra

24

55

723

01 Ápoló

1

I

1 év

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

25

55

861

01 Baleseti helyszínelő

22

-

-

300-600 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

26

34

582

02 Bádogos

9

XVI

3 év

27

54

544

01 Bányaipari technikus

5

VII

2 év

28

52

341

01 Becsüs

17

XXVI

-

29

35

813

01 Belovagló

20

XXXIII

30

53

523

01 Beszédátviteli rendszerüzemeltető

6

XII

960-1440
óra
960-1440
óra
800-1200
óra

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
-

400-600 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

9

XVI

-

800-1200
óra

02 Biogazdálkodó

20

XXXIII

861

01 Biztonságszervező

22

-

-

600-700 óra

TK

55

343

01 Biztosítási tanácsadó

15

XXIV

-

220-340 óra

TK, T

pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter

35

35

341

01 Boltvezető

17

XXVI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

36

52

725

01 Boncmester

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

37

55

541

01 Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

21

XXXVI

38

34

542

01 Bőrdíszműves

10

XVII

3 év

39

54

542

01 Bőrfeldolgozó-ipari technikus

10

XVII

2 év

40

55

211

02 Bronzműves és szoboröntő

4

V

41

53

861

01 Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

22

-

-

42

52

861

02 Büntetés-végrehajtási felügyelő

22

-

-

43

53

861

02 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

22

-

-

44

53

861

03 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

22

-

-

400-700 óra

TK

45

53

861

04 Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

22

-

-

400-700 óra

TK

46

55

861

02 Bűnügyi technikus

22

-

-

300-600 óra

TK

47

54

481

01 CAD-CAM informatikus

7

XIII

2 év

N, E, L,
TK, T

informatikáért felelős miniszter

48

34

542

02 Cipőkészítő

10

XVII

3 év

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

49

55

725

03 Citológiai szakasszisztens

1

I

-

960-1440
óra
960-1440
óra
1100-1440
óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

Szakképesítés
azonosító
száma

31

32

582

01 Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

32

35

621

33

52

34

Sorszám

2

Tanulmányi
terület

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

Szint

1

A képzés munkarendje

Iskolai rendszerű képzési idő
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TK

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
rendészetért felelős miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter
960-1440
óra
960-1440
óra

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, TK

1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felelős miniszter
500-700 óra
800-1500
óra
500-1000
óra

TK
TK
TK

büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
rendészetért felelős miniszter

50

35

521

01 CNC gépkezelő

5

IX

szakképzésért és felnőttképzésért
1 év 480-720 óra N, E, TK
felelős miniszter

51

55

541

02 Cukor- és édesipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év 480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

52

34

811

01 Cukrász

18

XXVII

3 év

53

55

723

02 Csecsemő és gyermekápoló

1

I

960-1440
óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

1 év

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

54

54

211

01 Dekoratőr

4

V

2 év

960-1440
óra

55

55

723

03 Diabetológiai szakápoló és edukátor

1

I

-

500-720 óra

56

55

211

03 Díszítő festő

4

V

1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felelős miniszter

57

55

211

04 Díszlettervező

4

VI

1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felelős miniszter

58

33

582

01 Díszműbádogos

9

XVI

-

240-360 óra

59

34

211

01 Díszműkovács

4

V

3 év

960-1440
óra

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
TK

TK

egészségügyért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
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Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

89

35

522

02 Erősáramú berendezések felülvizsgálója

6

XI

-

400-600 óra

90

54

522

01 Erősáramú elektrotechnikus

6

XI

2 év

91

34

541

01 Édesipari termékgyártó

21

XXXVI

3 év

92

54

541

01 Élelmiszeripari analitikus technikus

21

XV

2 év

-

N, E

élelmiszeriparért felelős miniszter

93

54

521

01 Élelmiszeripari gépésztechnikus

21

XXXVI

2 év

-

N, E

élelmiszeriparért felelős miniszter

94

34

541

02 Élelmiszeripari szakmunkás

21

XXXVI

3 év

960-1440
óra

95

54

541

02 Élelmiszeripari technikus

21

XXXVI

2 év

-

N, E

élelmiszeriparért felelős miniszter

96

62

582

01 Építési műszaki ellenőr

9

XVI

-

250-350 óra

TK

építésügyért felelős miniszter

5

IX

-

90-140 óra

TK

közlekedésért felelős miniszter

480-720 óra

TK

Szakképesítés
azonosító
száma

Sorszám

1

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

960-1440
óra
960-1440
óra

A képzés munkarendje

2

Szakmacsoport

2545

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

16. szám

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

97

32

582

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a
02
szakmairány megjelölésével)

98

53

582

01 Építőanyagipari minőségellenőr

9

XVI

-

99

34

582

03 Épület- és szerkezetlakatos

5

IX

3 év

100

54

582

01 Épületgépész technikus

5

VIII

2 év

101

35

522

03 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

6

XI

-

240-360 óra

TK

960-1440
óra

N, E, TK

960-1440
óra
960-1440
óra

N, E, TK
N, E, TK

102

54

543

01 Faipari technikus

11

XVIII

2 év

103

35

215

01 Fatárgy készítő

11

XVIII

1 év 480-720 óra N, E, TK

104

53

861

05 Fegyveres biztonsági őr

22

-

-

320-420 óra

105

54

863

01 Fegyverműszerész

5

IX

2 év

-

106

34

542

03 Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

10

XVII

3 év

107

55

723

05 Felnőtt intenzív szakápoló

1

I

-

108

62

521

01 Felvonóellenőr

5

IX

-

109

32

521

01 Felvonószerelő

5

IX

-

110

54

211

03 Festő

4

V

2 év

111

34

582

04 Festő, mázoló, tapétázó

9

XVI

3 év

112

34

542

04 Férfiszabó

10

XVII

3 év

113

53

213

01 Filmhangtervező

4

VI

-

960-1440
óra
1100-1440
óra

A szakképesítésért felelős
miniszter

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
rendészetért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E

TK

egészségügyért felelős miniszter

250-350 óra

TK

építésügyért felelős miniszter

400-600 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
480-720 óra
960-1440
óra
960-1440
óra

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, TK

TK

kultúráért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter

114

34

521

02 Finommechanikai műszerész

5

IX

3 év

115

54

813

01 Fitness-wellness instruktor

3

XXXVII

2 év

116

55

725

05 Fizioterápiás szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

117

54

544

02 Fluidumkitermelő technikus

5

VII

2 év

960-1440
óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK sportpolitikáért felelős miniszter

A képzés munkarendje

Ágazati besorolás

118

55

815

01 Fodrász

19

XXX

119

54

720

02 Fogászati asszisztens

1

I

2 év

1400-1700
óra

120

55

723

06 Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1

I

-

500-720 óra

121

55

762

01 Foglalkozás-szervező

2

III

122

55

724

01 Fogtechnikus

1

II

123

54

724

01 Fogtechnikus gyakornok

1

II

2 év

124

34

543

03 Formacikk-gyártó

8

XIV

3 év

125

54

810

01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő

19

XXIX

2 év

126

54

581

01 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

20

XXXV

2 év

-

N, E, TK

127

55

482

01 Földügyi térinformatikai szaktechnikus

20

XXXV

-

480-720 óra

TK, T

128

55

861

03 Fő határrendész

22

-

-

300-500 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

129

53

213

02 Fővilágosító

4

VI

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

130

55

724

02 Fülilleszték készítő

1

II

-

240-360 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

131

34

621

Sorszám

2

Szakmacsoport

A szakképesítésért felelős
miniszter

Tanulmányi
terület

Szakképesítés
azonosító
száma

16. szám

Szint

1

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Iskolai rendszerű képzési idő

2546

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

01 Gazda

20

XXXIII

132

54

481

02 Gazdasági informatikus

7

XIII

133

35

582

01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

5

VIII

134

55

525

02 Gázautószerelő

13

XXII

0,5 év 240-360 óra N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
TK

1 év 600-720 óra N, E, TK

egészségügyért felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter

0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felelős miniszter

3 év

1400-1700
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

960-1440
óra
960-1440
óra

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK kultúráért felelős miniszter
földügyért és térképészetért felelős
miniszter
földügyért és térképészetért felelős
miniszter

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter

N, E, TK,
2 év
informatikáért felelős miniszter
L, T
szakképzésért és felnőttképzésért
1 év 480-720 óra N, E, TK
felelős miniszter
-

240-360 óra

TK

közlekedésért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

135

35

582

02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

5

VIII

-

240-360 óra

TK

136

52

522

02 Gázturbina gépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

137

55

723

07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

138

55

523

03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető

6

XII

-

400-600 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

139

55

762

02 Gerontológiai gondozó

2

III

1 év

140

54

521

03 Gépgyártástechnológiai technikus

5

IX

2 év

141

34

521

03 Gépi forgácsoló

5

IX

3 év

142

34

525

02 Gépjármű mechatronikus

13

XXII

3 év

143

34

841

01 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

13

XXII

3 év

144

34

525

01 Gépjárműépítő, szerelő

13

XXII

3 év

145

54

211

04 Grafikus

4

V

2 év

146

32

525

01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó

13

XXII

-

szociál- és nyugdíjpolitikáért
600-720 óra N, E, TK
felelős miniszter
960-1440
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
óra
felelős miniszter
960-1440
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
óra
felelős miniszter
960-1440
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
óra
960-1440
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
óra
960-1440
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
óra
960-1440
N, E, TK kultúráért felelős miniszter
óra
720-1080
TK
közlekedésért felelős miniszter
óra

2 év

4

-

2 év

01 Gyakorló ápoló

1

I

2 év

02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1

I

2 év

Tanulmányi
terület

147

54

543

02 Gumiipari technikus

148

54

212

03

149

52

723

150

52

723

Sorszám

2

Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével)

151

52

815

01 Gyakorló fodrász

19

XXX

2 év

152

52

720

03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens

1

I

2 év

4

-

2 év

1

I

2 év

Gyakorló hangszerkészítő és -javító
01
(hangszercsoport megjelölésével)
Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris
01
medicina és sugárterápiás asszisztens

153

52

215

154

52

725

155

52

725

02 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1

I

2 év

156

52

815

02 Gyakorló kozmetikus

19

XXX

2 év

157

52

723

03 Gyakorló mentőápoló

1

I

2 év

158

52

725

03 Gyakorló szövettani asszisztens

1

I

2 év

159

53

213

03 Gyártásvezető

4

VI

-

160

34

521

05 Gyártósori gépbeállító

5

IX

3 év

161

55

723

08 Gyermek intenzív szakápoló

1

I

2 év

960-1440
óra
960-1440
óra

2547

A képzés munkarendje

Iskolai rendszerű képzési idő

XIV

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

Ágazati besorolás

8

Szakképesítés
azonosító
száma

Szint

1

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szakmacsoport

16. szám

N, E, TK

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK kultúráért felelős miniszter

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

-

N, E

egészségügyért felelős miniszter

960-1440
óra
1400-1700
óra
960-1440
óra
1400-1700
óra
1400-1700
óra
960-1440
óra
1400-1700
óra
1400-1700
óra
640-960 óra
960-1440
óra
1100-1440
óra
1300-1560
óra

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
N, E, TK oktatásért felelős miniszter
N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
TK

kultúráért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

egészségügyért felelős miniszter

gyermek- és ifjúságvédeleméért
N, E, TK
felelős miniszter

162

54

761

01 Gyermekotthoni asszisztens

2

III

163

35

622

01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő

20

XXXIV

164

54

726

01 Gyógy- és sportmasszőr

1

I

2 év

165

52

726

01 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

1

II

-

166

54

140

01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

3

IV

2 év

167

55

524

02 Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

8

XV

1 év 480-720 óra N, E, TK

168

55

720

01 Gyógyszerkiadó szakasszisztens

1

I

169

55

720

02 Gyógyszertári asszisztens

1

I

170

52

810

01 Habilitációskutya-kiképző

2

III

-

171

54

841

01 Hajózási technikus

13

XXII

2 év

172

34

624

01 Halász, haltenyésztő

20

XXXIII

3 év

173

52

345

01 Hanglemez-bemutató

4

VI

-

240-360 óra

1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter

-

1400-1700
óra
1100-1440
óra
960-1440
óra

1100-1440
óra

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
TK

egészségügyért felelős miniszter

N, E, TK oktatásért felelős miniszter

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter

0,5 év 360-440 óra N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
600-720 óra
960-1440
óra
960-1440
óra

174

54

213

01 Hangmester

4

VI

2 év

960-1440
óra

175

53

213

04 Hangosítórendszer tervező technikus

4

VI

-

480-720 óra

TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK halgazdálkodásért felelős miniszter
TK

kultúráért felelős miniszter

N, E, TK kultúráért felelős miniszter
TK

kultúráért felelős miniszter

55

215

01

177

55

213

01 Hangtárvezető

178
179

34
55

Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)

4

-

4

VI

-

480-720 óra

521

06 Hegesztő

5

IX

3 év

960-1440
óra

725

Hematológiai és transzfuziológiai
06
szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

180

54

582

02 Hídépítő és -fenntartó technikus

13

XX

2 év

181

52

621

01 Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó

20

XXXIII

-

640-960 óra

32

582

183

54

863

184

55

863

185

55

723

186

32

187

03 Homlokzatépítő és -szerelő
Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány
02
megjelölésével)
Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány
01
megjelölésével)

9

XVI

A szakképesítésért felelős
miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felelős miniszter

960-1440
óra

182

16. szám

A képzés munkarendje

Sorszám

176

Ágazati besorolás

2

Tanulmányi
terület

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

Szakmacsoport

Szakképesítés
azonosító
száma

Szint

1

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Iskolai rendszerű képzési idő

2548

-

960-1440
óra
960-1440
óra

TK

kultúráért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

egészségügyért felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, L, T,
2 év
honvédelemért felelős miniszter
TK
N, E, L, T,
0,5 év 320-480 óra
honvédelemért felelős miniszter
TK

22

-

22

-

09 Hospice szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

851

01 Hulladékfelvásárló és -telepkezelő

14

XXIII

-

640-960 óra

TK

környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter

55

850

01 Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

14

XXIII

188

55

541

04 Hús- és baromfiipari szaktechnikus

21

XXXVI

189

34

541

03 Húsipari termékgyártó

21

XXXVI

3 év

960-1440
óra

190

32

522

01 Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető

5

VIII

-

160-240 óra

TK

191

34

582

05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

5

VIII

3 év

960-1440
óra

N, E, TK

192

35

582

03 Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

5

VIII

1 év 480-720 óra N, E, TK

193

54

812

01 Idegenvezető

18

XXVIII

2 év

194

53

347

01 Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző

16

XXV

-

195

55

344

05 IFRS mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

1

I

-

0,5 év 240-360 óra N, E, L, TK
1 év

környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter

480-720 óra N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

960-1440
óra
800-1200
óra
240-360 óra

N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

N, E, TK
N, E, TK
TK, T

196

55

725

Immunhisztokémiai, hisztokémiai és
07
molekuláris biológiai szakasszisztens

1100-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

197

54

481

03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

7

XII

2 év

N, E, L,
TK, T
N, E, L,
TK, T

198

54

481

04 Informatikai rendszergazda

7

XIII

2 év

199

53

814

01 Ingatlankezelő

19

XXV

-

240-360 óra

TK

200

52

341

02 Ingatlanközvetítő

19

XVI

-

240-360 óra

TK

201

53

341

01 Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

19

XVI

-

280-420 óra

TK

202

55

213

02 Internetes alkalmazásfejlesztő

7

XIII

-

400-600 óra

TK, T

203

32

582

04 Ipari alpinista

9

XVI

-

260-380 óra

TK

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
számvitel szabályozásért felelős
miniszter
egészségügyért felelős miniszter
informatikáért felelős miniszter
informatikáért felelős miniszter
lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
informatikáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

Iskolai rendszerű képzési idő

34

521

04 Ipari gépész

5

IX

3 év

205

34

543

04 Ipari gumitermék előállító

8

XIV

3 év

206

32

582

05 Ipari szigetelő bádogos

9

XVI

-

207

32

543

01 Ipari üvegműves

8

XIV

-

208

54

346

01 Irodai asszisztens

16

XXV

2 év

209

54

482

01 IT mentor

7

XIII

2 év

210

54

212

04 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

211

34

525

03 Járműfényező

13

XXII

3 év

212

34

521

07 Járműipari fémalkatrész-gyártó

5

IX

3 év

213

34

525

04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

13

XXII

3 év

214

34

525

05 Járműkarosszéria készítő, szerelő

13

XXII

3 év

215

55

211

05 Jelmeztervező

4

V

216

53

223

01 Jelnyelvi szaktolmács

2

III

-

200-240 óra

TK

217

52

223

01 Jelnyelvi tolmács

2

III

-

1000-1200
óra

TK

218

53

810

01 Jelzőkutya-kiképző

2

III

-

400-480 óra

TK

219

55

725

08 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

220

34

525

06 Karosszérialakatos

13

XXII

3 év

960-1440
óra

221

32

212

01 Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)

4

VI

-

480-720 óra

222

52

861

03 Katasztófavédelmi előadó

22

-

-

350-450 óra

223

53

861

06 Katasztófavédelmi főelőadó

22

-

-

240-340 óra

224

53

861

07 Katasztófavédelmi referens

22

-

-

200-300 óra

225

52

861

04 Katasztófavédelmi szakelőadó

22

-

-

500-800 óra

226

33

522

01 Kazángépész (12 t/h felett)

5

IX

-

200-300 óra

227

32

522

02 Kazánkezelő (2-12 t/h között)

5

IX

-

280-420 óra

228

32

543

02 Kádár, bognár

11

XVIII

-

640-960 óra

229

34

582

06 Kályhás

9

XVI

3 év

230

34

542

05 Kárpitos

11

XVIII

3 év

4

V

3 év

4

V

2 év

Sorszám

Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

231

34

211

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
02
megjelölésével)

232

54

211

05 Kerámiaműves

960-1440
óra
960-1440
óra
400-600 óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

A képzés munkarendje

Ágazati besorolás

204

1

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

2

Szakmacsoport

2549

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

16. szám

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, L,
informatikáért felelős miniszter
TK, T

N, E, TK

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK oktatásért felelős miniszter

960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
TK

kultúráért felelős miniszter

katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
TK
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
TK
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

N, E, TK kultúráért felelős miniszter
N, E, TK oktatásért felelős miniszter

XI

-

01 Kereskedő

17

XXVI

2 év

622

02 Kertész

20

XXXIV

3 év

55

622

01 Kertészeti szaktechnikus

20

XXXIV

1 év 480-720 óra N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter

237

32

853

02 Kéményseprő

5

XVI

-

800-1000
óra

TK

településüzemeltetésért felelős
miniszter

238

55

725

09 Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

1

I

2

Szint

Tanulmányi
terület

Sorszám

Szakképesítés
azonosító
száma

233

32

521

02

234

54

341

235

34

236

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari
gépszerelő

800-1200
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

239

55

725

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
10
sugárterápiás asszisztens

240

54

213

02 Kiadványszerkesztő

4

V

2 év

960-1440
óra

6

XI

-

40-60 óra

0,5 év 360-440 óra

241

35

522

Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási
04
FAM szerelő

242

35

522

05 Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

6

XI

-

50-70 óra

243

35

522

06 Kisfeszültségű kábelszerelő

6

XI

-

190-290 óra

522

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM
07
szerelő

6

XI

-

244

35

40-60 óra
1300-1560
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

A képzés munkarendje

6

1

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

Iskolai rendszerű képzési idő

16. szám

Ágazati besorolás

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szakmacsoport

2550

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
N, E, TK kultúráért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
gyermek- és ifjúságvédeleméért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

245

54

761

02 Kisgyermek-gondozó, nevelő

2

III

2 év

246

34

543

05 Kishajóépítő, -karbantartó

13

XXII

3 év

247

54

212

05

4

-

2 év

248

55

725

11 Klinikai fogászati higiénikus

1

I

0,5 év 360-440 óra

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter

249

55

725

12 Klinikai laboratóriumi asszisztens

1

I

0,5 év 360-440 óra

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter

250

55

725

13 Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

251

54

521

04 Kohászati technikus

5

X

2 év

960-1440
óra

N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

252

55

213

03 Korrektor

4

V

1 év 480-720 óra N, E, L, TK kultúráért felelős miniszter

253

55

815

02 Kozmetikus

19

XXX

254

34

582

07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

9

XVI

3 év

255

34

582

08 Kőműves és hidegburkoló

9

XVI

3 év

256

52

341

03 Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő

17

XXVI

-

257

34

543

06 Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

12

XIX

258

54

850

01 Környezetvédelmi technikus

14

XXIII

259

55

850

02 Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

14

XXIII

260

55

861

04 Körzeti megbízott

22

-

261

52

343

Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével)

01 Közbeszerzési referens

15

XXIV

0,5 év 240-360 óra
960-1440
óra
960-1440
óra
480-720 óra

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK oktatásért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter

N, E, TK

TK

kultúráért felelős miniszter

960-1440
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
óra
felelős miniszter
960-1440
környezetvédelemért és
2 év
N, E, L, TK
óra
vízgazdálkodásért felelős miniszter
környezetvédelemért és
0,5 év 240-360 óra N, E, TK
vízgazdálkodásért felelős miniszter
3 év

-

300-500 óra
250-300 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

TK

állami vagyonért felelős miniszter,
Közbeszerzési Hatóság elnöke

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

262

35

522

08 Középfeszültségű FAM szerelő

6

XI

-

160-240 óra

TK

263

35

522

09 Középfeszültségű kábelszerelő

6

XI

-

210-310 óra

TK

Szakképesítés
azonosító
száma

Sorszám

1

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

A képzés munkarendje

2

Szakmacsoport

2551

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

16. szám

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

264

54

523

03 Közlekedésautomatikai műszerész

13

XXII

2 év

960-1440
óra

265

62

345

01 Közművelődési szakember I.

4

VI

-

240-360 óra

TK, T

kultúráért felelős miniszter

266

52

345

02 Közművelődési szakember II.

4

VI

-

290-430 óra

TK, T

kultúráért felelős miniszter

267

53

345

01 Közösségfejlesztő animátor

4

VI

-

240-360 óra

TK, T

kultúráért felelős miniszter

268

34

582

09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

5

VIII

3 év

960-1440
óra

269

52

861

05 Közterület-felügyelő

22

-

-

500-600 óra

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

rendészetért felelős miniszter

270

54

841

02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XXI

2 év

960-1440
óra

271

32

621

01 Kutyakozmetikus

20

XXXIII

-

400-600 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

272

55

861

05 Kutyavezető-rendőr

22

-

-

600-900 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

273

33

861

02 Kutyavezető-vagyonőr

22

-

-

350-450 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

274

32

544

01 Külszíni bányász

5

VII

-

480-720 óra

275

54

524

01 Laboratóriumi technikus

8

XV

2 év

960-1440
óra

276

55

214

01 Lakberendező

4

V

277

33

623

01 Lakott-területi fakitermelő

20

XXXII

-

240-360 óra

278

32

815

01 Lábápoló

19

XXX

-

200-300 óra

279

54

725

04 Látszerész és fotócikk-kereskedő

19

XXIX

2 év

280

54

841

03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XXI

2 év

281

55

723

10 Légzőszervi szakápoló

1

I

-

282

55

582

01 Létesítményi energetikus

5

VIII

283

54

345

01 Logisztikai ügyintéző

17

XXVI

2 év

284

54

812

02 Lovastúra-vezető

18

XXVIII

2 év

285

34

621

02 Lovász

20

XXXIII

3 év

286

52

861

06 Magánnyomozó

22

-

-

450-550 óra

2 év

960-1440
óra

287

54

582

03 Magasépítő technikus

288

55

541

05

Malom- és keveréktakarmány-ipari
szaktechnikus

9

XVI

21

XXXVI

1 év 480-720 óra

960-1440
óra
960-1440
óra
500-720 óra

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, TK oktatásért felelős miniszter
erdőgazdálkodásért felelős
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
TK

egészségügyért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
960-1440
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK, L
óra
felelős miniszter
960-1440
N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
óra
960-1440
N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
óra

1 év 480-720 óra

1 év 480-720 óra

289

34

841

02 Matróz-gépkezelő

13

XXII

3 év

960-1440
óra

290

33

861

03 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

19

IX

-

300-400 óra

N, E, TK

TK

rendészetért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
TK

rendészetért felelős miniszter

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

54

523

04 Mechatronikai technikus

5

IX

2 év

292

34

523

01 Mechatronikus-karbantartó

6

XI

3 év

293

55

762

03 Mentálhigiénés asszisztens

2

III

1 év 600-720 óra

294

55

723

11 Mentőápoló

1

I

0,5 év 360-440 óra

Sorszám

Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

960-1440
óra
960-1440
óra

960-1440
óra
960-1440
óra

16. szám

A képzés munkarendje

Szakmacsoport

291

1

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

2

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

2552

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, TK

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter

295

34

811

02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

20

XXXIII

3 év

296

34

521

08 Mezőgazdasági gépész

20

XXXI

3 év

297

54

521

05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

20

XXXI

2 év

298

35

521

02 Mezőgazdasági gépjavító

20

XXXI

1 év 480-720 óra

299

54

621

02 Mezőgazdasági technikus

20

XXXIII

2 év

-

N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

300

32

621

02 Méhész

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

301

54

582

04 Mélyépítő technikus

9

XVI

2 év

960-1440
óra

N, E, TK

302

52

347

07 Migrációs ügyintéző

22

-

-

400-500 óra

TK

303

55

725

14 Mikrobiológiai szakasszisztens

1

I

-

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

304

55

213

04 Mobilalkalmazás fejlesztő

7

XIII

-

400-600 óra

TK, T

informatikáért felelős miniszter

305

32

541

01 Molnár

21

XXXVI

2 év

306

34

525

07 Motorkerékpár-szerelő

13

XXII

3 év

307

53

810

02 Mozgássérültsegítőkutya-kiképző

2

III

-

308

54

213

03 Mozgókép- és animációkészítő

4

VI

2 év

309

52

213

01 Mozgóképgyártó

4

VI

-

310

53

213

05 Mozgóképgyártó hangtechnikus

4

VI

-

311

52

341

04 Mozgóképterjesztő és -üzemeltető

4

VI

312

62

521

02 Mozgólépcső ellenőr

5

IX

-

960-1440
óra
960-1440
óra
400-480 óra
960-1440
óra
720-1080
óra

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
N, E

agrárpolitikáért felelős miniszter

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
idegenrendészetért és
menekültügyért felelős miniszter

élelmiszeriparért felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
TK

szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter

N, E, TK kultúráért felelős miniszter
TK

kultúráért felelős miniszter

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

-

250-350 óra

TK

építésügyért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

313

33

521

01 Mozgólépcső karbantartó-szerelő

5

IX

-

120-180 óra

TK

314

55

213

05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő

7

XIII

-

400-600 óra

TK, T

315

35

542

01 Munkaruha- és védőruha-készítő

10

XVII

-

320-480 óra

316

52

862

01 Munkavédelmi technikus

19

XXV

-

240-360 óra

317

34

521

09 Műanyagfeldolgozó

8

XIV

3 év

318

54

521

06 Műanyagfeldolgozó technikus

8

XIV

2 év

319

35

543

01 Műbútorasztalos

11

XVIII

960-1440
óra
960-1440
óra

1 év 480-720 óra

informatikáért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
foglalkoztatáspolitikáért felelős
TK
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter

Iskolai rendszerű képzési idő

55

582

02 Műemlékfenntartó technikus

9

XVI

1 év 480-720 óra N, E, L, TK

321

35

582

04 Műemléki díszítőszobrász

9

XVI

1 év 480-720 óra

322

35

582

05 Műemléki helyreállító

9

XVI

1 év 480-720 óra

323

54

481

05 Műszaki informatikus

7

XIII

2 év

324

55

524

03 Műszeres analitikus

8

XV

1 év 480-720 óra

325

52

211

01 Műtárgyvédelmi munkatárs

4

V

-

326

55

725

15 Műtéti szakasszisztens

1

I

-

327

32

725

01 Műtőssegéd-gipszmester

1

I

-

328

55

723

12 Nefrológiai szakápoló

1

I

-

Sorszám

Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

960-1440
óra

850-1270
óra
1100-1440
óra

A képzés munkarendje

Ágazati besorolás

320

1

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

2

Szakmacsoport

2553

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

16. szám

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, L,
informatikáért felelős miniszter
TK, T
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

kultúráért felelős miniszter

TK

egészségügyért felelős miniszter

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

500-720 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

329

32

761

01 Nevelőszülő

2

III

-

500-600 óra

TK

gyermek- és ifjúságvédeleméért
felelős miniszter

330

53

215

01 Népi játék és kismesterségek oktatója

4

V

-

240-360 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

331

34

215

01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

4

V

3 év

332

54

212

06 Népzenész (szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

N, E, TK kultúráért felelős miniszter
N, E, TK kultúráért felelős miniszter
N, E, L, S, számvitel szabályozásért felelős
TK, T miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter

333

54

345

02 Nonprofit menedzser

15

XXIV

2 év

334

34

542

06 Női szabó

10

XVII

3 év

335

55

621

02 Növényvédelmi szaktechnikus

20

XXXIV

336

55

850

03 Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

337

35

542

02 Nyerges

10

XVII

-

320-480 óra

338

52

345

03 Nyilvántartási és okmányügyintéző

22

XXV

-

640-960 óra

339

32

524

01 Nyomástartóedény-gépész

5

IX

-

160-240 óra

340

54

213

04 Nyomdaipari gépmester

12

XIX

2 év

960-1440
óra

341

55

213

06 Nyomdaipari technikus

12

XIX

-

320-480 óra

342

62

344

01 Okleveles adóellenőrzési szakértő

15

XXIV

-

160-240 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

343

62

344

02 Okleveles forgalmiadó-szakértő

15

XXIV

-

160-240 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

344

62

344

03 Okleveles jövedelemadó-szakértő

15

XXIV

-

200-300 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

345

62

344

04 Okleveles nemzetköziadó-szakértő

15

XXIV

-

200-300 óra

TK, T

adópolitikáért felelős miniszter

346

55

861

06 Okmányvizsgáló

22

-

-

300-500 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

347

32

521

03 Olvasztár és öntő

5

IX

-

770-1150
óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

1 év 480-720 óra

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
közigazgatás-fejlesztésért felelős
TK
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter

0,5 év 240-360 óra N, E, L, TK

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

348

55

723

13 Onkológiai szakápoló

1

I

-

500-720 óra

TK

349

34

725

01 Optikai üvegcsiszoló

19

XXIX

3 év

960-1440
óra

N, E, TK

350

33

542

01 Ortopédiai cipész

10

XVII

-

640-960 óra

TK

351

32

726

01 Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

1

II

-

352

54

726

02 Ortopédiai műszerész

1

II

2 év

353

55

523

04 Orvosi elektronikai technikus

6

XI

1 év 480-720 óra

354

32

521

04 Órás

6

IX

-

240-360 óra

TK

355

32

140

01 Óvodai dajka

3

IV

-

480-720 óra

TK

oktatásért felelős miniszter

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

Szakképesítés
azonosító
száma
Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

Sorszám

1

2000-2400
óra
1400-1700
óra

770-1150
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
800-1200
óra

356

32

521

05 Öntészeti mintakészítő

5

IX

-

357

54

211

06 Ötvös, fémműves

4

V

2 év

358

54

212

07 Pantomimes

4

-

2 év

359

32

543

03 Papírgyártó és -feldolgozó

8

XIV

-

360

55

524

04 Papíripari technikus

8

XIV

361

54

581

02 Parképítő és fenntartó technikus

20

XXXIV

2 év

362

35

521

03 Patkolókovács

20

XXXIII

1 év 480-720 óra

1 év 480-720 óra

363

54

140

02 Pedagógiai- és családsegítő

3

IV

2 év

364

34

541

04 Pék

21

XXXVI

3 év

365

55

344

06 Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

366

54

343

01

15

XXIV

2 év

367

54

344

01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

15

XXIV

2 év

368

34

811

03 Pincér

18

XXVII

3 év

369

52

544

01 Pirotechnikus

8

XIV

-

370

52

841

01 Postai ügyintéző

17

XXVI

-

371

55

762

04 Pszichiátriai gondozó

2

III

1 év

372

55

723

14 Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

1

I

-

373

54

762

01 Rehabilitációs nevelő, segítő

2

III

2 év

374

35

582

06 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

9

XVI

1 év

22

-

-

4

VI

-

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés,
biztosítás)

375

62

861

Rendészeti szervező (a szakmairány
01
megjelölésével)

376

52

213

02 Rendezvénytechnikus

-

960-1440
óra
960-1440
óra

A képzés munkarendje

2

Szakmacsoport

16. szám

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

2554

TK

A szakképesítésért felelős
miniszter

egészségügyért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter

N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
N, E, TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
N, E, TK kultúráért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
N, E, TK oktatásért felelős miniszter
N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

számviteli szabályozásért felelős
miniszter
960-1440 N, E, L, S, pénz-, tőke- és biztosítási piac
óra
TK, T szabályozásáért felelős miniszter
960-1440 N, E, L, S, számviteli szabályozásért felelős
óra
TK, T miniszter
960-1440
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
óra
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
320-480 óra
TK
felelős miniszter
1120-1680
TK
postaügyért felelős miniszter
óra
szociál- és nyugdíjpolitikáért
600-720 óra N, E, TK
felelős miniszter
1100-1440
TK
egészségügyért felelős miniszter
óra
1300-1560
szociál- és nyugdíjpolitikáért
N, E, TK
óra
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
480-720 óra N, E, TK
felelős miniszter
1100-1600
TK
rendészetért felelős miniszter
óra
240-360 óra

TK, T

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

2

Tanulmányi
terület

Sorszám

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

377

54

861

01

378

55

861

07 Rendőr zászlós

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével)

-

2 év

1800-2500
óra

22

-

-

400-600 óra
960-1440
óra
960-1440
óra

2555

A képzés munkarendje

Ágazati besorolás

22

Szakképesítés
azonosító
száma

Szint

1

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szakmacsoport

16. szám

A szakképesítésért felelős
miniszter

N, E, TK rendészetért felelős miniszter
TK

rendészetért felelős miniszter

379

54

525

05 Repülőgépész

13

XXII

2 év

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter

380

54

525

06 Repülőgépsárkány-szerelő

13

XXII

2 év

381

52

522

03 Robbanásbiztos berendezés kezelője

6

XI

-

240-360 óra

382

54

542

02 Ruhaipari technikus

10

XVII

2 év

960-1440
óra

383

52

322

01 Segédkönyvtáros

4

IV

-

360-540 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

384

52

322

02 Segédlevéltáros és ügykezelő

4

IV

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

4

V

-

640-960 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

385

53

211

Segédrestaurátor (a szakmairány
01
megjelölésével)

386

35

811

01 Sommelier

21

XXXVI

1 év 480-720 óra

N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

387

35

541

01 Speciális állatfeldolgozó

21

XXXVI

1 év 480-720 óra

N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter

388

53

815

01 Speciális lábápoló

19

XXX

-

389

54

813

02 Sportedző (a sportág megjelölésével)

3

XXXVII

2 év

390

52

813

01 Sportszervező, -menedzser

3

XXXVII

-

800-1200
óra
960-1440
óra
800-1200
óra
800-1200
óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK sportpolitikáért felelős miniszter
TK
TK, T

sportpolitikáért felelős miniszter
Központi Statisztikai Hivatal
elnöke

391

52

462

01 Statisztikai és gazdasági ügyintéző

15

XXIV

-

392

53

213

06 Stúdióvezető

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

-

1100-1440
óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

393

55

723

15 Sürgősségi szakápoló

1

I

394

55

541

06 Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év 480-720 óra

395

34

811

04 Szakács

18

XXVII

3 év

960-1440
óra

N, E, TK

396

55

343

02 Szakképesített bankreferens

15

XXIV

-

280-420 óra

TK, T

397

35

522

10 Szakszolgálati FAM szerelő

6

XI

-

40-60 óra

TK

960-1440
óra
800-1200
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

398

54

841

04 Szállítmányozási ügyintéző

13

XXI

2 év

399

52

812

01 Szállodai recepciós

18

XXVII

-

400

34

523

02 Számítógép-szerelő, karbantartó

7

XIII

3 év

401

34

582

10 Szárazépítő

9

XVI

3 év

402

32

861

01 Személy- és vagyonőr

22

-

-

320-450 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

403

55

813

01 Személyi edző

3

XXXVII

-

240-360 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

404

55

762

05 Szenvedélybeteg gondozó

2

III

405

53

213

07 Szerkesztő műsorvezető

4

VI

1 év 600-720 óra
-

640-960 óra

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK informatikáért felelős miniszter
N, E, TK

N, E, TK
TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

406

34

521

10 Szerszámkészítő

5

IX

3 év

960-1440
óra

407

55

212

01 Színész II.

4

-

408

54

521

07 Színháztechnikus, szcenikus

4

VI

2 év

409

54

211

07 Szobrász

4

V

2 év

410

54

762

02 Szociális asszisztens

2

III

2 év

411

34

762

01 Szociális gondozó és ápoló

2

III

3 év

412

54

762

03 Szociális szakgondozó

2

III

2 év

413

55

762

06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

2

III

1 év 600-720 óra

414

54

213

05 Szoftverfejlesztő

7

XIII

2 év

415

54

212

08

4

-

2 év

416

34

541

05 Szőlész-borász

21

XXXVI

3 év

417

55

725

16 Szövettani asszisztens

1

I

418

55

813

02 Tánc instruktor

3

XXXVII

Szakképesítés
azonosító
száma

Sorszám

1

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

Szórakoztató zenész (a szakmairány
megjelölésével)

16. szám

A képzés munkarendje

2

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

2556

N, E, TK

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

1 év 480-720 óra N, E, TK kultúráért felelős miniszter
960-1440
óra
960-1440
óra
1300-1560
óra
1300-1560
óra
1300-1560
óra

960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

0,5 év 360-440 óra
-

240-360 óra

419

54

212

09 Táncos (szakmairány megjelölésével)

4

-

2 év

960-1440
óra

420

52

814

01 Társasházkezelő

19

XXV

-

200-300 óra

421

55

541

07 Tartósítóipari szaktechnikus

21

XXXVI

422

53

581

01 Távérzékelési szaktechnikus

20

XXXV

-

480-720 óra

423

54

523

05 Távközlési technikus

6

XII

2 év

960-1440
óra

424

55

541

08 Tejipari szaktechnikus

21

XXXVI

1 év 480-720 óra

425

55

850

04 Települési környezetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év 240-360 óra

426

53

213

08 Televíziós kameraman

4

VI

1 év 480-720 óra

-

640-960 óra

N, E, TK kultúráért felelős miniszter
N, E, TK oktatásért felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
N, E, TK
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
N, E, TK
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
N, E, TK
felelős miniszter
N, E, L,
informatikáért felelős miniszter
TK, T

N, E, TK

N, E, TK kultúráért felelős miniszter
N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter
N, E, TK egészségügyért felelős miniszter
TK

sportpolitikáért felelős miniszter

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
TK

lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelős miniszter

N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter
TK

földügyért és térképészetért felelős
miniszter

N, E, TK informatikáért felelős miniszter
N, E, TK élelmiszeriparért felelős miniszter
N, E, TK
TK

környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter

településüzemeltetésért felelős
250-350 óra
TK
miniszter
környezetvédelemért és
0,5 év 240-360 óra N, E, TK,L
vízgazdálkodásért felelős miniszter

427

52

853

01 Temetkezési szolgáltató

19

XXV

428

55

850

05 Természetvédelmi szaktechnikus

14

XXIII

429

33

861

04 Testőr

22

-

430

35

582

07 Tetőfedő

9

XVI

431

32

542

01 Textilanyaggyártó

10

XVII

-

432

54

542

03 Textilipari technikus

10

XVII

2 év

433

54

211

08 Textilműves

4

V

2 év

434

32

542

02 Textiltisztító és textilszínező

10

XVII

-

-

320-450 óra

1 év 480-720 óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
640-960 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter

N, E, TK

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

435

55

481

01 Térinformatikus

7

XIII

-

800-1200
óra

436

55

581

01 Térképész szaktechnikus

20

XXXV

437

32

853

03 Tisztítás-technológiai szakmunkás

19

XXVII

438

32

341

01 Töltőállomás-kezelő

17

XXVI

439

54

812

03 Turisztikai szervező, értékesítő

18

XXVIII

440

52

861

08 Tűzoltó I.

22

-

441

53

861

08 Tűzoltó szerparancsnok

22

-

442

52

861

09 Tűzoltósági referens

22

-

443

52

861

10 Tűzvédelmi előadó

22

-

444

53

861

09 Tűzvédelmi főelőadó

22

-

445

32

810

01 Uszodamester

19

XXIII

446

34

582

11 Útépítő

13

XX

447

54

582

05 Útépítő és -fenntartó technikus

13

XX

448

53

213

09 Utómunka szakasszisztens

4

VI

Szakképesítés
azonosító
száma

Sorszám

1

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

-

640-960 óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

54

346

02 Ügyviteli titkár

16

XXV

2 év

450

32

543

04 Üvegcsiszoló

19

XXIX

-

451

54

211

09 Üvegműves

4

V

2 év

452

32

543

05 Üveggyártó

8

XIV

-

453

55

863

02 Vadászpuska műves

5

IX

454

53

810

03 Vakvezetőkutya-kiképző

2

III

-

455

32

521

06 Vas- és acélfeldolgozó

5

IX

-

456

54

582

06 Vasútépítő és -fenntartó technikus

13

XX

2 év

457

54

841

05 Vasútforgalmi szolgálattevő

13

XXI

2 év

458

54

841

06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző

13

XXI

2 év

459

54

841

07 Vasúti személyszállítási ügyintéző

13

XXI

2 év

460

54

525

07 Vasúti villamos jármű szerelője

13

XXII

2 év

461

54

525

08 Vasúti vontatott jármű szerelője

13

XXII

2 év

462

55

525

03 Vasútijármű-technikus

13

XXII

1 év 480-720 óra

54

344

02 Vállalkozási és bérügyintéző

15

XXIV

TK, T

A szakképesítésért felelős
miniszter

informatikáért felelős miniszter

földügyért és térképészetért felelős
1 év 480-720 óraN, E, TK,L, T
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
480-720 óra
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
280-420 óra
TK
felelős miniszter
960-1440
szakképzésért és felnőttképzésért
2 év
N, E, TK
óra
felelős miniszter
800-1100
katasztrófák elleni védekezésért
TK
óra
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
700-900 óra
TK
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
300-500 óra
TK
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
300-400 óra
TK
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
200-300 óra
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
400-600 óra
TK
felelős miniszter
960-1440
3 év
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
óra
960-1440
2 év
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
óra

449

463

2557

A képzés munkarendje

2

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

16. szám

480-720 óra

1 év 480-720 óra

2 év

400-480 óra
770-1150
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

960-1440
óra

TK
N, E, TK
TK

kultúráért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK oktatásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
TK

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, L, S, számviteli szabályozásért felelős
TK, T miniszter

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

464

55

344

07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

15

XXIV

-

320-480 óra

465

54

344

03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

15

XXIV

2 év

466

54

524

02 Vegyipari technikus

8

XV

2 év

467

54

811

01 Vendéglátásszervező-vendéglős

18

XXVII

2 év

468

34

811

05 Vendéglátó eladó

18

XXVII

3 év

469

35

811

02 Vendéglátó-üzletvezető

18

XXVII

1 év

470

55

581

02 Vidékfejlesztési szaktechnikus

20

XXXIII

1 év 480-720 óra

471

35

522

11 Villamos alállomás kezelő

6

XI

-

160-240 óra

472

35

522

12 Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető

6

XI

-

400-600 óra

473

35

522

13 Villamos gép és -készülék üzemeltető

6

XI

-

640-960 óra

474

35

522

14 Villamos hálózat kezelő

6

XI

-

160-240 óra

475

35

522

15 Villamos távvezeték építő, üzemeltető

6

XI

-

240-360 óra

476

35

522

16 Villámvédelmi felülvizsgáló

6

XI

-

400-600 óra

477

34

522

04 Villanyszerelő

6

XI

3 év

960-1440
óra

478

35

215

02 Virágdekoratőr

20

XXVI

1 év 480-720 óra

479

34

215

04 Virágkötő és virágkereskedő

20

XXVI

3 év

480

34

853

01 Víz- és csatornaműkezelő

14

XXIII

3 év

481

34

582

12 Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő

5

VIII

3 év

482

55

582

03 Vízépítő technikus

9

XVI

1 év 480-720 óra

N, E, TK

483

55

850

06 Vízgazdálkodó szaktechnikus

14

XXIII

0,5 év 240-360 óra

N, E, TK

484

35

582

08 Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

5

VIII

1 év 480-720 óra

N, E, TK

Szakképesítés
azonosító
száma

Sorszám

1

Szakképesítések/szakképesítésráépülések megnevezése

A képzés munkarendje

2

Szakmacsoport

16. szám

Tanulmányi
terület

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Szint

2558

TK, T

A szakképesítésért felelős
miniszter

számviteli szabályozásért felelős
miniszter

960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

N, E, L, S,
adópolitikáért felelős miniszter
TK, T
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
480-720 óra N, E, TK
felelős miniszter

960-1440
óra
960-1440
óra
960-1440
óra

960-1440
óra

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
TK
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
N, E, TK
felelős miniszter
TK

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter
N, E, TK
N, E, TK

485

54

841

08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

13

XXI

2 év

486

35

525

01 Vizi sportmotor-szerelő

13

XXII

1 év 480-720 óra

487

54

853

01 Vízügyi technikus

14

XXIII

2 év

960-1440
óra

N, E, TK

488

32

582

06 Vízszigetelő, melegburkoló

9

XVI

-

480-720 óra

TK

489

35

622

02 Zöldség- és gyümölcstermesztő

20

XXXIV

1 év 480-720 óra

környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
N, E, TK közlekedésért felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

N, E, TK agrárpolitikáért felelős miniszter

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

16. szám

2559

2. táblázat: részszakképesítések

F

G

H

2
1

3

2

3

4

5

6

7

A képzés munkarendje

Sorszám

Tanulmányi
terület

Részszakképesítések megnevezése

I

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

E

Iskolai rendszerű képzési idő

D

Ágazati besorolás

C

Szakképesítés
azonosító
száma

Szint

1

B

Szakmacsoport

A

J

A szakképesítésért felelős
miniszter

8

4

51

481

01

Adatbázis kezelő

7

XIII

-

600-900 óra

T, TK

informatikáért felelős miniszter

5

31

863

01

Alapfokú katonai vezető-helyettes

22

-

-

500-760 óra

T, TK

honvédelemért felelős miniszter

6

51

813

01

Aqua tréner

3

XXXVII

-

280-420 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

7

31

621

02

Aranykalászos gazda

20

XXXIII

-

480-720 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

8

21

543

01

Asztalosipari szerelő

11

XVIII

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

9

31

621

01

Állatgondozó

20

XXXIII

-

400-600 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

10

31

524

01

Általános laboráns

8

XV

-

400-600 óra

TK

11

51

343

01

Banki, befektetési termékértékesítő

15

XXIV

-

160-240 óra

T, TK

12

31

212

01

Bábkészítő

4

-

-

240-360 óra

T, TK

13

31

544

01

Bányaművelő

5

VII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

14

31

723

01

Betegkísérő

1

I

-

360-440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

15

31

521

01

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

5

IX

-

560-840 óra

TK

16

51

344

01

Bérügyintéző

15

XXIV

-

120-180 óra

T, TK

17

51

343

02

Biztosításközvetítő (függő és független)

15

XXIV

-

160-240 óra

T, TK

18

31

541

01

Bolti hentes

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

19

31

541

02

Borász

21

XXXVI

-

400-600 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

20

31

542

01

Bőrtárgy készítő

10

XVII

-

400-600 óra

TK

21

51

341

01

Bútor- és szőnyegbecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

22

31

861

01

Büntetés-végrehajtási őr

22

-

-

500-700 óra

TK

23

31

861

02

Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

22

-

-

200-300 óra

TK

24

31

542

02

Cipőfelsőrész-készítő

10

XVII

-

640-960 óra

TK

25

31

542

03

Cipőgyártó

10

XVII

-

560-840 óra

TK

26

21

814

01

Családellátó

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

TK

rendészetért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
számviteli szabályozásért felelős
miniszter
pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

27

51

861

01

Csapatszolgálati járőrtárs

22

-

-

1000-1500
óra

28

31

853

01

Csatornamű-kezelő

14

XXIII

-

560-840 óra

TK

környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter

29

21

541

01

Csontozó munkás

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

30

51

813

02

Csoportos fitness instruktor

3

XXXVII

-

400-600 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

31

31

582

01

Csőhálózatszerelő

5

VIII

-

400-600 óra

TK

32

51

581

01

Digitálistérkép- kezelő

20

XXXV

-

320-480 óra

T, TK

33

31

624

01

Elektromos halászgép kezelője

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

34

31

522

01

Elektronikai gyártósori műszerész

6

XI

-

480-720 óra

TK

35

21

623

01

Erdőművelő

20

XXXII

-

400-600 óra

TK

36

51

522

01

Erőművi gőzturbina gépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

37

51

522

02

Erőművi kazángépész

5

IX

-

320-480 óra

TK

38

51

341

02

Ékszerbecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

39

31

341

01

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

17

XXVI

-

480-720 óra

TK

40

31

541

03

Élelmiszeripari laboráns

21

XV

-

640-960 óra

TK
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41

31

582

02

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

9

XVI

-

480-720 óra

TK

42

21

543

02

Faipari gépkezelő

11

XVIII

-

240-360 óra

TK

43

31

623

01

Fakitermelő

20

XXXII

-

480-720 óra

TK

44

31

811

01

Falusi vendéglátó

20

XXXIII

-

560-840 óra

TK

A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
földügyért és térképészetért felelős
miniszter
halgazdálkodásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
erdőgazdálkodásért felelős
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
élelmiszeriparért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
erdőgazdálkodásért felelős
miniszter
agrárpolitikáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

45

31

543

01

Famegmunkáló

11

XVIII

-

400-600 óra

TK

46

31

521

02

Felvonó karbantartó-szerelő

5

IX

-

200-300 óra

TK

47

31

725

01

Fertőtlenítő-sterilező

1

I

-

360-440 óra

TK

egészségügyért felelős miniszter

48

51

341

03

Festménybecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

49

51

813

03

Fitness instruktor

3

XXXVII

-

240-360 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

50

51

813

04

Fitness-wellness asszisztens

3

XXXVII

-

200-300 óra

TK

sportpolitikáért felelős miniszter

51

31

544

02

Fluidumkitermelő

5

VII

-

480-720 óra

TK

52

31

521

03

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

5

IX

-

520-780 óra

TK

53

31

542

04

Fonó

10

XVII

-

320-480 óra

TK

54

31

521

04

Fröccsöntő

8

XIV

-

290-430 óra

TK

55

31

853

02

Fürdőüzemi gépész

14

XXIII

-

400-600 óra

TK

56

31

341

02

Gázcseretelep-kezelő

17

XXVI

-

70-100 óra

TK

57

31

521

05

Gázhegesztő

5

IX

-

360-540 óra

TK

58

31

346

01

Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

16

XXV

-

640-960 óra

TK

59

31

521

06

Gépi kovács

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

60

31

543

02

Gumikeverék-készítő

8

XIV

-

400-600 óra

TK

61

31

761

01

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

2

III

-

350-420 óra

TK

62

31

811

02

Gyorséttermi ételeladó

18

XXVII

-

480-720 óra

TK

63

31

524

02

Gyógyszer-készítménygyártó

8

XV

-

480-720 óra

TK

64

31

541

04

Gyümölcspálinka-gyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

65

51

521

01

Hangosító

4

VI

-

480-720 óra

TK

kultúráért felelős miniszter
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A szakképesítésért felelős
miniszter

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
gyermek- és ifjúságvédelemért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
élelmiszeriparért felelős miniszter

31

761

02

Házi időszakos gyermekgondozó

2

III

-

350-420 óra

TK

gyermek- és ifjúságvédelemért
felelős miniszter

31

521

07

Hengerész

5

IX

-

320-480 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

68

31

624

02

Horgásztókezelő

20

XXXIII

-

320-480 óra

TK

halgazdálkodásért felelős miniszter

69

31

851

01

Hulladékfeldolgozógép-kezelő

14

XXIII

-

240-360 óra

TK

70

21

851

01

Hulladékgyűjtő és -szállító

14

XXIII

-

240-360 óra

TK

71

21

851

02

Hulladékválogató és -feldolgozó

14

XXIII

-

240-360 óra

TK

72

31

541

05

Húskészítmény gyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

73

51

581

02

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

20

XXXV

-

320-480 óra

T, TK

74

31

522

02

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

5

IX

-

80-120 óra

TK

75

51

861

02

Járőr

22

-

-

76

31

525

01

Kerékpárszerelő

13

XXII

-

77

31

622

01

Kertépítő és -fenntartó

20

XXXIV

-

78

21

622

01

Kerti munkás

20

XXXIV

79

31

542

04

Kesztyűs

10

80

31

541

06

Keveréktakarmány-gyártó

81

31

815

01

82

21

527

83

31

84

66
67

1800-2300
óra
800-1200
óra

környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
élelmiszeriparért felelős miniszter
földügyért és térképészetért felelős
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

TK

rendészetért felelős miniszter

TK

közlekedésért felelős miniszter

480-720 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

-

400-600 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

XVII

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

21

XXXVI

-

320-480 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

Kézápoló és műkörömépítő

19

XXX

-

280-420 óra

TK

01

Kézi könyvkötő

12

XIX

-

400-600 óra

TK

522

03

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

5

IX

-

200-300 óra

TK

21

811

01

Konyhai kisegítő

18

XXVII

-

240-360 óra

TK

85

21

215

01

Kosárfonó

4

V

-

480-720 óra

TK

86

51

850

01

Környezetvédelmi ügyintéző

14

XXIII

-

640-960 óra

TK

87

31

542

06

Kötő

10

XVII

-

640-960 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

88

51

345

01

Kulturális rendezvényszervező

4

VI

-

240-360 óra

T, TK

89

21

542

01

Lakástextil-készítő

10

XVII

-

160-240 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

90

21

621

01

Lóápoló és gondozó

20

XXXIII

-

480-720 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

91

21

621

02

Mezőgazdasági munkás

20

XXXIII

-

240-360 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

1
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miniszter

kultúráért felelős miniszter

92

31

544

03

Mélyfúró

5

VII

-

480-720 óra

TK

93

21

215

02

Mézeskalács-készítő

21

XXXVI

-

560-840 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

94

21

623

02

Motorfűrész-kezelő

20

XXXII

-

240-360 óra

TK

erdőgazdálkodásért felelős
miniszter

95

51

341

04

Mozigépész

4

VI

-

400-600 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

96

51

211

01

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

4

V

-

320-480 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

97

51

211

02

Múzeumi preparátor

4

V

-

320-480 óra

TK

98

31

521

08

Műanyag hegesztő

8

XIV

-

256-384 óra

TK

99

31

341

03

Műszakicikk-eladó

17

XXVI

-

320-480 óra

TK

100

51

341

05

Műtárgybecsüs

17

XXVI

-

200-300 óra

TK

101

51

211

03

Műtárgyvédelmi asszisztens

4

V

-

320-480 óra

TK

kultúráért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

102

31

542

07

Nemszőtt-termék gyártó

10

XVII

-

320-480 óra

TK

103

31

582

03

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

9

XVI

-

400-600 óra

TK

104

51

861

03

Őr-járőrtárs

22

-

-

600-800 óra

TK

rendészetért felelős miniszter

105

21

622

02

Parkgondozó

20

XXXIV

-

320-480 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

106

51

343

03

Pénztárkezelő és valutapénztáros

15

XXIV

-

30-50 óra

T, TK

107

51

524

01

Pirotechnikai terméküzemeltető

8

XIV

-

60-90 óra

TK

108

51

524

02

Pirotechnikus raktárkezelő

8

XIV

-

30-40 óra

TK

109

51

523

01

PLC programozó

6

XI

-

400-600 óra

TK

110

51

213

01

Produkciós asszisztens

4

VI

-

280-420 óra

TK

111

31

341

04

Raktáros

17

XXVI

-

280-420 óra

TK

112

51

223

01

Relé jelnyelvi tolmács

2

III

-

800-960 óra

TK

113

51

213

02

Rögzítésvezető

4

VI

-

280-420 óra

TK

114

31

541

07

Sajtkészítő

21

XXXVI

-

320-480 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter
kultúráért felelős miniszter

115

31

582

04

Sírkő és műkőkészítő

9

XVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

116

31

541

08

Sörgyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

117

31

813

01

Sportoktató (a sportág megjelölésével)

3

XXXVII

-

400-600 óra

TK

118

21

541

02

Sütőipari és gyorspékségi munkás

21

XXXVI

-

400-600 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

1

Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezése

2

A képzés munkarendje

Sorszám
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Tanulmányi
terület
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A szakképesítésért felelős
miniszter

sportpolitikáért felelős miniszter

119

31

346

02

Számítógépes adatrögzítő

16

XXV

-

320-480 óra

TK

120

31

481

01

Számítógépes műszaki rajzoló

7

XIII

-

480-720 óra

T, TK

121

51

521

02

Színpadmester

4

VI

-

320-480 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

122

21

582

01

Szobafestő

9

XVI

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

123

51

481

02

Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda

7

XIII

-

600-900 óra

T, TK

124

31

542

08

Szövő

10

XVII

-

480-720 óra

TK

125

51

344

02

Társadalombiztosítási ügyintéző

15

XXIV

-

120-180 óra

T, TK

126

31

523

01

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

7

XII

-

600-900 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

TK

informatikáért felelős miniszter

TK

127

51

523

02

Távközlési üzemeltető

6

XII

-

800-1200
óra

128

31

541

09

Tejtermékgyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

129

21

542

02

Textiltermék-összeállító

10

XVII

-

200-300 óra

TK

130

51

581

03

Térinformatikai ügyintéző

20

XXXV

-

320-480 óra

T, TK

9

XVI

-

400-600 óra

TK

informatikáért felelős miniszter

informatikáért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
számviteli szabályozásért felelős
miniszter

élelmiszeriparért felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
földügyért és térképészetért felelős
miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter
katasztrófák elleni védekezésért
felelős miniszter
szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

131

31

582

05

Tüzelőberendezés égéstermék elvezető
készítő

132

31

861

03

Tűzoltó II.

22

-

-

600-800 óra

TK

133

51

812

01

Utazásügyintéző

18

XXVIII

-

640-960 óra

TK

134

51

213

03

Utómunka asszisztens

4

VI

-

280-420 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

135

31

541

10

Üdítőital-ipari termékgyártó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

136

21

541

03

Vágóhídi munkás

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

137

51

344

03

Vámügyintéző

15

XXIV

-

160-240 óra

T, TK

adópolitikáért felelős miniszter

138

31

524

03

Vegyianyaggyártó

8

XV

-

480-720 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

139

51

521

03

Világítástechnikus

4

VI

-

240-360 óra

TK

kultúráért felelős miniszter

140

31

541

11

Vincellér

21

XXXVI

-

400-600 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

141

31

215

01

Virágbolti eladó

20

XXVI

-

480-720 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

142

31

215

02

Virágkötő

20

XXVI

-

640-960 óra

TK

agrárpolitikáért felelős miniszter

143

51

853

01

Víz- és szennyvízkezelő

14

XXIII

-

640-960 óra

TK

144

31

853

03

Vízkárelhárító

14

XXIII

-

640-960 óra

TK

145

31

853

04

Vízműkezelő

14

XXIII

-

560-840 óra

TK

környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter
környezetvédelemért és
vízgazdálkodásért felelős miniszter

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Iskolai rendszerű képzési idő

Iskolarendszeren kívüli
képzési idő

146

31

521

09

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

5

IX

-

480-720 óra

TK

147

51

481

03

Webmester

7

XIII

-

600-900 óra

T, TK

148

31

541

12

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

21

XXXVI

-

240-360 óra

TK

élelmiszeriparért felelős miniszter

149

31

582

06

Zsaluzóács

9

XVI

-

240-360 óra

TK

szakképzésért és felnőttképzésért
felelős miniszter

1

Szakképesítés
azonosító
száma
Részszakképesítések megnevezése

2

A képzés munkarendje

Sorszám

16. szám
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terület
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felelős miniszter
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2. Jelmagyarázat az Országos Képzési Jegyzékhez
2.1. Az azonosító szám felépítése
A táblázatokban szereplő szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések
azonosító száma 7 számjegyből áll, amely az 1. oszlop számjegyeiből tevődik össze.
Szakképesítés: Egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít, a
szakmai és vizsgakövetelménye jellemzően több saját modult, illetve más
szakképesítéssel közös modul(oka)t is tartalmazhat.
Részszakképesítés: Legalább egy munkakör ellátására képesít, szakmai
vizsgakövetelménye egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza.

és

Szakképesítés-ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre
épül, jellemzően saját modul(oka)t tartalmaz, újabb munkakör(ök) ellátására
képesít. Egy szakképesítés-ráépülés több szakmai előképzettségként elfogadható
szakképesítésre is ráépülhet.
2.2. A táblázatok egyes oszlopainak értelmezése:
2.2.1. A szakképesítés azonosító száma (1. oszlop)
Az 1–2. számjegy a szakképesítés szintje
1
2

3

4

5

6

A
B
Szint Meghatározás
alapfokú részszakképesítés, amely befejezett
iskolai végzettséget nem igényel, az
21 iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a
speciális szakiskolai képzésben, illetve a HÍD II.
programban szerezhető meg
alsó középfokú részszakképesítés, amely
alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a
31
továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül,
iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a
speciális szakiskolai képzésben, illetve HÍD II.
programban szerezhető meg
alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú
iskolai végzettségre vagy a szakmai és
32 vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti
kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli
szakképzésben szerezhető meg
alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely
alapfokú iskolai végzettséget igénylő,
33
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
megszerezhető szakképesítésre épül
középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai
34 végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti

C
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2

3

3

3

3
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7
35
8
51
9
52
10
53
11
54
12
55
13

62

kompetenciákra épül, jellemzően iskolai
rendszerű szakképzésben szerezhető meg
középfokú szakképesítés-ráépülés, amely
alapfokú iskolai végzettséget igénylő,
jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben
megszerezhető szakképesítésre épül
felső középfokú részszakképesítés, amely
érettségi végzettséghez kötött és
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
szerezhető meg
felső középfokú szakképesítés, amely érettségi
végzettséghez kötött és elsősorban
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
szerezhető meg
felső középfokú szakképesítés-ráépülés, amely az
iskolarendszeren kívüli szakképzésben
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött,
szakképesítésre épül
emeltszintű szakképesítés, amely érettségi
végzettséghez kötött és elsősorban iskolai
rendszerű szakképzésben szerezhető meg
emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely
elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben
megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött
szakképesítésre épül
felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

16. szám

3

4

4

4

4

4
5

2.2.2. A 3–5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy) a Központi
Statisztikai Hivatal által kiadott Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR)
szerint
1 Oktatás
140 Általános oktatási ismeretek
2 Humán tudományok és művészetek
211 Képző- és iparművészet
212 Zene- és előadó-művészet
213 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
215 Kézművesség
223 Anyanyelvi képzés
3 Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések
313 Politikai és civil társadalmi tudományok
321 Újságíró- és riporterképzés
322 Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés
340 Üzleti ismeretek és ügyvitel (általános programok)
341 Nagy- és kiskereskedelem
342 Marketing és reklám
343 Pénzügy, bank és biztosítás
344 Könyvelés és adózás
345 Menedzsment és igazgatás
346 Titkársági és irodai munka
347 Munkahelyi ismeretek
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4 Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések
462 Statisztika
481 Számítástechnikai képzések
482 Számítástechnikai alkalmazások
5 Műszaki, ipari és építőipari képzések
520 Általános műszaki képzés
521 Gépgyártás, műszer- és fémipar
522 Energetika, elektromosság
523 Elektronika és automatizálás
524 Vegyipar
525 Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
541 Élelmiszergyártás
542 Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
543 Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás
544 Bányászat és kitermelőipar
581 Építészet és várostervezés
582 Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
6 Mezőgazdaság
621 Növénytermesztés és állattenyésztés
622 Kertészet
623 Erdőgazdálkodás
624 Halgazdálkodás
625 Vadgazdálkodás
641 Állatorvosi kisegítők képzése
7 Egészségügy és szociális gondoskodás
720 Egészségügy (általános programok)
723 Ápolás, gondozás
724 Fogászati laboratóriumi technológia
725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
726 Terápia és rehabilitáció
761 Gyermek- és ifjúságvédelem
762 Szociális munka és tanácsadás
8 Szolgáltatások
810 Személyi szolgáltatások (általános programok)
811 Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás
812 Utazásszervezés, turizmus és szórakoztatás
813 Sportok
814 Háztartási szolgáltatások
815 Fodrászat és szépségápolás
841 Szállítási szolgáltatások
850 Környezetvédelem (általános programok)
851 Környezetvédelmi technológiák
852 Természeti környezet és élővilág
853 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
861 Személyi és vagyonvédelem
862 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
863 Honvédelem
2.2.3. A 6–7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma
(01–....)
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2.2.4. A szakképesítés megnevezése (2. oszlop):
A szakképesítések felsorolása a táblázatban a magyar ábécé szerint történik.
2.2.5. Szakmacsoportok megjelölése a számok jelentésének a meghatározásával (3. oszlop):
1. Egészségügy
2. Szociális szolgáltatások
3. Oktatás
4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
5. Gépészet
6. Elektrotechnika-elektronika
7. Informatika
8. Vegyipar
9. Építészet
10. Könnyűipar
11. Faipar
12. Nyomdaipar
13. Közlekedés
14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
15. Közgazdaság
16. Ügyvitel
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
18. Vendéglátás-turisztika
19. Egyéb szolgáltatások
20. Mezőgazdaság
21. Élelmiszeripar
22. Közszolgálat
2.2.6. Szakközépiskolai ágazatok megjelölése a számok jelentésének megjelölésével (4.
oszlop):
I. Egészségügy
II. Egészségügyi technika
III. Szociális
IV. Pedagógia
V. Képző- és iparművészet
VI. Hang-, film és színháztechnika
VII. Bányászat
VIII.
Épületgépészet
IX. Gépészet
X. Kohászat
XI. Villamosipar és elektronika
XII. Távközlés
XIII.
Informatika
XIV.
Vegyipar
XV. Vegyész
XVI.
Építőipar
XVII.
Könnyűipar
XVIII.
Faipar
XIX.
Nyomdaipar
XX. Közlekedésépítő
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XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.

Közlekedés
Közlekedésgépész
Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Közgazdaság
Ügyvitel
Kereskedelem
Vendéglátóipar
Turisztika
Optika
Szépészet
Mezőgazdasági gépész
Erdészet és vadgazdálkodás
Mezőgazdaság
Kertészet és parképítés
Földmérés
Élelmiszeripar
Sport

2.2.7. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma (5. oszlop):
Amennyiben a cellában „-„ jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben indítható.
Amennyiben a cellában „P” jelölés látható, úgy a képzés kizárólag a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben foglaltak szerinti párhuzamos képzésben folyhat.
2.2.8. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám (6. oszlop):
Amennyiben a cellában „-„ jelölés látható, az adott szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben indítható.
2.2.9. A képzés munkarendje (7. oszlop):
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározottak alapján nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos
munkarend szerinti képzések.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott
óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás
Jelölések:
Nappali
Esti
Levelező
Egyéb sajátos
munkarend
Iskolarendszeren
kívüli, adott óraszámú képzés
(tanfolyami
képzés)
Távoktatás

N
E
L
S
TK

T

2.2.10. A szakképesítésért felelős miniszter (8. oszlop)
A szakképesítésért felelős ágazati miniszter megjelölése.
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2. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A szakmairánnyal rendelkező szakképesítések szakmairányainak felsorolása
Sorszám
1

Szakképesítés megnevezése
Egyházzenész (a szakmairány
megjelölésével)

2

Építő- és anyagmozgató gép kezelője
(a szakmairány megjelölésével)

3

Gyakorlatos színész (a szakmairány
megjelölésével)
Gyakorló hangszerkészítő és -javító
(a hangszercsoport megjelölésével)
Hangszerkészítő és -javító (a
hangszercsoport megjelölésével)
Honvéd altiszt (az
ágazat/szakmairány megjelölésével)

4
5
6

Szakmairányok
Kántor-énekvezető;
Kántor-kórusvezető;
Kántor-orgonista
Emelőgépkezelő (kivéve targonca);
Energiaátalakító-berendezés kezelője;
Építési anyagelőkészítő gép kezelője;
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;
Targoncavezető;
Útépítő-, és karbantartógép kezelő;
Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő
Bábszínész;
Színházi és filmszínész
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős
- Híradó ágazat:
- átvitel- és kapcsolástechnikai
eszközüzemeltető
- rádióállomás-üzemeltető
- Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat
- Légi vezetés ágazat
- Műszerész ágazat:
- fegyverműszerész
- páncéltörő rakéta műszerész
- Parancsnoki ágazat:
- ABV védelmi
- légvédelmi rakéta és tüzér
- Repülésbiztosító ágazat
- Repülőműszaki ágazat:
- avionika szerelő
- sárkány-hajtóműszerelő
- Speciális felderítő ágazat:
- elektronikai hadviselés
- rádióelektronikai felderítő
- Szerelő ágazat:
- műszakigép-szerelő
- páncélos és gépjárműszerelő

7

Honvéd zászlós (az
ágazat/szakmairány megjelölésével)

- Biztonsági ágazat
- katonai felderítő
- nemzetbiztonsági
- rádióelektronikai felderítő

- Híradó és informatikai ágazat
- Légi vezetés ágazat

- Speciális felderítő ágazat

8

Jazz-zenész (a szakmairány
megjelölésével)

Jazz-énekes;
Jazz-zenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós,
billentyűs, ütős)

16. szám

16. szám
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9
10

Kaszkadőr (a tevékenység
megjelölésével)
Kerámia, porcelán készítő

11

Klasszikus zenész (a szakmairány
megnevezésével)

12

Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével)

13

Népzenész (a szakmairány
megjelölésével)

14

Rendészeti szervező (a szakmairány
megjelölésével)

15

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány
megjelölésével)

16

Segédrestaurátor (a szakmairány
megjelölésével)
Szórakoztató zenész (a szakmairány
megjelölésével)

17
18

Táncos (a szakmairány
megjelölésével)

autós, gyalogos, lovas, motoros
Gipszmodell-készítő;
Kerámia- és porcelántárgykészítő;
Porcelánfestő
Hangkultúra
Klasszikus zenész (fafúvós, rézfúvós,
húros/vonós, billentyűs, ütős);
Magánénekes;
Zeneelmélet-szolfézs;
Zeneszerzés
Csipkekészítő;
Faműves, fajátékkészítő;
Fazekas;
Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő;
Kézi és gépi hímző;
Kosárfonó, fonottbútor készítő;
Szőnyegszövő;
Takács;
Nemezkészítő;
Népi bőrműves
Népi énekes;
Népzenész (fafúvós, rézfúvós, húros/vonós,
billentyűs, ütős)
Bűnügyi szervező;
Büntetés-végrehajtási szervező;
Határrendészeti szervező;
Iparbiztonsági szervező;
Katasztrófavédelmi szervező;
Közlekedési és közrendvédelmi szervező;
Tűzvédelmi szervező
Bűnügyi rendőr;
Határrendészeti rendőr;
Közlekedési rendőr;
Közrendvédelmi rendőr.
bőr, fa, textil, fém, szilikát, régészeti, papír- és
könyv
Énekes szólista
Szórakoztató zenész (fafúvós, rézfúvós, húros
/vonós, billentyűs, ütős)
Klasszikus balett-táncos;
Kortárs-, modern táncos;
Néptáncos;
Színházi táncos
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3. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Szakközépiskolai ágazatok és a kapcsolódó betölthető munkakörök
A

B
Ágazat
Megnevezése

1
2

Száma

3
4
5

I.
II.
III.

6
7
8
9
10
11
12
13

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Pedagógia
Képző- és iparművészet
Hang-, film és színháztechnika
Bányászat
Épületgépészet
Gépészet
Kohászat
Villamosipar és elektronika

14
15
16
17
18
19

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Távközlés
Informatika
Vegyipar
Vegyész
Építőipar

20
21
22
23
24
25
26

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Faipar
Nyomdaipar
Közlekedésépítő
Közlekedés
Közlekedésgépész
Környezetvédelem-vízgazdálkodás

XXIV.

Közgazdaság

27
28
29
30
31
32

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.

Ügyvitel
Kereskedelem
Vendéglátóipar
Turisztika
Optika

33
34
35
36
37
38
39

XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.

Mezőgazdasági gépész
Erdészet és vadgazdálkodás
Mezőgazdaság
Kertészet és parképítés
Földmérés
Élelmiszeripar
Sport

Egészségügy
Egészségügyi technika
Szociális

Könnyűipar

Szépészet

C
Betölthető munkakör/végezhető
tevékenység
(FEOR-08 alapján)
5522/4 Kisegítő ápoló
8219 Egyéb termék-összeszerelő
3511/17 Szociális és mentálhigiénés
munkatárs
3410/3 Oktatási ügyintéző
7411/4 Dekorációs festő, reklámtábla festő
3145/24 Hang- és filmlaboráns
8311/4 Bányaszalag-kezelő
7521/25 Vezeték- és csőhálózat szerelő
8211/3 Fémtermék összeszerelő
3155/1 Fémgyártási berendezés vezérlője
8212/1
Elektronikai
berendezés
összeszerelője
7341/5 IT eszköz karbantartó
3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó
3115/24 Vegyészeti laboráns
3115/16 Laborasszisztens
7515/23 Szerkezeti szerelő
3212/9 Könnyűipari terméket gyártók
szakmai irányítója
7221/3 Faburkolat-készítő
7232/38 Nyomdaipari munkás
7919/1 Aszfaltozó és útépítő
5231/6 Jegyvizsgáló
8211/12 Karosszéria összeszerelő
3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási
adminisztrátor
4112/1 Adminisztrációs ügyintéző
3622/15 Kereskedelmi ügyintéző
5133 Pultos
4221/4 Turisztikai referens
3335/1 Komputeres szemvizsgáló
5213/2 Műkörömépítő
5219/7 Szolárium kezelő
8211/3 Fémtermék összeszerelő
6211/2 Erdész-segéd
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
6115/37 Parkfenntartó
7919/7 Figuráns
3113/8 Élelmiszeripari laboráns
3410/7 Sporttanfolyam szervező

16. szám

16. szám
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4. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Mestervizsgával és 5 év szakmai gyakorlattal közvetlen bekapcsolódás lehetősége az
érettségire épülő szakképzésbe
Sorszám

Mesterképzés megnevezése

1.
2.

Asztalos mester
Autóvillamossági szerelő mester

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ács-állványozó mester
Bőrdíszműves mester
Cipész mester
Cipőipari mester
Cukrászmester
Elektronikai műszerész mester

9.

Faipari mester

10. Fémforgácsoló mester
11. Férfiszabó mester
12. Gáz- és olajtüzelő berendezés-szerelő,
üzembe helyező mester

Érettségire épülő szakképesítés
megnevezése
Faipari technikus
Közlekedésautomatikai műszerész;
Vasúti villamos jármű szerelője
Faipari technikus
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Vendéglátásszervező-vendéglős
Automatikai technikus;
PLC programozó;
Elektronikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Távközlési technikus;
Faipari technikus
Gépgyártástechnológiai technikus
Divat- és stílustervező;
Ruhaipari technikus
Fludiumkitermelő technikus

13. Gázvezeték- és -készülék szerelő mester
14. Gipszmintakészítő mester
15. Ipari elektronikai mester

Épületgépész technikus
Szobrász
Automatikai technikus;
PLC programozó;
Elektronikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Robbanásbiztos berendezés kezelője;
Távközlési technikus;

16. Karosszérialakatos mester
17. Képkeretező és üvegező mester
18. Kőfaragó mester

Repülőgépsárkányszerelő
Üvegműves
Szobrász

19. Kőműves mester

Magasépítő technikus;
Mélyépítő technikus
Magasépítő technikus
Autószerelő
Divat- és stílustervező;
Ruhaipari technikus

20. Magasépítő mester
21. Motorkerékpár-szerelő és javító mester
22. Női szabó (nőiruha-készítő) mester
23. Nyomdász mester

Nyomdaipari gépmester
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24. Ortopédiai cipész mester
25. Öntő mester
26. Pincér mester

Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Kohászati technikus
Vendéglátásszervező-vendéglős

27. Ruhaipari mester
28. Szakácsmester

Ruhaipari technikus
Vendéglátásszervező-vendéglős

29.
30.
31.
32.

Gépgyártástechnológiai technikus
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
Távközlési technikus
Vendéglátásszervező-vendéglős;
Szállodai recepciós
Automatikai technikus;
Erősáramú elektrotechnikus;
Robbanásbiztos berendezés kezelője

Szerkezetlakatos mester
Szűcsmester
Televízió- és videotechnikai műszerész
Vendéglős-fogadós mester

33. Villanyszerelő mester

34. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
mester

Épületgépész technikus

16. szám

16. szám
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5. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítések
1
2

A
Azonosító szám

B
Megnevezés

54 212 01

Artista

3

31 212 01

Bábkészítő

4

54 212 02

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)

5

54 212 03

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

6
7
8

52 215 01
55 215 01

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)
Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)

54 212 04

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

34 211 02

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány
megjelölésével)

10

54 212 05

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)

11

21 215 01

Kosárfonó

12

53 215 01

Népi játék és kismesterségek oktatója

13

34 215 01

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

14

54 212 06

Népzenész (szakmairány megjelölésével)

15

54 212 07

Pantomimes

16

55 212 01

Színész II.

17

54 212 08

Szórakoztató zenész (szakmairány megjelölésével)

18

54 212 09

Táncos (szakmairány megjelölésével)

9
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6. melléklet a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelethez

Az államilag támogatott iskolai rendszerű oktatás tekintetében agrárágazatba tartozó
szakképesítések

1
2

A
Azonosító szám

B
Megnevezés

55 621 01

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

3

35 621 01

Állattartó szakmunkás

4

54 621 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

5

35 813 01

Belovagló

6

35 621 02

Biogazdálkodó

7

55 541 01

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

8

55 541 02

Cukor- és édesipari szaktechnikus

9

34 622 01

Dísznövénykertész

10

34 541 01

Édesipari termékgyártó

11

54 541 01

Élelmiszeripari analitikus technikus

12

54 521 01

Élelmiszeripari gépésztechnikus

13

34 541 02

Élelmiszeripari szakmunkás

14

54 541 02

Élelmiszeripari technikus

15

54 623 01

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

16

54 521 02

Erdészeti gépésztechnikus

17

34 623 01

Erdészeti szakmunkás

18

55 541 03

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

19

54 581 01

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

20

34 621 01

Gazda

21

35 622 01

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

22

34 624 01

Halász, haltenyésztő

23

55 541 04

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

24

34 622 02

Kertész

25

55 622 01

Kertészeti szaktechnikus

26

34 621 02

Lovász

16. szám

16. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

27

55 541 05

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

28

34 811 02

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

29

34 521 08

Mezőgazdasági gépész

30

54 521 05

Mezőgazdasági gépésztechnikus

31

35 521 02

Mezőgazdasági gépjavító

32

54 621 02

Mezőgazdasági technikus

33

32 541 01

Molnár

34

55 621 02

Növényvédelmi szaktechnikus

35

54 581 02

Parképítő és fenntartó technikus

36

35 521 03

Patkolókovács

37

35 811 01

Sommelier

38

55 541 06

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

39

34 541 05

Szőlész-borász

40

55 541 07

Tartósítóipari szaktechnikus

41

55 541 08

Tejipari szaktechnikus

42

55 581 01

Térképész szaktechnikus

43

55 581 02

Vidékfejlesztési szaktechnikus

44

35 215 02

Virágdekoratőr

45

34 215 04

Virágkötő és virágkereskedő

46

35 622 02

Zöldség- és gyümölcstermesztő

2577

2578

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

16. szám

HATÁROZATOK
A Kormány
1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozata
a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról,
valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetésérõl szóló
1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a nemzeti képesítési keretrendszer az Országos Képesítési Keretrendszer elnevezés helyett Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) elnevezéssel kerüljön bevezetésre, továbbá elrendeli, hogy a
korábban az Országos Képesítési Keretrendszerrel kapcsolatosan általa meghatározott feladatok teljesítésére az MKKR
bevezetésével összefüggésben változatlan tartalommal kerüljön sor,
b) egyetért – a melléklet szerint – az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel és szerkezetével, összhangban az
MKKR szintjeivel és az egyes szintek leíró jellemzõivel,
Felelõs: emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2013. október 30.
c) felhívja az érintett minisztereket, hogy készítsenek javaslatot a Kormány számára a magyar képesítések besorolásáról az MKKR szintjeinek megfelelõen, valamint készítsék elõ az MKKR-nek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel történõ megfeleltetésére vonatkozó javaslatot,
Felelõs: emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2013. október 30.
d) felhívja az érintett minisztereket, hogy a folyamat megfeleltetési szakaszának lezárásaként gondoskodjanak
az MKKR szintjeinek az Európai Képesítési Keretrendszer szintjeivel való megfeleltetésérõl szóló európai uniós jelentés elkészítésérõl, valamint annak az Európai Képesítési Keretrendszer Tanácsadó Testületéhez való benyújtásáról.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2013. november 30.
2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az Új Széchenyi Terv keretében az MKKR fejlesztési feladatait tartalmazó TÁMOP kiemelt projektek soron kívüli elindításáról és nevesítésérõl, az alábbi
szerzõdések megkötésérõl:
Konstrukció neve

Kedvezményezett

Határidõ

TÁMOP 2.2.1 Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012. július 31.

TÁMOP 4.1.3 Kiemelt kedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Konzorciumi partner: Oktatási Hivatal
Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter,
emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter

2012. július 31.

3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1–2. pontokban szereplõ feladatok elvégzéséhez szükséges
egyeztetéseket az MKKR Szakmai Munkacsoport keretei között folytassák le.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere,
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: folyamatos
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
5. Az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésérõl és létrehozásáról szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat
1. pont b) alpontjában az „OKKR Szakmai Munkacsoportot” szövegrész helyébe az „MKKR Szakmai Munkacsoportot”
szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozathoz

A MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZINTJEI
Szint
1

Attitűdök
– Nyitott a feladatok megértésére,
motivált azok sikeres végrehajtásában.
– Kíváncsi és érdeklődő tanulási és
elemi munkavégzési helyzetekben.
– Kész a közös munkára, tudásának
másokkal való megosztására.

2

– Ismeri adott témakör (műveltségterület, szakterület) alapvető
tényeit, fogalmait, egyszerűbb összefüggéseit.
– Rendelkezik általános anyanyelvi, matematikai-logikai és
természettudományos eszköztudással. Rendelkezik egy adott
szakma alapfokú-középszintű gyakorlásához szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretekkel.

– Tanulási helyzetekben, feladatokban
nyitott a tudását növelő
tevékenységekre.
– Tisztában van az alapvető erkölcsi és
közösségi értékekkel, az alapvető
állampolgári jogokkal és
kötelességekkel.

3

– Ismeri az adott tanulmányi, műveltség- vagy szakterülethez
tartozó alapvető tényeket, fogalmakat, folyamatokat, felismeri és érti
a többtényezős összefüggéseket.
– A feladatmegoldáshoz/munkavégzéshez szükséges eszközök,
módszerek és eljárások ismerete mellet alkalmazza a megismerés, az
önálló ismeretszerzés alapvető módszereit.
– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-/ szakterületen
szélesebb körű tudáselemekkel rendelkezik.
– Ismeri és alkalmazza a feladatvégzés eljárásait, szabályait.

– Képes egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerésére.
– Képes különböző témákkal összefüggésben azonosítás,
megkülönböztetés, összehasonlítás elvégzésére megadott szempontok
mentén.
– Képes esetenként több összetevőből álló feladatok/műveletsorok
elvégzésére.
– Képes alapvető eszközök és anyagok használatára útmutatással.
– Képes a témának megfelelő írásbeli és szóbeli közlés létrehozására,
az arra való reagálásra, az egyszerű szaknyelv használatára.
– Rendelkezik az együttműködéshez szükséges alapvető
kompetenciákkal.
– Képes ismeretek, tudássémák összekapcsolására, új sémák
kialakítására ismert kontextusban.
– Képes az egyszerűbb feladatok rutinszerű elvégzése mellett új,
szokatlan elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.
– Képes a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztására és
használatára.
– Képes összefüggésekben, rendszerben gondolkodni.
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– Adott műveltség- és szakterületen belül ismeri a tényeket,
fogalmakat, megérti a fontosabb folyamatokat és összefüggéseket.
– Ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját,
lehetőleg idegen nyelven is.
– Ismeri és érti az adott, egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség/szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját.
– Megérti a bonyolult, többtényezős jelenségek
összefüggésrendszerét.
– Rendelkezik az adott tudásterületek tényeinek, fogalmainak,
összefüggéseinek, eljárásainak alkalmazásához szükséges
módszerekkel és eszköztudással.

– Képes adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására
nem megszokott kontextusban.
– Képes rendszerben gondolkodni, az absztrakció bizonyos formáit
alkalmazni.
– Képes új információk önálló megszerzésére és feldolgozására.
– Képes saját tanulási, problémamegoldó stratégia megtervezésére és
kivitelezésére, a megfelelő korrekciók elvégzésére.
– Képes a szak-/tanulmányi területen megjelenő problémahelyzetek
felismerésére, adekvát megoldási javaslatok megfogalmazására.
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– Rendelkezik egy adott szakterülethez kapcsolódó alapvető
általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Az
elméleti és gyakorlati tudása rendszerbe szerveződik.
– A gyakorlati alkalmazás módszereinek és eszközeinek biztos
ismerete lehetőséget biztosít az adott szakma hosszú távú és magas
szintű gyakorlására.
– Ismeri a szakterület szakmai szókincsét (anyanyelven és legalább
egy idegen nyelven).

– Képes az adott szakma feladatainak megoldására: megtervezésére és
lebonyolítására, a szükséges módszerek és eszközök kiválasztására,
egyedi és komplex alkalmazására.
– Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei képessé
teszik a más nyelven beszélőkkel való szakmai együttműködésre.
– Képes tudását fejleszteni és ehhez alkalmazni a tudásszerzés,
önfejlesztés különböző módszereit és a legkorszerűbb információs és
kommunikációs eszközöket.
– Képes a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős
döntésekre.

– Képes kritikusan is szemlélni és
használni a különböző forrásokból
származó információkat.
– Nyitott az együttes erőfeszítésre,
közös munkára, elfogadja a kölcsönös
függési helyzetet.
– Magára nézve is érvényesnek tartja az
általánosan elfogadott társadalmi
normákat a mindennapi és a szakmai
érintkezésben egyaránt.
– Az érdeklődésének megfelelő
szakterület, a végzett szakma iránt
elkötelezett.
– Nyitott új feladatok végzésére.
– Értékelni tud lehetőségeket,
mérlegelni tud kockázatokat,
alternatívákat és következményeket,
képes kompromisszumos megoldásokra.
– Döntési helyzetekben az etikai és jogi
normák figyelembevétele, az értékek,
viselkedés és életmód összefüggéseinek
megértése jellemzi.
– A szakma és a minőségi munkavégzés
iránt elkötelezett.
– Igényli a folyamatos önképzést,
alkalmazza annak eljárásait.
– Nyitott az adott szakterület új
eredményei, innovációi iránt. Törekszik
azok megismerésére, megértésére és
alkalmazására.
– Törekszik önmaga folyamatos
képzésére.
– Elkötelezett a minőségi szakmai
munkavégzés mellett.
– Önkritikus saját munkájával szemben.
– Elfogadja és hitelesen közvetíti
szakmája társadalmi szerepét, értékeit.

Autonómia és felelősség
– Egyszerűbb, begyakorolt
feladathelyzetekben képes az önálló
feladatvégzésre.
– Újszerű vagy összetettebb feladat
esetén irányításra és folyamatos
ellenőrzésre van szüksége.
– Irányítással értékelni tudja saját
munkáját.
– Egyszerű feladathelyzetekben
önállóan és felelősséggel dolgozik.
– Összetettebb feladatok esetén is
elégséges az útmutatás a szoros irányítás
helyett.
– Kialakul a felelősségtudat, és
megjelenik az önkontroll az elvégzett
munka értékelésében.

– Általánossá válik az önkontroll és a
rendszeres reflexió a saját tanulási és
munkatevékenységre.

– Az önállóság és az önkontroll a
munkavégzésben,
problémamegoldásban és tanulásban
egyaránt jellemző.
– Felelősséget vállal saját
tevékenységéért, a rábízott kisebb
csoport, közösség munkájáért.

– Önállóan végzi munkáját, folyamatos
önellenőrzés mellett.
– Felelősséget érez saját és az általa
vezetett szakmai csoport munkájáért,
eredményeiért és kudarcaiért.
– Döntéseit a szakterület jogi, etikai
szabályainak figyelembevételével hozza.

2579

Képességek
– A kulcskompetenciák (kiemelten: anyanyelvi, matematikai-logikai)
alapszintű fejletsége jellemzi.
– Képes a feladatvégzés/problémamegoldás során szükséges tudás
alkalmazására, amennyiben az egyszerű, begyakorolt rutinok,
algoritmusok használatát igényli.
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Tudás
– Ismeri egy adott témakör alapvető tényeit, legfontosabb fogalmait.
– Rendelkezik az alapvető anyanyelvi, logikai és eszköztudással.
– Ismeri a gyakorlati tevékenységhez szükséges jellemző anyagokat
és eszközöket.
– Érti és betartja a feladat/műveletvégzés eljárásait, végrehajtási
szabályait.
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– Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület tárgykörének
alapvető, átfogó tényeit, irányait és határait.
– Ismeri az adott szak, illetve tanulmányi terület legfontosabb
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
– Ismeri szakterületének alapvető ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
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– Ismeri egy adott tanulmányi és/vagy szakterület átfogó
tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb
irányait és pontosan kidolgozott határait, a szakterületnek a rokon
szakterületekhez való kapcsolódását.
– Részletekbe menően ismeri az adott szak, illetve tanulmányi
terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
– Ismeri szakterületének sajátos kutatási (ismeretszerzési és
probléma-megoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi
kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
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– Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és
specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan
kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek
kutatási szintű ismeretével.
– Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület
összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket,
terminológiát.
– Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához
szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel.

– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések
alapfokú analízisére, az összefüggések szintetikus megfogalmazására
és adekvát értékelő tevékenységre.
– Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel.
– Képes rutin szakmai problémák azonosítására, az azok
megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására,
megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával)
megoldására.
– Képes használni, megérteni szakterületének jellemző szakirodalmát,
számítástechnikai, könyvtári forrásait.
– Képes a másokkal való kooperációra.
– Képes a különféle erőforrásokkal gazdálkodni.
– Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak
megfelelően felhasználni szakmai tudását.
– Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések
különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális
összefüggések szintetikus megfogalmazására és az ezekkel adekvát
értékelő tevékenységre.
– Képes speciális szakmai problémák azonosítására, és azok
megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati hátér feltárására,
megfogalmazására.
– Képes a szakmai problémák sokoldalú, interdiszciplináris
megközelítésére.
– Képes bekapcsolódni kutatási, fejlesztési projektekbe.
– Magas szinten képes a szakterület ismeretközvetítési technikáit,
magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait használni, ezeket
feldolgozni.
– Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható
kontextusokban képes a módszerek és technikák széles körének
gyakorlati alkalmazására.
– Képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos
formájú összefoglalók, elemzések készítésére.
– Képes adott munkahely különböző szakmai elvárásainak
megfelelően felhasználni szakmai tudását.
– Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális
összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az
ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre.
– Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos
ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit.
– Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati
vonatkozásainak kreatív kidolgozására.
– Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott
tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és
megközelítéseket kialakítani.
– Képes előre nem látható szakmai problémák azonosítására, és az
azok megoldásához szükséges kutatási szintű részletes elvi és
gyakorlati háttér feltárására.
– Képes szakterülete szempontjából lényeges új viszonyok, a
személyes és közösségi lét szempontjából releváns, átfogó
összefüggések felépítésére és közvetítésére.

– Ismeri, vállalja és hitelesen képviseli
szakmája társadalmi helyét és szerepét,
alapvető viszonyát a világhoz.
– Nyitott szakmája átfogó
gondolkodásmódjának és gyakorlati
működése alapvető jellemzőinek hiteles
közvetítésére, átadására.
– Folyamatos önképzés igénye jellemzi.

– Önállóan végzi az átfogó, megalapozó
szakmai kérdések végiggondolását és
adott források alapján történő
kidolgozását
– A szakmát megalapozó nézeteket
felelősséggel vállalja.
– Együttműködés és felelősség jellemzi
az adott szakterület képzet
szakembereivel.
– Tudatosan vállalja szakmája etikai
normáit.

– Ismeri és vállalja azokat az átfogó és
speciális viszonyokat, azt a szakmai
identitást, amelyek szakterülete sajátos
karakterét, személyes és közösségi
szerepét alkotják. Ez alapozza meg
fejlődő hivatástudatát.
– Képes szakmája összefoglaló és
részletezett problémaköreinek
megértésére és hiteles közvetítésére.
– Szakmai érdeklődése elmélyül,
megszilárdul.

– Jelentős mértékű önállósággal
rendelkezik átfogó és speciális szakmai
kérdések kidolgozásában, szakmai
nézetek képviseletében, indoklásában.
– Felelősséggel vállalja a kezdeményező
szerepét az együttműködés kialakítására.
– Egyenrangú partner a szakmai
kooperációban.
– Végiggondolja és képviseli az adott
szakterület etikai kérdéseit.

– Képviseli és saját témájához
kapcsolódva továbbfejleszti azokat a
relációkat, amelyek a szakterület
sajátosságából következően járulnak
hozzá az emberi önteremtés
folyamatához.
– Rendelkezik olyan érdeklődéssel és
tanulási képességgel, mely lehetővé
teszi a szakterület jelen pillanatban még
átláthatatlan, előjelezhetetlen kutatási
problémáinak azonosítását és
megoldását.
– Jellemző viszonyulása a szilárd
szakmai elköteleződés, az új utak
keresésére való elhivatottság
állandósulása, a kitartó munkavégzés
szükségességének elfogadása.

– Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és
kezdeményez új tudásterületeket, és
kezdeményez új gyakorlati
megoldásokat.
– Vezető szereppel és magas szintű
kooperációval képes részt venni az
elméleti és gyakorlati kérdések
megfogalmazásában.
– Képes egyenrangú, vitapartneri szerep
vitelére a terület szakembereivel.
– Felelősséggel vállalja szakmája
elméleti és gyakorlati kérdései kapcsán
új etikai kérdések felvetését és
megválaszolását.
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A Kormány
1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozata
a szakképzésben szerzett egyes szakképesítések
felsõoktatásba történõ beszámításához szükséges
feladatokról
A Kormány a Nemzeti Együttmûködés Programjában
vállalt célkitûzéseivel összhangban a hazai képzési rendszerek összekapcsolása és az élethosszig tartó tanulás elõsegítése érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy
dolgozzanak ki közös javaslatot az Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ emelt szintû szakképesítések felsõoktatási tanulmányokba történõ automatikus beszámításának módjaira és az ehhez szükséges intézkedésekre.
Felelõs: emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2012. augusztus 31.
Orbán Viktor s. k.,

2581

A köztársasági elnök
151/2012. (VII. 6.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 100. §
b) pontja alapján – az emberi erõforrások miniszterének javaslatára – dr. Monok Istvánt, az Eszterházy Károly Fõiskola egyetemi docensét 2012. július 10. napjával egyetemi
tanárrá kinevezem.
Budapest, 2012. június 14.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 19.

miniszterelnök

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02988/2012.
A köztársasági elnök
150/2012. (VII. 6.) KE határozata
rektori megbízásokról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 100. §
a) pontja alapján – a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára –
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen dr. Péceli Gábor egyetemi tanárt 2012. július 1-jétõl
2015. június 30-áig terjedõ idõtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával, valamint
a Semmelweis Egyetemen dr. Szél Ágoston egyetemi tanárt 2012. július 1-jétõl 2015. június 30-áig terjedõ idõtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2012. június 15.
Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. június 19.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02215/2012.

A miniszterelnök
80/2012. (VII. 4.) ME határozata
fõiskolai rektor felmentésérõl és fõiskolai rektorok
megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörömben
– az emberi erõforrások miniszterének a fenntartóval
egyetértésben tett elõterjesztésére –
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán
dr. Orosz András Lóránt egyetemi tanárt – lemondására
tekintettel – a rektori megbízatása alól 2012. június 30-ai
hatállyal felmentem, és
dr. Várnai Sándor Jakab egyetemi tanárt – a 2012. július 1-jétõl 2016. június 30-áig terjedõ idõtartamra – a rektori teendõk ellátásával megbízom;
az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán
Fülöpné dr. Erdõ Mária fõiskolai tanárt – a 2012. július
31-étõl 2017. július 31-éig terjedõ idõtartamra –,
a Dunaújvárosi Fõiskolán
dr. András István fõiskolai tanárt – a 2012. július 1-jétõl
2017. június 30-áig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával megbízom;
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a Gábor Dénes Fõiskolán
dr. Zárda Sarolta fõiskolai tanárt – a 2012. július 1-jétõl
2015. június 30-áig terjedõ idõtartamra –,
a Wekerle Sándor Üzleti Fõiskolán
dr. Borbély Attila egyetemi tanárt – a 2012. október
1-jétõl 2016. szeptember 30-áig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával ismételten megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az Alkotmánybíróság
32/2012. (VII. 4.) AB határozata
a felsõoktatási hallgatói szerzõdéseket szabályozó
egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítésérõl
Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában – dr. Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos indokolásával, valamint dr. Balsai István, dr.
Lenkovics Barnabás, dr. Pokol Béla, dr. Szalay Péter és
dr. Szívós Mária alkotmánybírók különvéleményével –
meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (3) bekezdésének „– a Kormány által meghatározott feltételekkel –” szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti, ennek folytán a 39. § (3) bekezdésének „– a
Kormány által meghatározott feltételekkel –” szövegrésze
2012. szeptember elsején nem lép hatályba.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontja és 111. § (6) bekezdésének „– a Kormány által meghatározott tartalmú –” szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság megállapítja továbbá, hogy a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas
hallgatókkal kötendõ hallgatói szerzõdésekrõl szóló
2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alkotmányellenes, azért azt
megsemmisíti, ennek folytán a rendelet 2012. augusztus
elsején nem lép hatályba.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1. Az alapvetõ jogok biztosa 2012. március 28-án az
alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2. §
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(3) bekezdése és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi
CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 24. § (2) bekezdése alapján a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2012. szeptember
elsején hatályba lépõ 39. § (3) bekezdés „– a Kormány által meghatározott feltételekkel –” szövegrésze, a már hatályos 110. § (1) bekezdés 23. pontja, továbbá a 2012. augusztus elsején hatályba lépõ, a magyar állami ösztöndíjas
és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendõ
hallgatói szerzõdésekrõl szóló 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) megsemmisítését
kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.
Az Nftv. kifogásolt rendelkezései felhatalmazzák a
Kormányt arra, hogy rendeletben szabályozza a hallgatói
szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, a szerzõdés nem teljesülése esetére irányadó eljárást, és a magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató által igénybe vett szakos képzés
éves költségét. A Korm. rendelet e felhatalmazásnak megfelelõen rendelkezik az állami (rész)ösztöndíjas hallgató
kötelezettségeirõl (3. §), és e kötelezettség teljesítésének
módjáról (4. §), valamint a Magyar Állam hallgatói szerzõdéssel kapcsolatos kötelességeirõl (5. §). A Korm. rendelet továbbá tartalmazza a hallgatói szerzõdés megkötésére vonatkozó szabályokat, a szerzõdés aláírásának következményeit (6–14. §§), valamint a szerzõdésbõl folyó
kötelezettségek teljesítése alóli mentességek lehetséges
eseteit (15–17. §§) és a visszatérítésre vonatkozó szabályokat (18–21. §§). A Korm. rendelet 2012. augusztus elsején lép hatályba (22. §).
2. Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján az Alkotmánybíróság – többek között – az alapvetõ jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangját. Ennek megfelelõen az Abtv. úgy rendelkezik, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját az alapvetõ jogok biztosának határozott kérelmet tartalmazó indítványa alapján akkor vizsgálja, ha az alapvetõ
jogok biztosának álláspontja szerint a jogszabály alaptörvény-ellenessége fennáll.
Az alapvetõ jogok biztosának indítványa szerint az
Alaptörvénynek az alapjogokkal kapcsolatos szövege
nagyrészt megegyezik a 2012. január 1-jét megelõzõen hatályban volt Alkotmányban foglaltakkal; az alkotmányos
követelmények és alapjogok tekintetében nem tartalmaz
olyan rendelkezést, amely ellentétes volna a korábbi Alkotmány szövegével. A normaszövegben elõforduló eltérõ
fogalmazás, kiegészítés és kihagyás ellenére ezért mindaddig irányadók például az emberi méltóságra, az egyenlõ
bánásmód követelményére, valamint a jogállamiság követelményére vonatkozó korábbi alkotmánybírósági megállapítások, ameddig az Alkotmánybíróság másként nem
rendelkezik.
Az alapvetõ jogok biztosa szerint a hallgatói szerzõdések kormányrendeleti szintû szabályozása formai és tartalmi szempontból is ellentétes az Alaptörvénnyel.
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2.1. Az indítvány úgy véli, a kormányrendeleti szabályozás alapvetõ jogokat korlátoz, az Alaptörvény XII. cikk
(2) bekezdésében biztosított, a munka és a foglalkozás szabad megválasztását, valamint az Alaptörvény XI. cikkében foglalt felsõoktatásban való részvétel jogát, ezért annak szabályozása törvényi szintet igényel az Alaptörvény
I. cikk (3) bekezdése alapján. A hallgatói szerzõdés atipikus szerzõdés, a felek (a hallgató és az állam) nincsenek
mellérendelt viszonyban. A hallgatói szerzõdés megkötése
is csupán azon hallgatók számára önkéntes, akik kedvezõ
anyagi helyzetük következtében állami segítség nélkül is
képesek vállalni tanulmányaik költségének megtérítését.
A nehéz társadalmi helyzetû hallgatók számára nincs valódi alternatívája a hallgatói szerzõdés megkötésének.
A hallgatói szerzõdés meghatározott idõre korlátozza a
végzett hallgatók önrendelkezéshez, valamint a munkához
és a foglalkozás szabad megválasztásához fûzõdõ jogát
például azáltal, hogy visszafizetési kötelezettséget ír elõ
arra az esetre, ha a végzett hallgató a hazai munkaviszony
létesítése helyett külföldön vállal munkát. Egyfelõl tehát a
hallgatói szerzõdés a hallgatók alapvetõ jogait korlátozza,
másfelõl pedig a felsõoktatás állami támogatásának egyik
alapelemét jelenti. Mindezek miatt a hallgatói szerzõdés
alapvetõ részeit, feltételeit, a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat törvényben kellett volna szabályozni.

désben foglalt kötelezettségek elõírását. A diplomások hazai foglalkoztatására vonatkozó ilyen társadalmi igény
mint elvont érték azonban csak kis mértékben indokolhat
jogkorlátozást. Ráadásul a hallgatói szerzõdés nem tekinthetõ úgy, mint amely elengedhetetlenül szükséges és alkalmas eszköze e társadalmi cél elérésének. Emellett a
hallgatói szerzõdés aránytalanul alapjogkorlátozó, abban
ugyanis a hallgató a jövõre nézve egyoldalú kötelezettséget vállal az oklevél határidõn belüli megszerzésére,
a tanulmányok ideje kétszeresének megfelelõ idõtartamú
hazai munkaviszony létesítésére, illetve vállalkozási tevékenység végzésére. Aránytalan a jogkorlátozás azért is,
mert a Korm. rendelet nem rendelkezik a hallgató kötelezettsége alóli mentesülésérõl abban az esetben, ha a hallgató neki nem felróható ok miatt nem talál végzettségének
megfelelõ munkát Magyarországon.
Az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésének sérelmét
veti fel továbbá, hogy a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése
szerint a hazai munkaviszony idõtartama teljesítésének
számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban
élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy
esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményezõ munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe
venni.

2.2. Az alapvetõ jogok biztosa szerint a hallgatói szerzõdés kormányrendeleti szabályai tartalmilag sincsenek
összhangban az Alaptörvény rendelkezéseivel. Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének második mondata alapján
alapvetõ jog más alapvetõ jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül
szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az
alapvetõ jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával
korlátozható. A hallgatói szerzõdések esetében azonban
nem azonosítható be olyan alapvetõ jog vagy alkotmányos
érték, amely a felsõoktatáshoz való hozzáférés, illetve a
munka és a foglalkozás szabad megválasztására vonatkozó jog korlátozását kellõképpen indokolná. Nem tekinthetõ ilyen legitim célnak az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében foglalt alkotmányos elvárás, amely szerint „képességeinek és lehetõségeinek megfelelõ munkavégzéssel
mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához”. A hallgatói szerzõdés ugyanis az alapvetõ jogok biztosa szerint nem a „közösség gyarapodását elõsegítõ,
egyéni képességeket kiaknázó munkavégzést célozza, hanem pusztán a magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál
történõ munkavégzést, még abban az esetben is, ha arra a
képzettségnek megfelelõen nincs lehetõség”. Szintén nem
tekinthetõ a hallgatói szerzõdés által elérendõ legitim célnak az Alaptörvény O) cikke, amely szerint mindenki felelõs önmagáért, képességei és lehetõségei szerint köteles az
állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.
A biztos szerint sokkal inkább egyfajta vélt vagy valós
„társadalmi igazságérzet” diktálhatja a hallgatói szerzõ-

2.3. Az alapvetõ jogok biztosa indítványában utalt továbbá arra, hogy az Európai Unióról szóló Szerzõdés és az
Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés 45. cikk (1) és
(2) bekezdése alapján az unión belül biztosítani kell a
munkavállalók szabad mozgását, amely magában foglalja
az állampolgárság alapján történõ minden megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között a
foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munkaés foglalkoztatási feltételek tekintetében. Az Európai Unió
Alapjogi Chartájának 15. cikke külön is biztosítja a foglalkozás megválasztásának szabadságát és a munkavállalás
jogát. A jelentõs idõtartamra szóló hazai munkavégzési
kötelezettség hallgatói szerzõdésbeli elõírása az Európai
Bíróság a Rhiannon Morgan kontra Bezirksregierung
Köln (C-11/06) és Iris Bucher kontra Landrat des Kreises
Düren (C-12/06) egyesített ügyekben, valamint a Nicolas
Bressol és társai, Céline Chaverot és társai kontra Gouvernement de la Communauté française (C-73/08) ügyben
hozott döntései alapján komoly jogi aggályokat vet fel a
szabad mozgásra vonatkozó uniós alapszabadság szempontjából.
2.4. Az alapvetõ jogok biztosa végül az Abtv. 61. §
(2) bekezdésére hivatkozva kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság az érdemi döntés meghozataláig függessze fel a már kihirdetett Korm. rendelet 2012. augusztus elsejei hatályba lépését. A biztos szerint a 2012 szeptemberében egyetemi, fõiskolai tanulmányukat kezdõ
hallgatók önrendelkezési jogának, munka és foglalkoztatás szabad megválasztásához való jogának és a felsõokta-

2584

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

táshoz való hozzáférés állami biztosítása sérelmének elkerülése, valamint a jogbiztonság követelményének védelme
érdekében indokolt és szükséges, hogy az Alkotmánybíróság felfüggessze a Korm. rendelet hatálybalépését.
II.
1. Az Alaptörvénynek az indítvány elbírálásakor hatályos rendelkezései:
B) cikk „(1) Magyarország független, demokratikus
jogállam.”
I. cikk „(3) Az alapvetõ jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvetõ jog
más alapvetõ jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges
mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvetõ
jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.”
II. cikk „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”
XI. cikk „(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a
mûvelõdéshez.
(2) Magyarország ezt a jogot a közmûvelõdés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelezõ
alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhetõ
középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülõk törvényben meghatározottak szerinti
anyagi támogatásával biztosítja.”
XII. cikk „(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetõségeinek megfelelõ munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség
gyarapodásához.
(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar,
dolgozhasson.”
XV. cikk „(1) A törvény elõtt mindenki egyenlõ. Minden ember jogképes.”
XVII. cikk „(3) Minden munkavállalónak joga van az
egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó
munkafeltételekhez.”
2. Az Nftv. indítvány által támadott rendelkezései:
39. § „(3) A hallgatói jogviszony a felvételrõl vagy az
átvételrõl szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.
A beiratkozást megelõzõen a hallgatóval – a Kormány által meghatározott feltételekkel – hallgatói szerzõdést kell
kötni.”
„110. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy
rendelettel szabályozza […]
23. a hallgatói szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, a
szerzõdés nem teljesülése esetén követendõ eljárást, a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató által igénybe vett
szakos képzés éves költségét,”
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Az Alkotmánybíróság mindenekelõtt azt az indítványi
elemet vizsgálta, amely szerint a Nftv. 110. § (1) bekezdésének 23. pontja szerinti felhatalmazás alapján megalkotott Korm. rendelet törvényhozási tárgykörbe tartozó szabályozást tartalmaz.
A 2012. január elsejéig hatályban volt Alkotmány 8. §
(2) bekezdés elsõ fordulata úgy rendelkezett, hogy „az
alapvetõ jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat
törvény állapítja meg”. Az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével szinte szó szerint egyezik az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés elsõ mondatának szövege: „Az alapvetõ jogokra és
kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg.”
Az Alkotmánybíróságnak ezért az Alaptörvény I. cikk
(3) bekezdését szem elõtt tartva vizsgálnia kellett, hogy
a hallgatói szerzõdésre vonatkozó szabályozás milyen
kapcsolatban áll az indítványban hivatkozott alapjogokkal: a felsõfokú oktatásban való részvételhez, illetve a
munka és a foglalkozás szabad megválasztásához fûzõdõ
joggal.
1. A 2012. január elsejét megelõzõen hatályban volt Alkotmány 70/F. § (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a
„Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára
a mûvelõdéshez való jogot”. A (2) bekezdés szerint a „Magyar Köztársaság ezt a jogot a közmûvelõdés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelezõ általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ közép- és felsõfokú oktatással, továbbá az
oktatásban részesülõk anyagi támogatásával valósítja
meg.
A 22/2012. (V. 11.) AB döntésben foglaltak alapján az
Alkotmánybíróság „az újabb ügyekben felhasználhatja
azokat az érveket, amelyeket az Alaptörvény hatályba lépése elõtt hozott korábbi határozata az akkor elbírált alkotmányjogi kérdéssel összefüggésben tartalmazott, feltéve,
hogy az Alaptörvény konkrét – az elõzõ Alkotmányban
foglaltakkal azonos vagy hasonló tartalmú – rendelkezései
és értelmezési szabályai alapján ez lehetséges.” [MK
2012/57, 9737, 9739–9740.]
Az Alaptörvény XI. cikk (1) bekezdése az Alkotmány
70/F. § (1) bekezdésével megegyezõen szól arról, hogy
„minden magyar állampolgárnak joga van a mûvelõdéshez”. A (2) bekezdés az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdéséhez hasonlóan részletezi, hogy „Magyarország ezt a jogot
a közmûvelõdés kiterjesztésével és általánossá tételével,
az ingyenes és kötelezõ alapfokú, az ingyenes és mindenki
számára hozzáférhetõ középfokú, valamint a képességei
alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülõk törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.”
Két ponton mutatható ki lényegbevágó eltérés a két normaszöveg között. Egyfelõl az Alaptörvény az ingyenes és
a mindenki számára hozzáférhetõ középfokú oktatást al-
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kotmányi szintre emelte. Másfelõl az Alaptörvény kifejezetten törvényi formát követel az oktatásban részesülõk
anyagi támogatására vonatkozóan. Jelen ügy szempontjából az utóbbi változtatásnak van jelentõsége.
Az Alkotmánybíróság ezért a továbbiakban azt vizsgálta, mi következik a mindkét szövegben közös, mindenki
számára hozzáférhetõ felsõoktatásra vonatkozó követelménybõl, majd pedig, hogy mit követel a felsõoktatásban
részesülõk törvényben meghatározottak szerinti anyagi
támogatására vonatkozó alaptörvénybeli elõírás.
1.1. Az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdés és az Alaptörvény XI. cikk (2) bekezdés alapján az állam a mûvelõdéshez való jogot – többek között – a „képességei alapján
mindenki számára hozzáférhetõ közép- és felsõfokú oktatás” útján, továbbá „az oktatásban részesülõk anyagi támogatásával” biztosítja. Elsõsorban tehát állami kötelezettségrõl van szó, és nem arról, hogy az Alkotmány e rendelkezése alapján bárkinek alanyi joga volna arra, hogy az
általa megjelölt felsõoktatási intézményben folytassa tanulmányait. [375/B/2001. AB határozat, ABH 2004, 1527,
1530.] A mûvelõdéshez való jog akkor valósul meg a felsõfokú oktatásban, ha az mindenki számára képességei
alapján hozzáférhetõ, továbbá az oktatásban részesülõk
anyagi támogatást kapnak. [1310/D/1990. AB határozat]
Az állam köteles mindenki számára – hátrányos megkülönböztetés nélkül – biztosítani e jog gyakorlását lehetõvé
tevõ szervezeti és jogszabályi feltételeket. [18/1994.
(III. 31.) AB határozat, ABH 1994, 88, 89.; 27/2005.
(VI. 29.) AB határozat, ABH 2005, 280, 285.]
Az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésébõl és az Alaptörvény XI. cikk (2) bekezdésébõl sem következik, hogy államnak mindenki számára ingyenes felsõoktatást kellene
biztosítania. Az állami költségvetés teherbíró képessége
értelemszerûen behatárolja, hogy az állam milyen mértékû
anyagi támogatást tud nyújtani a felsõoktatás területén.
Az állam ezért elõírhatja, hogy a felsõoktatásban résztvevõ járuljon hozzá az egyetemi oktatás költségeihez, és akár
tandíjat is bevezethet. [A 79/1995. (XII. 21.) AB határozat
kifejezetten kimondta, hogy „a tandíjfizetési kötelezettség
megállapítása nem ellentétes az Alkotmány 70/F. §-ával”.
(ABH 1995, 404–405.)] Legyen szó az oktatási költségekhez való hozzájárulásról vagy tandíj bevezetésérõl, az államnak figyelemmel kell lennie arra, hogy nem lehetetlenítheti el a megfelelõ képességû személyek oktatásban való részvételét. Az állam ugyanis köteles olyan rendszert
fenntartani, amely biztosítja az azonos képességû egyének
számára az esélyegyenlõséget. [28/2005. (VII. 14.) AB határozat, ABH 2005, 290, 314.]
Senkinek nincs tehát alapvetõ joga ahhoz, hogy felvételt nyerjen az általa megjelölt felsõoktatási intézménybe,
de egyes, a felsõfokú oktatásra vonatkozó szabályok a mûvelõdéshez való jog érvényesülésének lényeges garanciáját jelentik. Az 51/2004. (XII. 8.) AB határozat szerint
például a képzési formáknak, a képzés szerkezetének, valamint a képesítési követelmények általános jelleggel tör-
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ténõ szabályozása a felsõfokú tanulmányok folytatásához való jog biztosításának lényeges garanciája.
A 1310/D/1990. AB határozat szerint pedig „a felsõfokú
intézményekben a létszámnak az oktatás színvonalát szem
elõtt tartó megállapítása, valamint az elõírt képességekkel
rendelkezõ személyek ezen intézményekbe való felvételérõl szóló döntés alapvetõ jogot érint” (ABH 1995, 579,
588.).
Az Alkotmánybíróság a 388/B/2010. AB határozatában
a mûvelõdéshez való joggal összefüggésben vizsgálta
a szakképzés szabályozását, és megállapította, hogy az
egészségügyi ágazati szakmai képzés alapvetõ feltételeit,
kereteit, célját törvény részletesen szabályozta, „így az
ezen alapuló, a szakképzésben részt vevõ egészségügyi
szolgáltatókra, a képzés feltételeire, mikéntjére, a jelöltek
anyagi támogatására vonatkozó részletszabályozás nem
igényel törvényi szintet, mert nem kapcsolódik közvetlenül a mûvelõdéshez, oktatáshoz való joghoz”. Az Alkotmánybíróság döntésének indokolásában megállapította:
törvény írta elõ az egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakmai képzést követõ szakvizsga letételére vonatkozó
kötelezettséget, és ennek elmaradása esetére szólt a vizsgált Korm. rendelet a képzési idõre folyósított támogatás
megtérítésének kötelezettségérõl. (ABK 2010. november,
1314, 1316.) (Az indítványozók ebben az ügyben alkotmánysértõnek tartották az orvosok „röghöz kötését” is, vagyis azt a szabályt, amely szerint a rezidensnek és a központi gyakornoknak a gyakornoki idõn túl a magyarországi munkáltatóval további négy évig munkaviszonyban
kellett állnia. Ha erre nem került sor, mert például külföldön vállalt munkát a rezidens, akkor köteles volt a képzési
költségéhez nyújtott állami támogatás megtérítésére.
E szabály alkotmányosságáról az Alkotmánybíróság
2010-ben, az utólagos normakontroll eljárásban nem döntött, mert a határozat meghozatalakor a kifogásolt rendelkezés már nem volt hatályban.)
1.2. A 388/B/2010. AB határozat meghozatalát követõen azonban változott az alkotmányszöveg. Az Alaptörvény XI. cikk (2) bekezdése szerint állampolgárai számára
Magyarország a mûvelõdéshez való jogot – többek között
– a képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülõk törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával
biztosítja. Az Alaptörvény tehát az oktatásban résztvevõk
anyagi támogatását a mûvelõdéshez való jog olyan lényeges garanciájának tekinti, amelynek szabályozása törvényi
formát követel. Ez a szövegbeli változás „felülírja” azt az
alkotmánybírósági gyakorlatot, amely a jelöltek anyagi
támogatására vonatkozó szabályokhoz korábban nem igényelt törvényt.
2. Az Alkotmánybíróságnak a felsõoktatáshoz való hozzáférés joga mellett vizsgálnia kellett, hogy a Korm. rendelet, és különösen annak 3. § b) pontja, amely meghatározott idejû hazai jogviszony létesítésére kötelezi az állami
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(rész)ösztöndíjas hallgatót, milyen módon függ össze az
Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében biztosított, a
munka és a foglalkozás szabad megválasztásához fûzõdõ
alapvetõ joggal.
A 2012. január elsejéig hatályban volt Alkotmány
70/B. § (1) bekezdése mindenki számára biztosította a
munka és foglalkozás szabad megválasztásának jogát. Az
Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése ezzel szó szerint
egyezõen rendelkezik: mindenkinek joga van a munka és a
foglalkozás szabad megválasztásához.
Az alkotmánybírósági gyakorlatban a foglalkozás szabad megválasztásához való jog a szabadságjogokhoz hasonló védelemben részesül az állami beavatkozások és
korlátozások ellen. E jog döntõ jelentõségû, hiszen a modern piacgazdaságban az emberek túlnyomó többségének
jövedelme, megélhetése jellemzõen e jog gyakorlásából
származik. Ez azonban nem zárja ki a jog alkotmányos
(szükséges és arányos) korlátozását: például, hogy a különbözõ tevékenységek gyakorlásához, az arra vonatkozó
jogszabályok speciális feltételeket és követelményeket írjanak elõ. A korlátozások alkotmányossága azonban
más-más mérce alapján minõsítendõ aszerint, hogy a foglalkozás gyakorlásának feltételeirõl vagy a foglalkozás
szabad megválasztását kizáró szabályról van-e szó.
[Lásd pl. 962/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 627,
629.; 39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263,
275.; 27/1999. (IX. 15.) AB határozat, ABH 1999, 281,
284.; megerõsítve: 144/2008. (XI. 26.) AB határozat,
ABH 2008, 1107, 1164.]. A foglalkozáshoz, vállalkozáshoz való jogot az korlátozza a legsúlyosabban, ha az ember
egy adott tevékenységtõl el van zárva, azt nem választhatja. [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994,
120–121.] Az Alkotmánybíróság e jog sérelmét állapította
meg, amikor a jogalkotó a foglalkozás szabad megválasztásához, az adott vállalkozás gyakorlásához való jogot
egyes piaci szereplõktõl meghatározatlan idõre teljes egészében elvonta. [71/2009. (VI. 30.) AB határozat, ABH
2009, 699, 709.]
Az az egyetemi hallgató, aki felsõfokú tanulmányai befejezését követõen nem Magyarországon, hanem például
egy másik uniós tagállamban vállal munkát, a foglalkozás
szabad megválasztásához való jogát gyakorolja. Ezt a szabadságot az Európai Unió alapszerzõdése [az Európai
Uniós mûködésérõl szóló szerzõdés 45. § (1) és (2) bekezdése], illetõleg a másodlagos uniós jog a szabad mozgáshoz való jog részeként részesíti védelemben. [Az Európai
Bíróság Rhiannon Morgan és Bezirksregierung Köln
(C-11/06), valamint Iris Bucher és a Landrat des Kreises
Düren (C-12/06) egyesített ügyekben hozott 2007. október
23-ai ítélete szerint az a szabály, amely szerint egy hallgatónak legalább egy évet Németország területén található
oktatási intézményben kellett töltenie ahhoz, hogy egy
másik tagállamban folytatott tanulmányához képzési támogatást kapjon, a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való uniós jog korlátozását jelentette.] Ezért a munka és a
foglalkozás szabad megválasztásához fûzõdõ jog értelme-
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zése során az Alkotmánybíróság nem hagyhatja figyelmen
kívül a vonatkozó uniós szabályokat és az Európai Bíróság
releváns joggyakorlatát. A 61/2011. (VII. 13.) AB határozat szerint „egyes alapjogok esetében az Alkotmány
ugyanúgy fogalmazza meg az alapjog lényegi tartalmát,
mint valamely nemzetközi szerzõdés (például a Polgári és
Politikai Jogok Egyezségokmánya és az Emberi Jogok
Európai Egyezménye). Ezekben az esetekben az Alkotmánybíróság által nyújtott alapjogvédelem szintje semmiképpen sem lehet alacsonyabb, mint a nemzetközi (jellemzõen a strasbourgi Emberi Jogok Bírósága által kibontott)
jogvédelem szintje.” (ABH 2011, 2901, 321.) Még inkább
igaz ez az Európai Unió jogát érintõen. Az Alaptörvény
E) cikk (2) bekezdése alapján Magyarország az Európai
Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerzõdés alapján – az alapító szerzõdésekbõl fakadó
jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges mértékig – az Alaptörvénybõl eredõ egyes
hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió
intézményei útján gyakorolhatja. A (3) bekezdés megállapítja: „Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelezõ magatartási szabályt.”
Az Alkotmánybíróság az Európai Unió jogát már több, korábbi döntésében figyelembe vette. Az 1304/B/2007. AB határozat a várólistákkal kapcsolatban (ABK 2010, 1778.), a
94/B/2000. AB határozat a jogalkotással okozott kár
(ABK 2002, 1098.), a 942/B/2001. AB határozat pedig az
ügyvédek ügyvédi kamarába történõ felvételével összefüggésben vette tekintetbe a vonatkozó uniós jogot (ABH
2004, 1561.). A 84/B/2001. AB határozat a gazdasági tevékenység fogalmának meghatározásakor (ABH 2008,
1804.), a 74/2006. (XII. 15.) AB határozat a fizetett szabadság kiadására vonatkozó követelmények tekintetében
(ABH 2006, 870.), a 37/2000. (X. 31.) AB határozat és
a 23/2010. (III. 4.) AB határozat pedig a reklám mint szolgáltatás és a reklámhordozó mint áru kapcsán volt figyelemmel az uniós szabadságokra (ABH 2000, 293.; ABH
2010, 101.).
Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény [a 2. § (4) bekezdésének
c) pontjában, a 18. § (2) bekezdésében, a 20. §-ában foglalt], az Európai Unió jogával való megfelelés érdekében
szükséges jogszabály-elõkészítési feladatok teljesítésérõl
szóló 302/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet és a jogszabályszerkesztésrõl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
(a 88–97. §-aiban foglalt) rendelkezései elvárják a jogalkotótól az Európai Unió jogával való megfelelés ellenõrzésének elvégzését. Az ezt tanúsító formaszöveget, a jogharmonizációs záradékot a jogszabály záró rendelkezései
közé kell elhelyezni. A 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
88. § (3) bekezdése szerint, ha az uniós jognak való megfelelést több jogszabály együttesen biztosítja, akkor azt
mindegyik érintett jogszabályban külön jogharmonizációs
záradékkal kell megállapítani. Az Alkotmánybíróság észlelte, hogy míg a Korm. rendelet megalkotására felhatal-
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mazást adó Nftv. (2012. szeptember 1-jén hatályba lépõ)
118. §-a tartalmaz jogharmonizációs záradékot, a Korm.
rendelet záró rendelkezései között ilyen nem található, annak ellenére, hogy a benne foglalt szabályozás már prima
facie is közelrõl érintheti a letelepedési és mozgásszabadság európajogi elvének gyakorlását. Az ennek az elvnek való megfelelés vizsgálata annál is inkább követelmény a jogalkotóval szemben, mert az erre vonatkozó
uniós irányelvet [az Európai Parlament és a Tanács
2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról] az Nftv.
fentiekben említett jogharmonizációs záradéka (a 118. §
b) pontjában) külön nevesíti.
Jelen ügyben a Korm. rendelet által választott megoldás, amely a legalább részben államilag finanszírozott
hallgatókat az oklevél megszerzését követõ húsz éven belül a képzési idõ kétszeresének megfelelõ idõtartamra (jellemzõen 10–12 évre) hazai jogviszony létesítésére kötelezi, a szabad mozgáshoz való jogon keresztül a foglalkozás
megválasztására vonatkozó szabadság védelmi körébe tartozik. A Korm. rendelet szabályai tehát nemcsak az érintett
hallgatók mûvelõdéshez, hanem a foglalkozás szabad
megválasztásához fûzõdõ jogát is közvetlenül érintik.
3. Az Alkotmánybíróság ezért a következõkben azt
vizsgálta, hogy az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének, a
XI. cikk (2) bekezdésének és XII. cikk (1) bekezdésének
megfelelõen az Nftv. tartalmazza-e a hallgatói szerzõdésre
vonatkozó lényeges szabályokat, vagy azok a Korm. rendeletben találhatók.
3.1. Jelenleg a magyar felsõoktatási rendszer állami,
egyházi és magán felsõoktatási intézményeket ismer. Állami támogatásra – fõszabály szerint – az állami felsõoktatási intézmények azonos feltételek, az egyházi és magán felsõoktatási intézmények a Kormánnyal kötött megállapodás alapján válnak jogosulttá [Nftv. 84. § (3) bekezdés].
A 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló 1007/2012.
(I. 20.) Korm. határozat alapján az alapképzésre felvehetõ,
teljes állami támogatásban részesülõ hallgatók létszáma
27.150 (ehhez jön a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre felvehetõ és teljes támogatást kapó 1.017 hallgató), a részleges
támogatásban részesülõk létszáma 15.550. Az egységes,
osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszáma 2.420.
Az Nftv. 39. § (1) bekezdése alapján minden magyar állampolgárnak, valamint az (1) bekezdés felsorolásában
említett személynek joga, hogy az Nftv.-ben meghatározott feltételek szerint felsõoktatási intézményben tanulmányokat folytasson, magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzésben. A 39. § (3) bekezdés alapján a hallgatói jogviszony a
felvételrõl vagy az átvételrõl szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozást megelõzõen a magyar állami ösztöndíjjal és részösztöndíjjal támogatott hallgató-
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val – a Kormány által meghatározott feltételekkel – hallgatói szerzõdést kell kötni. Az állami ösztöndíjjal támogatott
hallgató képzésének teljes költségét, az állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam viseli [Nftv. 46. § (3) bekezdés elsõ mondat].
Az Nftv. szerint tehát a hallgatói jogviszony létrejöttének szükséges elõfeltétele, hogy az állami ösztöndíjas
vagy részösztöndíjas hallgatók határozatlan idõre hallgatói szerzõdést kössenek, és az Nftv. meghatározza a költségviselés mértékét. Az Nftv. 111. § (6) bekezdése alapján
továbbá az Nftv. „39. § (3) bekezdése, 46. § (1) bekezdése
szerinti – a Kormány által meghatározott tartalmú – hallgatói szerzõdést elsõ alkalommal a 2012/2013. tanév elsõ
évfolyamára történõ beiratkozást megelõzõen kell megkötni”. Ezen túl azonban az Nftv. nem rendelkezik a hallgatói szerzõdés tartalmáról és feltételeirõl, hanem a Kormányt hatalmazza fel arra, hogy rendelettel szabályozza „a
hallgatói szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, a szerzõdés
nem teljesülése esetén követendõ eljárást, a magyar állami
(rész)ösztöndíjas hallgató által igénybe vett szakos képzés
éves költségét” [110. § (1) bekezdés 23. pont].
3.2. Az ombudsman által kifogásolt Korm. rendelet
nem határozza meg pontosan azt az alanyi kört, akik
2012. augusztusától kötelesek a hallgatói szerzõdés megkötésére, s a Korm. rendelet nem tartalmaz átmeneti rendelkezéseket sem. Az Alaptörvény visszaható hatály tilalmát is magában foglaló jogállamiság követelményével
[B) cikk (1) bekezdés], az ahhoz kapcsolódó alkotmánybírósági gyakorlattal, valamint a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és az
Nftv. rendelkezéseivel összhangban megállapítható, hogy
a Korm. rendelet a felsõfokú tanulmányait a 2012/2013-as
tanévben az alapképzésen megkezdõ állami (rész)ösztöndíjban részesülõ állami, egyházi vagy magánegyetemen
illetve fõiskolán tanulóra vonatkozóan ír elõ szerzõdéskötési kötelezettséget.
Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint a magánszemélyek körülményeit hátrányosan érintõ visszaható hatályú
jogalkotás (vagyis a jogszabály kihirdetését megelõzõ idõre való kötelezettség-megállapítás) a jogbiztonságot sérti,
a jogalanyok ugyanis nem tudják magatartásukat a jog elõírásaihoz igazítani. [Lásd például 37/2011. (V. 10.) AB határozat.] Az Alkotmánybíróság az 57/1994. (XI. 17.) AB
határozatában megállapította, hogy valamely jogszabály a
visszaható hatály tilalmát sérti akkor is, ha a hatálybaléptetés nem visszaható hatállyal történt, de a jogszabály rendelkezéseit a jogszabály hatályba lépése elõtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell. (ABH 1994, 316, 324.) Az
utólagosan megállapított szerzõdési és az annak nem teljesítése esetére kilátásba helyezett fizetési kötelezettségnek
a felsõoktatásban résztvevõ minden hallgatóra történõ
visszamenõleges alkalmazása a visszaható hatály alkotmányos tilalmával nem volna összeegyeztethetõ.
Ezt az értelmezést támasztják alá a 2012/2013-as felvételire irányadó Ftv.-beli rendelkezések, s az elõször
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a 2013/2014-es felvételire alkalmazandó Nftv.-beli szabályok is. Az Nftv. alapján a beiratkozást megelõzõen a hallgatóval hallgatói szerzõdést kell kötni. A hallgató egyszer,
tanulmányai kezdetén iratkozik be, aztán félévente regisztrál. Ezt az értelmezést támogatja az Ftv. 51. § (2) bekezdése, amely szerint a hallgatói jogviszonyból eredõ jogok a felsõoktatási intézménybe történõ beiratkozás napjától gyakorolhatók. És ez következik az Nftv. 39. §
(3) bekezdésébõl, amely alapján a hallgatói jogviszony a
felvételrõl vagy az átvételrõl szóló döntés alapján, beiratkozással jön létre.
Nem minden, a felsõfokú tanulmányait az alapképzésen
a 2012/2013-as tanévben megkezdõ (rész)ösztöndíjas
hallgatóra vonatkozik a hallgatói szerzõdés megkötésének
kötelezettsége. Kivételt jelentenek ugyanis a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemre jelentkezõ hallgatók, akik nem a
most vizsgált Korm. rendelet által szabályozott hallgatói
szerzõdést kötelesek megkötni, hanem egy annál kedvezõbb, az Egyetemmel kötendõ ösztöndíjszerzõdést.
[A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl szóló 363/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 8. §. Az ösztöndíjszerzõdés például ösztöndíjat nyújt, amely a hallgatói juttatást és az
Egyetem által térítésmentesen biztosított szolgáltatásokat
tartalmazza. 9. §]
A Korm. rendelet személyi hatálya alá tartozó (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói szerzõdés alapján meghatározott tanulmányi idõ alatt, de legfeljebb a képzési idõ másfélszeresén belül köteles megszerezni az oklevelet, és ezt
követõen köteles húsz éven belül a tanulmányi ideje kétszeresének megfelelõ idõtartamban hazai munkaviszonyt
létesíteni és fenntartani. A hazai munkaviszony alatt a magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményezõ munkaviszony vagy munkaviszony végzésére irányuló egyéb jogviszony értendõ.
E kötelezettség a hitéleti képzésben részt vevõket egyáltalán nem terheli, a szomszédos országokban társadalombiztosítási jogviszonyt eredményezõ munkaviszony és az önkéntes katonai szolgálat ideje pedig kétszeres mértékben
veendõ figyelembe [Korm. rendelet 4. § (3) és (5) bekezdés].
Ha a hallgató a meghatározott határidõn belül nem szerzi meg az oklevelet, akkor köteles az állami ösztöndíj felét
visszafizetni az államnak [3. § c) pont]. Ha pedig hazai
munkaviszonyt nem sikerül létesítenie, akkor köteles
visszafizetni az állam részére az ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelõzõ utolsó
napon érvényes jegybanki alapkamatot 3 százalékponttal
meghaladó kamattal növelt összegét.
A Magyar Állam a hallgatói szerzõdésben a képzés költségeit teljes egészében vagy részben átvállalja, és törekszik a hallgató számára hazai munkalehetõséget biztosítani [5. §].
A Korm. rendelet tartalmazza továbbá a hallgatói szerzõdés megkötésére vonatkozó szabályokat. A szerzõdést
az Oktatási Hivatal köti meg a hallgatóval, és a Hivatal követi nyomon az ösztöndíjas foglalkoztatási útját. A hallga-
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tói szerzõdés megszûnik, ha a (rész)ösztöndíjas hallgató
szerzõdéses kötelezettségét teljesítette, vagy ha annak teljesítése alól a Korm. rendelet 15–17. §-ai alapján mentesült. [A három gyermeket szülõ nõ nem köteles a szerzõdésben foglalt képzési idõ alatt befejezni tanulmányait.
A halmozottan hátrányos helyzetû hallgató mentesül az
ösztöndíj felének visszafizetésére vonatkozó kötelezettség
alól, ha nem sikerül a szerzõdésben meghatározott képzési
idõn belül befejezni tanulmányait. Az ösztöndíj egy részének visszafizetésére vonatkozó kötelezettség alól mentesül a hallgató, ha a visszafizetési idõszak alatt hazai munkaviszonyt létesít. Az Oktatási Hivatal továbbá kérelmére
mentesítheti a hallgatót az oklevél meghatározott idõn belüli megszerzésére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a
hallgató az oklevelét tartós betegsége, balesete, szülés miatt nem képes megszerezni. Végül a Hivatal a hallgatót a
hazai munkaviszony létesítésére vonatkozó kötelessége,
valamint a visszafizetési kötelezettségek teljesítése alól
mentesítheti, ha a hallgató munkaképessége megváltozott,
tartósan beteg, balesetet szenvedett, szült, illetve ha kettõ
vagy több gyermeket nevel.]
3.3. Az Alaptörvény T) cikke alapján a kormányrendelet jogszabály, amelyet az Alaptörvény 15. § (3) bekezdésének megfelelõen a Kormány, feladatkörében eljárva, törvényben nem szabályozott tárgykörben, illetve törvényben
kapott felhatalmazás alapján alkot meg. A Kormány – ez
utóbbi körben – a törvények végrehajtását biztosítja, és ehhez – hatáskörében eljárva – rendeletet bocsáthat ki. Fontos azonban, hogy végrehajtási rendelet törvényhozási tárgyat nem szabályozhat, a törvények végrehajtására vonatkozó rendeletalkotási eljárás ugyanis nem helyettesítheti
a törvényalkotást. A nyilvános parlamenti deliberációt és
az alkotmányos elõírásokat tiszteletben tartó törvényalkotási eljárás ugyanis olyan formalizált eljárás, amelyben a
mindenkori parlamenti kisebbséget védõ szabályoknak is
érvényesülniük kell. Csak egy ilyen, többlépcsõs és részletekbe menõ nyilvános vita során dönthet a törvényhozó hatalom alapvetõ jogok alkotmányos korlátozásáról. [A törvényalkotási eljárás garanciális elemeirõl lásd a 4/2006.
(II. 15.) AB határozatot, a 12/2006. (IV. 24.) AB határozatot és a 164/2011. (XII. 20.) AB határozatot.] Ezért követeli meg az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése, hogy az alapvetõ jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat
törvény állapítsa meg. Ehhez képest speciális elõírás az
Alaptörvény XI. cikk (2) bekezdésének utolsó fordulata,
amely az oktatásban részesülõk anyagi támogatására vonatkozó szabályok számára is törvényi szintet követel.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az oktatásban részesülõk anyagi támogatására vonatkozó minden egyes
részletszabályt törvényben kellene rögzíteni. Az Alaptörvény XI. cikk (2) bekezdése által az a kötelezettség hárul a
törvényhozóra, hogy a felsõoktatás állami támogatásának
alapelmeit, az alapvetõ, intézményes kereteket törvényben
határozza meg. Ennek a kötelezettségnek a törvényhozó az
Nftv. megalkotásakor nem tett eleget. Az Nftv. ugyanis
csak a hallgatói szerzõdés megkötésére vonatkozó kötele-
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zettségre [39. § (3) bekezdés], az állami költségviselés formáira (ösztöndíjas, részösztöndíjas, önköltséges képzés)
[46. §], valamint az állam által támogatott tanulmányok
idõtartamára utal [47. §]. Az Nftv. nem rendelkezik arról,
hogy a legalább részösztöndíjban részesülõ hallgató milyen – alapjoggyakorlást érintõ – feltételekkel vehet részt
az államilag támogatott képzésben. A Korm. rendelet
rögzíti a szerzõdés lényeges tartalmát: az Nftv.-ben nem,
csak a Korm. rendeletben jelenik meg az a kötelezettség,
hogy a (rész)ösztöndíjas hallgató az oklevél megszerzését
követõ húsz éven belül meghatározott idõtartamban hazai
munkaviszonyt köteles létesíteni.
A most vizsgált Korm. rendelet – tartalmát tekintve – tehát nem az Nftv. végrehajtási rendelete, mert nem az Nftv.
által már szabályozott hallgatói szerzõdés részletszabályait sorolja fel, hanem a hallgatói szerzõdés lényeges elemeit
(a hallgatói szerzõdés megkötésére kötelezettek tényleges
körét, a szerzõdés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit), valamint a nem teljesítés jogkövetkezményeit szabályozza. Ezek a tárgykörök viszont – az Alaptörvény Szabadság és Felelõsség fejezetében foglalt alapjogokra, különösen a XI. cikk (2) bekezdésére és a XII. cikk
(1) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – kizárólag törvényben rendezhetõk. Közvetlen módon és érdemben hatnak
ugyanis az érintett hallgatók mûvelõdéshez és a foglalkozás szabad megválasztásához fûzõdõ alapjogának (ideértve a munkavállalók szabad mozgásához való jogának)
gyakorolhatóságára, és mert a felsõoktatás állami támogatásának alapelemeit alkotják. Az Nftv. 110. § (1) bekezdés
23. pontja tehát Alaptörvénybe ütközõ módon törvényhozási tárgykörbe tartozó szabályozásra adott felhatalmazást
a Kormánynak.
Az alkotmánybírósági gyakorlat szerint a törvényhozási
tárgykör végrehajtási szabályként való megalkotására
adott felhatalmazás esetében nemcsak a törvényi felhatalmazás, hanem az alkotmánysértõ felhatalmazás alapján kiadott végrehajtási jogszabály is alkotmányellenesnek minõsül. Ezért semmisítette meg az Alkotmánybíróság például a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában és az 51/2004.
(XII. 8.) AB határozatában a törvényhozási tárgykörbe tartozó szabályozás megalkotására vonatkozó törvényi felhatalmazással együtt a felhatalmazás alapján megalkotott végrehajtási szabályt is (ABH 1991, 297.; ABH 2004, 679.).
Jelen esetben a törvényhozási tárgykörbe tartozó szabályozás megalkotására vonatkozó felhatalmazást az Nftv.
110. § (1) bekezdés 23. pontja tartalmazta, s a Korm. rendelet végrehajtási rendeletként törvényhozási tárgykörbe
tartozó szabályozást foglal magába. Az Alkotmánybíróság
ezért a törvényhozási tárgykörbe tartozó szabályozás megalkotására irányuló felhatalmazó rendelkezést és az annak
alapján megalkotott Korm. rendeletet alkotmányellenesnek minõsítette és megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság – eddigi gyakorlatának megfelelõen [30/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000, 202.;
51/2004. (XII. 8.) AB határozat, ABH 2004, 679.] – az
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Nftv. 110. § (1) bekezdés 23. pontja és a Korm. rendelet
formai okból történõ megsemmisítése miatt az Alaptörvény II. cikkével, XI. cikkével, XII. cikk (2) bekezdésével,
XV. cikk (1) bekezdésével kapcsolatos tartalmi alkotmányellenességre vonatkozó kérelem megalapozottságát
nem vizsgálta.
Az Alkotmánybíróság figyelemmel volt arra, hogy az
Nftv. 110. § (1) bekezdés 23. pontja megsemmisítésével az
Nftv. 2012. szeptember elsején hatályba lépõ 39. § (3) bekezdésének „– a Kormány által meghatározott feltételekkel –” szövegrésze, valamint a 111. § (6) bekezdésének
„– a Kormány által meghatározott tartalmú –” szövegrésze
értelmetlenné válik.
Az Alkotmánybíróság a 26/1992. (IV. 30.) AB határozatában elvi éllel mutatott rá, hogy „a világos, érthetõ és
megfelelõen értelmezhetõ normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény. A jogbiztonság –
amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme – megköveteli, hogy a jogszabály
szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás során felismerhetõ normatartalmat hordozzon.” (ABH 1992, 135,
142.) Ezért az Alkotmánybíróság az Nftv. 110. § (1) bekezdés megsemmisített 23. pontjával való szoros összefüggés okán az Nftv. 39. § (3) bekezdésének „– a Kormány
által meghatározott feltételekkel –” szövegrészét, valamint
a 111. § (6) bekezdésének „– a Kormány által meghatározott tartalmú –” szövegrészét is megsemmisítette.
Az Abtv. 45. § (1) bekezdése alapján a megsemmisített
jogszabályi rendelkezés [az Nftv. 110. § (1) bekezdése, valamint a 111. § (6) bekezdés „– a Kormány által meghatározott tartalmú –” szövegrésze] az Alkotmánybíróság
megsemmisítésrõl szóló határozatának a hivatalos lapban
való közzétételét követõ napon hatályát veszti, és e naptól
nem alkalmazható, a kihirdetett, de hatályba nem lépett
jogszabály pedig nem lép hatályba. Ennek megfelelõen
az Nftv. 39. § (3) bekezdése 2012. szeptember elsején a
megsemmisített szövegrész nélkül lép hatályba, a Korm.
rendelet pedig 2012. augusztus elsején nem lép hatályba.
Budapest, 2012. július 3.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Kovács Péter
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró
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Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bragyova András alkotmánybíró
párhuzamos indokolása
Egyetértek a Korm. rendelet megsemmisítésével, azonban más érveléssel, mint a határozat.
1. A határozat nem a tartalma miatt semmisíti meg a
Korm. rendeletet, mégis indoklásában alapvetõ az egyetemi és fõiskolai hallgatók jogi helyzete alkotmányossági
mércéjének meghatározása. Enélkül ugyanis a Korm. rendelet csak formai okból – a törvényi felhatalmazás szabálytalansága vagy kereteinek túllépése miatt – lenne alkotmányellenes. Ezt azonban a határozat nem is vizsgálja.
A Korm. rendelet pusztán jogforrási szintje miatt csak akkor alkotmányellenes, ha alapjog védelmi körébe tartozó
tárgyat szabályoz. A határozat errõl úgy foglal állást, hogy
a rendeleti szabályozás sérti az Alaptörvény XI. cikke
(2) bekezdésében található klauzulát, amely szerint Magyarország egyebek között „az oktatásban részesülõk törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával”
biztosítja a mûvelõdéshez való jogot. Ezért (és a határozat
szerint csak ezért) alkotmányellenes a Korm. rendelet.
Ezzel nem értek egyet. A hallgatói szerzõdésnek nevezett konstrukció ugyanis nem az „oktatásban részesülõk
anyagi támogatása”, hanem az államilag támogatott intézményi helyek igénybevétele feltételeinek szabályozása.
Ezért nincs kapcsolatban az említett klauzulával, csak akkor lenne, ha valóban az oktatásban részt vevõ személyének szóló támogatás lenne, mint pl. az ösztöndíj. A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet nem említi a hallgatói szerzõdés alapján
kapott juttatást személyes támogatási formaként. A magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas
hallgatókkal kötendõ hallgatói szerzõdésrõl szóló 2/2012.
(I. 20.) Korm. rendelet 3. § c)–d) pontjaiban meghatározott
esetekben kell a hallgatói szerzõdés alapján visszafizetnie
a hallgatónak a magyar állam által folyósított ösztöndíj bizonyos százalékát. E visszafizetési kötelezettség szorosan
kapcsolódik a 3. § a)–b) pontjaiban rögzített kötelezettségek megszegéséhez. Valódi „hallgatói szerzõdésrõl” abban az esetben beszélhetnénk, ha az állam által folyósított
összeget minden esetben vissza kellene fizetnie a hallgatónak. A 6. § (2)–(4) bekezdései is azt erõsítik, hogy a hallgatói szerzõdés megkötése – mint a felsõoktatási intézménybe történõ beiratkozás része – az állami ösztöndíjas,
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vagy részösztöndíjas képzés igénybevételének egyik feltétele. Egyébként is a hallgatói szerzõdésben foglalt kötelezettségek megszegése esetén az Oktatási Hivatal
visszatérítési kötelezettséget megállapító határozata alapján válik végrehajthatóvá a követelés – a hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény végrehajtásra vonatkozó szabályait alkalmazva – a Polgári Törvénykönyv szerzõdésszegésre vonatkozó szabályait figyelmen kívül hagyva.
A határozat szerint a Korm. rendelet alkotmányellenes,
mert az Alaptörvény idézett XI. cikk (2) bekezdése szerint
az oktatásban való részvétel támogatását törvényben kellett volna rendezni. Azonban a hallgatói szerzõdés, ahogyan a Korm. rendelet szabályozza, nem tekinthetõ a hallgatók (mint „oktatásban részesülõk”) anyagi támogatásának mindaddig, amíg nem mondja ki a törvény, hogy
elvileg minden felsõoktatás tandíjköteles. Ennek hiányában a felsõoktatási helyek állami finanszírozása nem az
oktatásban részesülõk, hanem az oktatási intézmények
(egyetemek, fõiskolák) finanszírozásának módja. Az államilag finanszírozott helyeket az intézmények kapják,
a hallgatókhoz ez úgy jut el, hogy erre vagy arra az egyetemre beiratkoznak és hallgatói jogviszonyt létesítenek
[lásd: Ftv.:103. § (1) bekezdése h)–i) pontjait; Nftv.: 46. §
(4)–(5) bekezdését]. A felsõoktatás hallgatói normatívával
való finanszírozásának így jogilag nem közvetlenül a hallgató, hanem a felsõoktatási intézmény a kedvezményezettje (jogosultja). Egy más felsõoktatás-finanszírozási rendszerben – ahol nincs államilag finanszírozott hely, tehát
mindenkinek magának kell a képzés közvetlen költségeit
állnia és maga választ felsõoktatási intézményt, azaz ha
tandíjköteles a felsõoktatás – természetesen a képzési díjhoz adott hozzájárulás valóban a hallgató finanszírozása
lenne (vagy lehetne). Ezért szerintem az államilag finanszírozott helyen tanulás nem tekinthetõ az oktatásban részesülõ (vagyis a hallgató) támogatásának, így az Alaptörvény XI. cikke alapján, ahogyan a határozat teszi, nem lehetett volna alkotmányellenesnek minõsíteni.
2. A határozat követi az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatát, amely az egyetemi hallgatók jogállásának alkotmányos alapjait a mûvelõdéshez való joghoz rendeli. Ezzel a véleménnyel, mint korábban – a nyelvvizsga határozathoz írt különvéleményben – kifejtettem (ABH 2009,
2361, 2366–2370.), nem értek egyet.
A határozat szerint tehát az egyetemi hallgatók jogállásának alkotmányos mércéje elsõdlegesen a mûvelõdéshez
való jog. Ezt az érvelést – elismerve, hogy az Alkotmánybíróság eddig többnyire valóban a mûvelõdéshez való jogba tartozónak tekintette (ABH 1995, 585–586., és ehhez
mérte, a felsõoktatásban való részvétel jogát – nem tudom
követni. Az Alaptörvény idézett cikke valóban említi „a
képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatást”, mint amellyel az állam a mûvelõdéshez való jogot biztosítja. Ezért valóban elfogadható, hogy az oktatás bármely szintje alkotmányosan kapcsolatba hozható
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a mûvelõdéshez való joggal. Ámde a mûvelõdéshez való
jogban a mûvelõdés az öncélú, a személyiség fejlõdését
szolgáló általános kultúrát jelenti, amelynek alapjait az
ember az oktatásban sajátítja el. A mûvelõdés megszerzése
és a kultúra ápolása alkotmányos jog, amely a felsõfokú
oktatásban is gyakorolható, hiszen az egyetemek hagyományosan a magas kultúra letéteményesei.
A mûvelõdéshez való jog azonban sokban és lényegesen különbözik a foglalkozás szabad megválasztásához és
gyakorlásához való jogtól. A mûvelõdés az általános kultúra (e latin terminus fordítása a „mûvelõdés”), az antik
paideia értelmében vett általános mûveltség elsajátításának jogát jelenti. Az egyetemi oktatásnak ugyan az elõbb
említettek szerint van köze az így felfogott mûvelõdéshez,
de az egyetemi oktatás meghatározó része nem az elõbbi
értelemben felfogott általános – mintegy öncélú – mûveltség megszerzését segíti elõ. Az ekként felfogott mûvelõdéshez való jog azonban nem alkalmas a felsõoktatásban
tanulók hallgatói jogait rendezõ szabályok alkotmányos
mércéjéül. A felsõoktatásban ugyanis a hallgatók valamilyen foglalkozás, élethivatás gyakorlására szereznek képesítést. Ezért a felsõoktatási hallgatók jogai és kötelezettségei szabályozását alkotmányjogilag elsõsorban a foglalkozás szabad megválasztásának a XII. cikkben biztosított
joga alapján kell megítélni.
A mûvelõdéshez való jogtól a foglalkozás szabadságát
tehát mindenekelõtt az választja el, hogy a foglalkozás
szabadsága az egyén társadalomban való részvételét, megélhetését biztosító alapjog; a mûvelõdés szabadságáról ez
nem mondható el. A kulturális tevékenység is lehet foglalkozás, ámde ekkor a foglalkozás szabadsága védi.
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csak törvényben érvényes. A többségtõl eltérõen ezért tartom indokoltnak a Korm. rendelet megsemmisítését.
4. A hallgatói szerzõdés jogi természete tekintetében
sem osztom a többség véleményét, amely hallgatólag elfogadja, hogy e jogi konstrukció valóban szerzõdésnek tekintendõ. Igaz, a többség álláspontja szerint ennyi elég is
az alkotmányellenesség megállapításához.
Mivel ezt nem osztom, véleményem igazolására a „hallgatói szerzõdés” jogi természetének közelebbi vizsgálata
szükséges. A hallgatói szerzõdést – errõl az 1. pontban volt
szó – nem tartom ösztöndíjnak vagy más, a hallgatót személy szerint támogató juttatásnak. Errõl csak akkor lehetne szó, és akkor is csak más konstrukcióban, ha az egyetemi oktatás általában fizetésköteles (tandíjköteles) lenne.
Másfelõl a „hallgatói szerzõdés” nem szerzõdés, legalább
két okból. Egyrészt hiányzik a szerzõdéshez szükséges
megállapodás: a hallgatói szerzõdés megkötése az államilag támogatott helyre való beiratkozás – tehát a felvétel –
elõfeltétele [Nftv.: 39. § (3) bekezdés]. Itt nincs szó megállapodásról, legfeljebb tudomásul vételrõl. Másrészt nincs
jogi értelemben vett szolgáltatás és ellenszolgáltatás sem,
mert a képzéshez járó állami támogatást nem a hallgató,
hanem a felsõoktatási intézmény kapja; ezzel szemben
a hallgató köteles bizonyos korlátozásokat tudomásul venni. A „hallgatói szerzõdés” tehát fikció: valójában az állami támogatású helyek igénybevételének jogi feltételeirõl
van szó, amelyhez a szerzõdés konstrukciójára nincs
szükség. Ezért mondható, hogy a hallgatói szerzõdés mindenképpen a foglalkozás megválasztásához és gyakorlásához való jog korlátozása.
Budapest, 2012. július 3.

3. A foglalkozás szabad megválasztásának joga két
alapvetõ jogot foglal magába: a foglalkozás megválasztásának szabadságát, valamint a foglalkozás gyakorlásának
szabadságát. A foglalkozás megválasztása szabadságának
része a foglalkozás gyakorlásához szükséges ismeretek és
képesítés megszerzésének szabadsága. Ezt némely alkotmány – így a német Grundgesetz 12. cikk (1) bekezdése –
kifejezetten is kimondja. A foglalkozás megválasztásának
szabadsága nem jelent semmit, ha a foglalkozás gyakorlásának feltételeire nem terjed ki. A mai társadalomban kevés foglalkozás gyakorolható szakképzettség nélkül, és
igen sok nagy presztízsû foglalkozás csak egyetemi vagy
felsõfokú végzettséggel folytatható.
A hallgatói szerzõdés konstrukciója szerintem ezt a két
alapjogot korlátozza. A foglalkozás megválasztása szabadságát az egyetemi felvétel szabályozásával, kivált az
államilag finanszírozott helyek igénybevételének feltételeivel, míg a foglalkozás gyakorlásának szabadságát az államilag finanszírozott helyekre felvettek számára elõírt
munkavállalási kötelezettséggel. A korlátozás lehet alkotmányos vagy alkotmányellenes, de az Alaptörvény I. cikk
(3) bekezdése szerint – „az alapvetõ jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg” –

Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró
különvéleménye
A határozat rendelkezõ részével és indokolásával az
alábbiak miatt nem értek egyet.
1. A határozat (III.1.1. pont) az Alaptörvény XI. cikk
(2) bekezdését értelmezve helyesen idézi az Alkotmánybíróság felsõoktatással kapcsolatos eddigi gyakorlatát, az
alanyi jog hiányát, az állam „intézményes” kötelezettségét, a bárki számára képességei alapján való hozzáférhetõséget, az ingyenesség hiányát, illetve a költségvetés teherbíró képességétõl függõ anyagi támogatási mértéket, a
résztvevõk költség-hozzájárulási, sõt akár tandíjfizetési
kötelezettségének elõírhatóságát stb. Helyesen emeli ki
azt is, hogy az egészségügyi ágazati szakmai képzés alapvetõ feltételeit, kereteit, célját törvény részletesen szabá-
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lyozta, „így az ezen alapuló, a szakképzésben résztvevõ
egészségügyi szolgáltatókra, a képzés feltételeire, mikéntjére, a jelöltek anyagi támogatására vonatkozó részletszabályozás nem igényel törvényi szintet, mert nem kapcsolódik közvetlenül a mûvelõdéshez, oktatáshoz való joghoz”
(388/B/2010. AB határozat; ABK 2010. november, 1314,
1316.). Ezt az elvi álláspontot kellett volna képviselni
jelen ügyben is, az azóta is romló nemzetgazdasági,
pénzügyi, finanszírozási, diplomás „kivándorlási” stb. körülményekhez igazodva.
A jogalkotónak ugyanis feladata, sõt kötelessége, hogy
a jogszabályok hatályosulását folyamatosan figyelemmel
kísérje, hogy ennek érdekében utólagos hatásvizsgálatot is
végezzen. Jelen ügyben ez azt a feladatot rója a jogalkotóra, hogy a felsõoktatás helyzetét megvizsgálva elemezze
az abba invesztált pénzösszegeket és azok hozadékát: a
társadalmi szükségletek és a „kibocsátás” esetleges
aszinkronját, a tömegoktatás/minõségi oktatás és a finanszírozhatóság összefüggését, illetve a szakemberszükséglet és a külföldre vándorlás kérdéseit és mindezek társadalmi és gazdasági hatásait. A jogalkotónak tehát a konkrét
tapasztalatok függvényében idõrõl-idõre mérlegelnie kell
pl. hogy milyen szakokat támogat, milyen módon és mértékben, milyen feltételek mellett. Ezt igazolja többek között az is, hogy az Nftv. 46. § (6) bekezdése az – ösztöndíjjal támogatott – hallgatói létszámkeret meghatározása során kifejezetten elõírja a kormány számára a következõ
szempontok figyelembe vételét: a) a nemzetstratégiai és
vidékfejlesztési stratégiai célok, b) közép- és hosszú távú
munkaerõ-piaci elõrejelzések, c) a végzett hallgatók pályakövetési adatai stb.
2. Mindezek szoros kapcsolatban állnak a fenntarthatóság követelményével, melyet az Alaptörvény N) cikkének
(1) bekezdése is rögzít: „Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás
elvét érvényesíti”. Határozott álláspontom, hogy a hallgatói szerzõdések megítélésekor ezt a szempontot nem lehet
figyelmen kívül hagyni, és a jogalkotónak – a gazdaság
csökkenõ teherbíró képességét és a fenntarthatóság szempontját szem elõtt tartva – lehetõsége van a felsõoktatás
hatékonytalanságait, minõségromlását, belsõ aránytalanságait, esetleges torzulásait, az elvándorlás problémáját
olyan súlyúnak ítélni, melyek a hallgatói szerzõdésekre
vonatkozó szabályok megalkotását szükségessé teszik.
3. A hallgatói szerzõdéseket sokan „röghöz kötésként”
értékelik. A magam részérõl úgy ítélem meg, hogy a – ma
is létezõ – „tanulmányi szerzõdés” egy sajátos állami változatával állunk szemben. Valójában arról van szó, hogy a
szabályozás tartalma szerint a fõszabály az önköltséges
képzés lett, s azok esetében, akik valamilyen a magyar társadalom és gazdaság szempontjából pozitív hozadékot jelentõ – plusz kötelezettséget vállalnak (leegyszerûsítve:
tanulmányaik befejezését követõen bizonyos idõszakon
keresztül magyar munkáltatónál dolgoznak), kivételként
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az állam részben vagy egészben átvállalja a tanulmányok
költségét [állami (rész)ösztöndíj]. A hallgatóknak ugyanakkor – függetlenül attól, hogy kapnak-e állami (rész)ösztöndíjat vagy önköltséges képzésben vesznek részt – rendelkezésre áll a hallgatói hitel (diákhitel) igénybevételének a lehetõsége [Nftv. 46. § (2) bekezdés], melynek
összege ún. kötött felhasználású hitelcél esetében „a felsõoktatási intézmény részére fizetendõ képzési költségnek
megfelelõ összeg” [l.1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrõl, 5. § (1) bekezdés b) pont]. Mindez
biztosítja, hogy a felsõoktatásban – az Alaptörvénynek
megfelelõen – képességei szerint mindenki részt vehessen,
függetlenül a saját, illetve a családja anyagi teherviselõ
képességétõl. Aki úgy dönt, hogy nem kíván hallgatói
szerzõdést kötni, tanulmányait – egyéb források hiányában – hallgatói hitelbõl is finanszírozhatja.
4. Az Alaptörvény XI. cikke szerint a mûvelõdéshez
való jogot – a felsõoktatásra vonatkoztatva – Magyarország a képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ
felsõfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülõk törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával
biztosítja. Ez az elõírás azt a kötelezettséget rója a jogalkotóra, hogy az anyagi támogatás alapvetõ (intézményes) kereteit törvényben határozza meg. Ugyanakkor kizárólag
azok a kérdések igényelnek törvényi szintû szabályozást,
amelyek valóban alapvetõ jelentõségûek, és hosszú távra,
elõre, stabilan eldönthetõk. A folyamatos változásnak kitett, végrehajtási jellegû részletszabályok rendeleti szintû
szabályozásának nincs alaptörvényi akadálya, sõt, a törvényi szint stabilitása éppen ezt igényli.
5. Ennek a kritériumrendszernek az Nftv. és a támadott,
a hallgatói szerzõdésekrõl szóló 2/2012. (I. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) véleményem
szerint eleget tesz: a törvény rögzíti az alapvetõ fogalmakat, feltételeket és intézményi kereteket, és e körben a felsõoktatásban résztvevõk anyagi támogatásáról is rendelkezik (46–48. §§). A 46. §-ban a költségviselés formái kerültek szabályozásra (állami ösztöndíj, állami részösztöndíj, önköltséges képzés), e szabályokból egyértelmû, hogy
az állam bizonyos esetekben akár a képzés teljes költségét
is átvállalja, és a hallgató képzését finanszírozza. Mindezek kibontása pedig a törvény 47–48. §§-aiban történt
meg, mintegy a 46. § törvényi „végrehajtásaként”. A hallgatói szerzõdések további részletes szabályait (pl. a hallgató által teljesítendõ ellenszolgáltatást, a mentesülés, felfüggesztés eseteit, stb.) a Korm. rendelet tartalmazza.
A hallgatói keretszámokat pedig a Kormány az Nftv. 46. §
(4) bekezdése alapján határozattal állapítja meg, és ezt a
miniszter a Felsõoktatási Tervezési Testület véleményének a kikérése után határozatban osztja meg az egyes felsõoktatási intézmények között [46. § (5) bekezdés]. Ez a
három szabályozási szint nem alaptörvény-ellenes, sõt
indokolt is, hiszen nagyobb rugalmasságot tesz lehetõvé a
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gyorsan változó és „kényszerítõ” hatású gazdasági-társadalmi körülmények között.
Budapest, 2012. július 3.
Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró

A különvéleményhez csatlakozom:
Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye
Nem értek egyet sem a többségi határozat rendelkezõ
részével, sem annak indokolásával.
1. A hallgatói támogatás állami szabályozásának rendeleti formában történõ kiadása miatti megsemmisítés túlságosan mereven fogja fel az Alaptörvény XI. cikkének
(2) bekezdésében elõírt törvényi forma kizárólagosságát.
E formában elegendõ csak a lényegi elemeket szabályozni,
és ennek részletezése – épp a rugalmasság és a körülmények változásával szükségszerûen változó gazdasági és
társadalmi környezethez igazodás miatt – a rendeleti formában is megfelelõ. A többségi határozat által választott
merev, formalista értelmezés miatt háttérbe szorultak
az Alaptörvénynek azok az elõírásai, melyek az egyes állampolgárok felett az átfogó társadalmi közösség jövõbeli
létét védik a migrációval elszívott diplomástömegek itthon
tartásával. Hallgatólagosan elismeri ezzel a határozat
az indítványozónak az egyéni individuumokat egyoldalúan kiemelõ érveit. E szerint nem tekinthetõ legitim célnak
az Alaptörvény XII. cikkének (1) bekezdésében foglalt alkotmányos elvárás, mely szerint mindenki képességeinek
és lehetõségeinek megfelelõ munkavégzéssel köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. Szintén nem tekinthetõ a hallgatói szerzõdés által elérendõ legitim célnak az
Alaptörvény Q) cikke, amely szerint mindenki felelõs önmagáért, képességei és lehetõségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni. Mindezek nemcsak legitimnek tekintendõk, hanem ezen kívül is
több alaptörvényi rendelkezés támasztja alá a képzett fiatalok itthon tartását célzó ösztöndíj rendelkezéseket.
A magyar társadalom Unión belüli perspektivikus feloldódásával szemben – melynek megelõzésére az indítvánnyal
támadott ösztöndíj-rendelkezések törekszenek – például a
D) cikk is felhozható: „Magyarország az egységes magyar
nemzet összetartozását szem elõtt tartva felelõsséget visel
a határain kívül élõ magyarok sorsáért, elõsegíti közösségeik fennmaradását és fejlõdését (…)”. De ugyanígy az
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Alaptörvény Nemzeti Hitvallás c. részének több tézise is
idézhetõ alátámasztásként, pl. „Ígérjük, hogy megõrizzük
az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk
szellemi és lelki egységét.” Vagy: „Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb kerete a család és a nemzet (…).” És
idézhetõ, hogy a fenti elvek és deklarációk az R) cikk szerint az Alaptörvény minden rendelkezéséhez, alapjog-biztosításához, ezek teljes értelmének megadásához kötelezõ
értelmezési keretként vannak rögzítve. A többségi határozat formalista értelmezése miatt a kormányrendeleti formában létrehozott és az Alaptörvény közösséget védõ elveinek és szabályainak megfelelõ normaanyag hatásában
feltehetõleg legalább egy évet fog késni, amíg ezt törvényi
formában ismét hatályba lehet léptetni, és ezzel a mostani
elsõ évfolyamok hallgatóinak tízezrei ismét elveszhetnek
a magyar társadalom fenntartásából. Ezért nem tudom támogatni a többségi határozat megsemmisítõ rendelkezését.
2. Az indokolásban egy dogmatikai problémát is látok,
amit szóvá kell tenni a különvéleményben. Az Alaptörvény a mûvelõdéshez való jogot a három oktatási szint elkülönítésével a felsõoktatás vonatkozásában nem igényjog
szintjén – a felsõoktatásban való részvételhez való jogként
– hanem csak a felsõoktatáshoz való hozzáférés szabadságában („a képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatásban”) határozza meg. A többségi határozat indokolása ebbõl azt a következtetést vonja le,
hogy ezért a felsõoktatás vonatkozásában nem is lehet beszélni alapvetõ jogról: „Elsõsorban tehát állami kötelezettségrõl van szó, és nem arról, hogy bárkinek alanyi joga
volna arra, hogy az általa megjelölt felsõoktatási intézményben folytassa tanulmányait. (…) Senkinek nincs tehát alapvetõ joga ahhoz, hogy felvételt nyerjen az általa
megjelölt felsõfokú intézménybe, de egyes, felsõfokú oktatásra vonatkozó szabályok a mûvelõdéshez való jog érvényesülésének lényeges garanciáit jelentik.” Ez az indokolás tehát az alapvetõ jogot az alanyi (igény)joggal azonosítja, és így a felsõfokú oktatás vonatkozásában ezt
kizártnak látja. Ennek dogmatikai következménye, hogy
az alapvetõ jogi jelleg hiánya miatt a lényeges tartalom
korlátozásának tilalma elesik. Ez a jogosultságfelfogás öntudatlanul még a korábbi hivatalos „szocialista” jogelmélet rabja marad, hisz a jogi pozíciók és a jogosultságok alanyi jogi (igényjogi) szintjén túl már Szászy-Schwarz
Gusztáv behozta 1911-ben a magyar jogfelfogásba emellett a puszta szabadságok és a felhatalmazások jogosultsági szintjeit (lásd Szászy-Schwarz Gusztáv: Új irányok a
magánjogban, Athenaeum Budapest, 1911:593–594.p.).
A jogosultságok (jogi pozíciók) e differenciált szintjeit
szem elõtt tartva azt lehet mondani, hogy az alapvetõ jognak nem kell elérni az alanyi jogi szintet, és ennek hiányában egy jogosultság alaptörvényi biztosítása még nem veszíti el az alapvetõ jog jellegét, csak éppen mint puszta szabadság merül fel, amit az államnak nem szabad megsértenie. Így amíg a jelen esetben az oktatás alsóbb szint-
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jein az oktatásban való jogot igényjogként biztosítja az
Alaptörvény XI. cikkének (2) bekezdése, addig az oktatás
legfelsõ szintjén a felsõoktatáshoz való hozzáférés szabadságát adja meg tartalmilag az alaptörvényi szabályozás. Ez
éppúgy alapvetõ jog, mint az alsóbb oktatási szinteken,
csak éppen itt a hozzáférés szabadságának létét kell mindig ellenõriznie az Alkotmánybíróságnak, és ha az állami
szabályozás következtében ez veszélybe kerül, akkor az
erre vonatkozó alapvetõ jog védelmében („a hozzáférés
szabadsága védelmében”) fel kell lépnie. Szászy-Schwarz
Gusztáv óta – aki ezt a német Rudolf Bierling nyomán vezette be a magyar jogi életbe – a modern jogelméletben ez
már elterjedt felfogásnak számít, és különösen az amerikai
Wesley Newcomb Hohfeld nyomán ma már uralkodó
tannak mondható. Így általában is le kell szögezni, hogy az
alapvetõ jogokat az alanyi-igényjog szintjén való
felfogáson túl a további jogosultsági szinteken is kezelnie
kell az Alkotmánybíróságnak. Ez pedig a jelen esetben
felvetett jog mellett az egész alapvetõ jogi katalógus vonatkozásában újragondolást tesz szükségessé. Az Alkotmánybíróság csak akkor kerül ki a „hivatalos szocialista
jogelmélet” bûvkörébõl, és emelkedik fel a SzászySchwarz Gusztáv által már valaha elért szintre, ha ezt a
gondolati munkát elvégzi.
Budapest, 2012. július 3.
Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter alkotmánybíró különvéleménye
Nem értek egyet a határozat indokoló részének gondolatmenetével, a támadott jogszabályok tartalmi vizsgálat
nélküli, kizárólag formai vizsgálódásra koncentráló végkövetkeztetésével, ennek következtében nem tudom támogatni a határozat rendelkezõ részét sem az alábbiak miatt.
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 8. § (2) bekezdésének értelmezése kapcsán
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a 64/1991. (XII. 17.) AB határozat megállapította, hogy
nem minden alapjoggal való összefüggés igényel törvényi
szabályozást, de egy alapjog tartalmának meghatározása
és lényeges garanciáinak megállapítása, az alapjog közvetlen és jelentõs korlátozása csak törvényben történhet.
Közvetett és távoli összefüggés esetében elég azonban
a rendeleti szint is [ABH 1991, 296, 300.]. Ha nem így lenne, úgy mindent törvényi szinten kellene szabályozni, hiszen az összes szabályozás érinti valamilyen formában az
alapjogokat.
Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) XI. cikk (2) bekezdése szerint a mûvelõdéshez
való jogot Magyarország – többek között – a „képességei
alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatással”, és az „oktatásban részesülõk törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja”. Véleményem szerint ez a jogalkotót terhelõ kötelezettség csak az
oktatással kapcsolatos anyagi támogatás alapvetõ kérdéseinek törvényi szintû szabályozását írja elõ, nem olvasható
ki belõle, hogy az – akár alap, közép vagy felsõfokú –
oktatással kapcsolatos minden részletszabálynak törvényi
szintûnek kellene lennie.
Meglátásom szerint a megsemmisíteni rendelt, a nemzeti
felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (3) bekezdésének „a Kormány által meghatározott feltételekkel”
szövegrésze és a 110. § (1) bekezdés 23. pontja és 111. §
(6) bekezdésének „a Kormány által meghatározott tartalmú” szövegrészének tartalmi összevetése az Alaptörvény
XI. cikk (2) bekezdésének már idézett részével, a kettõ egymáshoz való viszonyának kibontása nélkülözhetetlen lett
volna egy általam is támogatható határozathoz. Tartalmi
vizsgálat nélkül az indítvány eldöntését nem tartom lehetségesnek, így a határozatot támogatni nem tudom.
Budapest, 2012. július 3.
Dr. Szalay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: II/2655/2012.
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KÖZLEMÉNYEK
FELHÍVÁS
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
a Magyar Közgazdasági Társaság támogatásával
meghirdeti
a III. Ihrig Károly Tanulmányi Versenyt (IKTV),
a gazdaságtudományok iránt érdeklõdõ középiskolások számára
Pályázhatnak azok a 9–12. évfolyamos, középiskolai diákok, akiket érdekel az egyetemi élet, szeretnek játszani,
nem félnek a kihívásoktól és kreatívak!
Az IKTV-t minden évben más-más tudományterület kiemelésével, de azonos lebonyolítási struktúrában
rendezzük meg. A 2012–13-as tanév õszi félévében, a sportszervezési ismeretek kerülnek elõtérbe.
A versenyre 3 fõs csapatok jelentkezését várjuk. A feladatok megoldása semmilyen elõképzettséget nem igényel.
A célunk az, hogy a megadott szakirodalom segítségével a diákok betekintést nyerjenek egy-egy tudományterületbe,
így segítségükre legyünk pályaorientációjukban.

A rendezvény helyszíne:

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrum (DE AGTC)
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (GVK)
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Fõszervezõ:

Prof. Dr. Nábrádi András, egyetemi tanár, dékán

Fõvédnök:

Magyar Közgazdasági Társaság

A verseny témája:

„Gazdálkodj sportosan!”

avagy
Próbáld ki magad sportmenedzserként! Fejlessz, szervezz, menedzselj sporttevékenységet!
Jelentkezési határidõ: 2012. október 30.
A rendezvény idõpontja:
Elsõ (internetes) forduló: 2012. november 14.
Második (helyszíni) forduló: 2012. december 3.
A verseny ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom a következõ címen érhetõ el:
www.agr.unideb.hu/iktv
Kapcsolattartó:

Dr. Bácsné dr. Bába Éva, egyetemi tanársegéd
Tel: 30/2287178
E-mail: babae@agr.unideb.hu
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
Pécsi Tudományegyetem
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar, Fizikai Intézet
egyetemi docens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a Fizikai Intézet oktatási, kutatási és kutatásfejlesztési munkájában, továbbá az intézetben megvalósuló tananyagfejlesztésben. Fizikai és informatikai tárgyak oktatása magyar és angol nyelven az alábbi témakörökben: Elméleti
mechanika, Elektrodinamika, Kvantummechanika, Statisztikus fizika, Matematikai módszerek a fizikában, Numerikus
módszerek. A pályázatot benyújtókat a kiírás szerinti megfelelés alapján személyes meghallgatásra hívjuk be.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Egyetem, PhD, magas szintû angolnyelv-ismeret.
– Elõny a külföldi, fõleg angol nyelvterületen szerzett egyetemi oktatási, kutatási tapasztalat.
– A PTE Foglalkoztatási követeményrendszerében elõírtaknak maradéktalan megfelelés (habilitáció)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz, publikációs jegyzék, tudományos fokozatot igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hatvani Zsolt Ákos, dékáni hivatalvezetõ nyújt, a
72/501-500/24191-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történõ megküldésével (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: P-94/2012, valamint a munkakör
megnevezését: Egyetemi docens.
és
– Elektronikus úton: Dr. Hatvani Zsolt Ákos, dékáni hivatalvezetõ részére a hatvani@gamma.ttk.pte.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– PTE honlapja
– Oktatási és Kulturális Közlöny
Közigállás publikálás dátuma: 2012. augusztus 1.
Szövegeltérés esetén a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján megjelent hirdetmény az irányadó.

Dr. Saághy Andrea s. k.,
irodavezetõ

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyének betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három nónapnál nem régebbi)
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakör-típusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közlakalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közlakalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fõiskola, óvodapedagógusi v. és szakképzettség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett
szgy. a jogszabályi elõírásnak megfelelõen, büntetlen elõélet, pedagógusszakvizsga, vagy azzal
egyenértékû vizsga.

ÁEI: 2012. dec. 24.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott idõre
szól.
Pbhi: 2012. szept. 30.
Pehi: 2012. nov. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokról Baracs Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
–Kisapostag Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
és Elõszállás Nagyközség
Önkormányzata Képviselõ-testülete elõzetes véleménye ismeretében – dönt.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b.,
om, munkaviszonyokról,
szakmai gyakorlatról szóló
igazolások, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történõ tárgyalásáról.

Baracs Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
2427 Baracs,
Táncsics u. 27.

Négy Vándor Óvoda
2427 Baracs,
Széchenyi u. 102.
Lf:
Az óvodavezetõ felelõs az
intézményben az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezéséért, az intézmény
mûködéséért, a személyi,
tárgyi és anyagi feltételek
biztosításáért, irányításáért.
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A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (143/2012.), valamint a munkakör megnevezésével: „óvodavezetõ” ellátva kell benyújtani.
Személyesen: Várai Róbert
polgármester, 2427 Baracs,
Táncsics u. 27.
Pc: Baracs Község
Önkormányzata
Képviselõ-testülete
2427 Baracs, Táncsics u. 27.
f: Várai Róbert
polgármester
Tel: (25) 521-010
A pályázat további megjelenésének helye: Baracs Község Önkormányzata,
Kisapostag Község
Önkormányzata, Elõszállás
Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala.
Budapest XII. Kerület
Orbánhegyi Óvoda
Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest,
1126 Budapest,
Orbánhegyi út 3/A.
Böszörményi út 23/25.
Lf: Az óvoda szakszerû és
törvényes mûködtetése, takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás a
fenntartóval.
KIMBI Óvoda
1121 Budapest,
Tállya u. 22.
Lf: Az óvoda szakszerû és
törvényes mûködtetése, takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., szakképzettség,
legalább öt év szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony, három hónap
próbaidõ kikötésével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán való megjelenést
követõ 30 nap.
Pehi: az NKI internetes oldalán való megjelenéstõl számított 90 nap.
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
amennyiben a megadott határidõben megfelelõ pályázatok nem érkeznek.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
vpr., szakmai ön., végzettséget igazoló hiteles okiratok,
b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban
személyesen, vagy postai
úton kell benyújtani.
Pc: Budapest XII. Kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda
1126 Budapest,
Böszörményi út 23/25.
f: Budapest XII. Kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közmûvelõdési Iroda
Gilicze Zoltán irodavezetõ
Tel: 224-5940
Bóbita Óvoda
Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákosmente 1172 Budapest,
Önkormányzatának
Heltai tér 1.
Rákosmenti Erõforrás
Bizottsága
1173 Budapest,
Pesti út 165.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi
CLII. törvény 6. §
(2) bekezdése szerint.
Elõny: legalább három év
vezetõi tapasztalat.

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl
számított 30 nap.
Pehi: 2012. okt. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részében: ön., b., om., nyilatkozat a személyes adatok
kezelésérõl. II. részében:
vpr., fejlesztési elképzelések.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban
„Óvodavezetõi pályázat –
Bóbita Óvoda” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
1173 Budapest, Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport
Tel: 253-3571
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Csehi és Csipkerek
Községek Körjegyzõsége
9833 Csehi,
Petõfi Sándor u. 94.

2

Önkormányzati Óvoda
Csipkerek
9836 Csipkerek,
Dózsa György u. 2.
Lf: az Önkormányzati
Óvoda intézményvezetõi
feladatainak ellátása.

Esztergom Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Tel: (33) 542-000

Erzsébet Királyné Óvoda
2500 Esztergom,
Erzsébet királyné u. 43.
Tel: (33) 413-326

2601

3

4

Óvodapedagógus, vagy
konduktor-óvodapedagógus, óvodapedagógusmunkakörben szerzett
szgy., legalább öt év vezetõi tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet, pedagógusszakvizsga.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. aug. 10.
Pehi: 2012. szept. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel, om., b., személyes
adatok kezelésérõl szóló
hozzájáruló nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani.
Pc: Csipkerek Község
Önkormányzata
9833 Csehi,
Petõfi Sándor u. 94.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább ötéves
óvodapedagógus-munkakörben szerzett szgy., pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség (közoktatási vezetõ, tanügyigazgatási szakértõ vezetõ óvodapedagógus) v.
Vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. okt. 10.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év szgy-t igazoló szakmai
ön., szakmai helyzetelemzésre épülõ vpr., fejlesztési elképzelésekkel, om., b., nyilatkozat a pályázati anyag
kezelésérõl az adatvédelmi
törvény figyelembevételével,
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nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése
esetén eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: három példányban,
zárt borítékban, „Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Óbarok Község
Önkormányzata
2063 Óbarok,
Iskola u. 3.

Kisvakond Óvoda
2063 Óbarok,
Vázsony u. 20.

Fõiskola, óvodapedagógus, szakmai – legalább
öt év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkoLf: vezetõi óvónõi felada- zat-tételi eljárás lefolytatok ellátása, az alapító oki- tása, magyar állampolgárratban foglalt tevékenysé- ság, vagy külön jogszagek magas szakmai színbály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
vonalon történõ ellátása,
az intézmény szakmai terendelkezõ, ill. bevándovékenységének irányítása, rolt vagy letelepedett,
óvónõi feladatok ellátása, cselekvõképesség,
kimenõ rendszerben még
óvodapedagógusi
két évig a német
szakvizsga.
nemzetiségi nevelés
biztosítása.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
szept. 30-ig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. aug. 21.
Pehi: 2012. szept. 20.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot a
képviselõ-testület bírálja el.
A kinevezéshez az Óbaroki
Német Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértése
szükséges.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b., részletes
szakmai ön., intézmény vezetésére vonatkozó szakmai
program, szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot
az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik, és abba betekinthetnek, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázat

16. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

2

3

2603
4

nyilvános képviselõ-testületi
ülésen való tárgyalásához
hozzájárul, kézzel írott motivációs levél.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(4113/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„vezetõ óvónõ” ellátva kell
benyújtani.
Személyesen: Borbíró
Mihály polgármester,
Fejér megye, 2063 Óbarok,
Iskola u. 3.
Pc: Óbarok Község
Önkormányzata
2063 Óbarok, Iskola u. 3.
f: Borbíró Mihály
Tel: (22) 704-147
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.
Kup Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8595 Kup, Fõ u. 76.

Óvodapedagógusi felsõfokú iskolai v. és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus-munkaLf: az intézmény szakmai körben szerzett szgy., az
irányítása, kötelezõ óraintézményben pedaszámok leadása, vezetõi
gógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre
feladatok ellátása, az irányítása alá beosztott alkal- szóló alkalmazás vagy a
mazottak tevékenységének megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
irányítása, ellenõrzése, a
Kjt. szerint elõírt vezetõi
történõ határozatlan idõre
kötelezettségek ellátása.
szóló alkalmazás, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Vadrózsa Német
Nemzetiségi Óvoda
8595 Kup,
Fõ u. 76.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalon történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a véleményezési eljárás lefolytatását követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., szgy. igazolása, vpr., b., a pályázat kezelésével összefüggõ személyes nyilatkozat, pályázati bírálat/tárgyalás nyilvánosságára vonatkozó nyilatkozat,
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nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, egy példányban kell benyújtani.
Pc: Kup Község
Önkormányzata
8595 Kup, Fõ u. 76.
f: Varga Éva Teréz
polgármester
(30) 901-0278

Iskolaigazgató

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Komárom-Esztergom
Megyei Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon
és Gyermekotthon
2890 Tata, Új út 21.

Komárom-Esztergom
Megyei Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon és
Gyermekotthon
Móra Ferenc
Tagintézmény
2900 Komárom,
Czuczor Gergely u. 17.

Fõiskola, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai intézményvezetés
területén – legalább öt év
feletti vezetõi tapasztalat,
tanulásban, értelmileg
akadályozott, ill. autista
gyermekek gyógypedagógiai nevelése terén – legalább öt év feletti szakmai
Lf:: a Móra Ferenc
tapasztalat, felhasználói
Tagintézmény vezetése,
szintû MS Office (irodai
részleges munkáltatói,
alkalmazások), „B” katetanügyi feladatok ellátása. góriás jogosítvány, vaEgyüttmûködés a székgyonnyilatkozat-tételi elhellyel és a másik tagintéz- járás lefolytatása, magyar
ménnyel. A nevelõ-oktató állampolgárság, büntetlen
munka feltételeinek
elõélet, cselekvõképesség.
megszervezése, irányítása, Elõny: felsõfokú képesíellenõrzése.
tés, közoktatási vezetõ,
egyéb fogyatékossági területen szerzett – legalább
3-5 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû önállóság,
megbízhatóság, együttmûködési készség, szervezõkészség, kreativitás,
innovatív szemlélet.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. júl. 23.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz,
max. 3. oldalas, a vpr., fejlesztési elképzelésekkel, om.,
legalább ötéves szakmai és
vezetõi gyakorlatot igazoló
dokumentum(ok), b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal:
(1305/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„gyógypedagógus” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Komárom-Esztergom
Megyei Óvoda,
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Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon
és Gyermekotthon
2890 Tata, Új út 21.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap.

Nagytarcsa Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2142 Nagytarcsa,
Rákóczi u. 4.

Nagytarcsai Mûvészeti
Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.
Zeneiskola igazgató

Szakirányú felsõfokú (fõiskola) v., öt év pedagógus-munkakörben szerzett
szgy., zenetanári képesítés, közoktatási szakvizsga, vagy azzal egyenértékû szakképzettség, legalább öt év vezetõi gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig szól.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap
(2012. jún. 26.)
Pehi: 2012. aug. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön., vpr., b.,
om., valamint a pályázó írásos nyilatkozatát a pályázatba történõ betekintésrõl.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban, ajánlott küldeményként „zeneiskola igazgatói pályázat”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagytarcsa Község
Önkormányzat
polgármestere
2142 Nagytarcsa,
Rákóczi u. 4.

Pápa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8500 Pápa, Fõ u. 12.

Gazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8500 Pápa,
Veszprémi u. 45.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
a 20. §-ban foglaltak figyelembevételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony,
vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
jogviszonyba történõ kinevezés, a Kjt. 17. és
18. §-ában meghatározott
pedagógus-munkakör be-

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. szept. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatok
elbírálásáról, a véleményezési eljárást követõ soron következõ ülésen Pápa Város

Lf: az intézmény egyszemélyi felelõs vezetõjeként
biztosítja az intézmény
rendeltetésszerû mûködését, felelõs az intézmény
ésszerû és takarékos gazdálkodásáért, a költség-
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Polgárdi Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8154 Polgárdi,
Batthyány u. 137.
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vetési elõirányzat betartásáért, gyakorolja az
intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli
az intézményt a fenntartó
önkormányzat, valamint az
egyéb szakmai irányító
szervezetek elõtt.

töltéséhez szükséges v.
és szakképzettség, valamint pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szgy., vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Önkormányzatának
Képviselõ-testülete dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: b., hiteles om., szgy.
igazolása, részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket is részletezõ
programot, nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz, nyilatkozatot a
Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi
okokról, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul-e a személyét
érintõ ügy nyilvános ülésen
történõ tárgyalásához.
A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt borítékban „6/33/2012.” megjelöléssel ellátva, egy példányban kell benyújtani, vagy
személyesen.
Pc: Pápa Város Önkormányzatának polgármestere
8500 Pápa, Fõ u. 12.
F: Pápa Város Polgármesteri
Hivatala Polgármesteri Kabinetvezetõje,
Rádi Róbert
Tel: (89) 515-018

Széchenyi István
Általános- és Zeneiskola
és Dolgozók Gimnáziuma
Polgárdi
8154 Polgárdi,

Magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, a nemzeti
köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
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Vaskút-Bátmonostor
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
6521 Vaskút,
Kossuth L. u. 90.
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Batthyány u. 132.
Tel: (22) 576-230

67. § (1) bekezdésének
a) pontjában foglalt felsõfokú iskolai v., legalább
Lf: az intézmény tevéöt év pedagógus-munkakenységi körébe tartozó,
körben szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga kejogszabályban elõírt feladatok ellátása, az intézretében szerzett intézmény vezetése, különös te- ményvezetõi szakképzettkintettel a köznevelési tör- ség, vagyonnyilatkovényben, a nevelési-okta- zat-tételi kötelezettség, a
tási intézmények mûködé- magasabb vezetõi feladasérõl szóló 11/1994.
tok ellátására megbízást
(VI. 8.) MKM rendeletben, az kaphat, aki a munkáltavalamint az államháztartóval határozatlan idejû
tásról szóló 2011. évi
közalkalmazotti jogviCXCV. törvényben és
szonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg pedaannak végrehajtási
rendeletében foglaltak.
gógus-munkakörben létesített határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhetõ.
Elõny: általános iskolában
eltöltött vezetõi gyakorlat.

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. aug. 21.
Pehi: 2012. okt. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel, az intézmény gazdasági helyzetére vonatkozó
részletes gazdasági program
(minimum 12 000 karakter),
szgy-ot igazoló munkáltatói
igazolás, b., nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul, nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy a pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történõ tárgyalását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, három
példányban + egy db CD-n
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Nyikos László
polgármester,
8154 Polgárdi,
Batthyány u. 132.

Vaskúti Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsõde
6521 Vaskút,
Petõfi Sándor u. 118.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 31-ig határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.

A Közokt. tv. 18. §-ában
foglaltaknak megfelelés:
(felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább
Lf: a Vaskúti Általános
öt év pedagógus-munkaIskola, Óvoda és Bölcsõde körben szerzett szgy., a
(VÁIOB) irányadó jogsza- nevelési-oktatási intézbályoknak megfelelõ szak- ményben pedagógusszerû és törvényes mûköd- munkakörben fennálló,
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tetése, takarékos gazdálko- határozatlan idõre szóló
dás, a munkáltatói jogok
alkalmazás, ill. a megbígyakorlása.
zással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás stb.),
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar
állampolgárság.
Elõny: pedagógusi munkakörben eltöltött legalább öt év feletti vezetõi
tapasztalat, idegennyelvtudás, számítógépes
ismeret, jogosítvány.

16. szám
4

Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ megjelenéstõl
számított 30 nap.
Pehi: a pályázatok benyújtását követõen lefolytatott véleményezési eljárást követõen a fenntartó önkormányzatok együttes képviselõ-testületi ülésén, de legkésõbb
2012. aug. 31-ig.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
hitelesített om., részletes
szakmai ön., az iskola, ill. az
VÁIOB egyéb intézményegységeinek vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, b.,
a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a személyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést kér, adatkezelési
nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló személyek
a pályázatot teljes egészében
megismerhetik.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (215/2012/ÖNK),
valamint a munkakör megnevezésével: „VÁIOB igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: Vaskút Községi Önkormányzat, 6521 Vaskút,
Kossuth Lajos u. 90.
f: Alszegi Zoltán
polgármester
Tel: (79) 472-088
A pályázat további megjelenésének helye: NKI internetes honlap, Vaskút Községi
Önkormányzat és Bátmonostor Községi Önkormányzat
honlapja.
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Egyéb vezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Budapest XVIII. Kerület
Pestszentlõrinc–
Pestszentimre
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1184 Budapest,
Üllõi út 400.

Egyesített Bölcsõdék
1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 5.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
Lf: a kisgyermeknevelõ
szakmai feladatairól és
munkakör betöltése mellett mûködésük feltételeirõl
az integrált intézmény
szóló 15/1998. (IV. 30.)
(9 bölcsõde) önálló vezeté- NM rendelet 2. számú
se, irányítása, a szakmai
mellékletében az egyesímunka és gazdasági tevé- tett bölcsõdék magasabb
kenység összehangolása,
vezetõ számára elõírt felsõfokú szakirányú szakszervezése, ellenõrzése,
képviselete. Egy személy- képzettség, legalább öt év
ben felelõs az integrált
felsõfokú v., vagy felsõfointézmény jogszerû mûkú szakmai képesítést
ködésének biztosításáért.
igénylõ, a bölcsõdei ellátás területén végzett munkakörben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga megléte, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Elõny: a bölcsõdei ellátás
területén szerzett vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: 2013. jan. 1.
A vezetõi megbízás
2017. dec. 31-ig szól.
A vezetõi megbízás határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony – újonnan létesített jogviszony esetén – a
Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglalt kivételével.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: az NKI internetes oldalán történõ közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ
soron következõ képviselõ-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
b., vpr., illetve az intézmény
szakmai és gazdasági hatékonyságára vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul, a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem
áll fenn, nyilatkozat a pályázati eljárásban részt vevõk a
pályázat tartalmát megismerhetik, nyilatkozat az állás elnyerése esetén eleget tesz
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vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, három (egy
eredeti és két másolat) példányban, postai úton vagy
személyesen „Egyesített
Bölcsõdék intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc., f: Bak Ferenc,
a Budapest XVIII. Kerület
Pestszentlõrinc–
Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda
vezetõje,
1184 Budapest,
Üllõi út 400.
Tel: 296-1382
A pályázat további megjelenésének helye, ideje: NKI
internetes honlap:
2012. augusztus 15.
Szociális Közlöny,
www.bp18.hu
Városkép Újság
Móricz Zsigmond
Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola, Kollégium,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai
Szakszolgálat
6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.
Tel/fax: (76) 440-063

Móricz Zsigmond
Szakképzõ Iskola
6060 Tiszakécske,
Kossuth Lajos út 65.
Gyakorlatioktatás-vezetõ

Fõiskolán vagy egyetemen szerzett mûszaki tanári szakképzettség, legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy., közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2012. aug. 25.
A vezetõi megbízás
öt évre szól.
Pbhi: 2012. aug. 15.
Pehi: 2012. aug. 17.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel.
Pc: Nyitrainé Mudris
Gabriella igazgató.
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Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 7.

1

Óvodapedagógus

Fõiskolai óvodapedagógusi v., büntetlen elõélet,
Lf: óvodai csoportban vég- angol nyelvbõl középfokú
zett nevelõ-oktató tevé„C” típusú általános
kenység.
nyelvvizsga.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A megbízás határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. aug. 6.
Pehi: 2012. aug. 28.

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakör-típusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a munkakör megnevezésével: „óvodapedagógus” megnevezéssel ellátva kell benyújtani.

Óvodapedagógus

ÁEI: 2012. szept. 3.
A megbízás határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. aug. 6.
Pehi: 2012. aug. 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a
munkakör megnevezésével:
„óvodapedagógus”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani.

Lf: óvodai csoportban végzett nevelõ-oktató tevékenység.

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Gyermekláncfû Óvoda
1213 Budapest,
Csalitos u. 22–26.
Tel: 427-0703

2 fõ óvodapedagógus

Felsõfokú, illetve
fõiskolai óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2012. szept. 3.
Pc: Barna Mária
óvodavezetõ

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fodros Általános Iskola
1039 Budapest,
Fodros u. 38–40.
Tel/fax:
388-6585/240-1070
E-mail:
fodros-a@kszki.obuda.hu

1 fõ matematika–
informatika tanár
(határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony)
2 fõ napközis tanító
(gyes, gyed idejére, határozott idejû közalkalmazotti jogviszony)

Fõiskolai v., tanítási gyakorlat – legalább 3 év
szakmai tapasztalat, büntetlen elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 27.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
Pbhi: 2012. júl. 31., ill. a
megjelenéstõl számított
15 nap.
Pehi: 2012. aug. 10.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni
kell: b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani.
Pc: III. Kerület
Óbuda–Békásmegyer
Önkormányzat
Fodros Általános Iskola
1039 Budapest,
Fodros u. 38–40.
F: Havas Thíra
Tel: 240-1070
Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.

Testnevelõ–
gyógytestnevelõ szakos
középiskolai tanár
Lf: 9–13 évfolyamos
gimnáziumi tanulók
testnevelés–gyógytestnevelés tantárgy oktatása.

Egyetemi v., testnevelõgyógytestnevelõ szakos
középiskolai tanári v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, kötelességtudat, önálló munkavégzésre való képesség.

ÁEI: 2012. aug. 31.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. aug. 23.
Pehi: 2012. aug. 28.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b. ön.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani a munkakör megnevezésével: „testnevelés–gyógytestnevelés szakos
középiskolai tanár” megnevezéssel ellátva.
Pc: Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Debrecen megyei jogú város
honlapja, Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 4024 Debrecen,
Kálvin tér 11.
NKI internetes honlap:
2012. júl. 18.
Portal.debrecen.hu:
2012. júl. 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.tagdebr.sulinet.hu
honlapon szerezhet.
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Szoboszló Úti
Általános Iskola
4031 Debrecen,
Szoboszlói út 3.

2

Magyar–ének szakos
általános iskolai tanár,
médiatanár, karvezetõ

3

Fõiskolai v.

Tanító, fejlesztõ pedagógus (matematika/rajz/
ének/testnevelés
mûveltség területtel)

16. szám
4

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2012. aug. 13.
Pc: Szoboszlói Úti
Általános Iskola igazgatója
4031 Debrecen,
Szoboszlói út 3.

ÁEI: 2012. okt. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2012. aug. 31.
Pbhi: 2012. aug. 13.
Pc: Szoboszlói Úti
Általános Iskola igazgatója
4031 Debrecen,
Szoboszlói út 3.

Dózsa György
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
6120 Kiskunmajsa,
Kálvária u. 6.

Angol–magyar vagy
angol–matematika vagy
angol–fizika szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v., magyar
állampolgárság, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
Pbhi: 2012. júl. 27.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om., b.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Dózsa György
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
6120 Kiskunmajsa,
Kálvária u. 6.

„Leg a láb” Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5650 Mezõberény,
Petõfi út 17–19.

Néptáncoktató

Magyar Táncmûvészeti
Fõiskolai v., illetve végzõs hallgató.

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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Általános Mûvelõdési
Központ Hunyadi János
Általános Iskolája
6622 Nagymágocs,
Rákóczi u. 27.

2

Gyógypedagógus és
tanulószobai nevelõ
Napközi otthonos nevelõ.

3

4

Fõiskola, gyógypedagógus (szurdopedagógus,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár),
büntetlen elõélet, magyar
állampolgárság.
Elõny: Start kártya,
földrajz, ének, rajz, kémia
szakos v.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû (egy tanév) közalkalmazotti jogviszony, három
hónapos próbaidõvel.
Pbhi: 2012. júl. 23.
Pehi: 2012. júl. 27.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
szl. megoldható.
A pályázathoz csatolni
kell: b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton kell benyújtani.
Pc: 6622 Nagymágocs,
Rákóczi F. u. 27.

Fõiskola, tanító, tanár,
büntetlen elõélet, magyar
állampolgárság.
Elõny: Start kártya.

Salomvári Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom
8995 Salomvár,
szakos tanár
Kossuth út 5.
Tel/fax: (92) 571-049

Tömörkény István
Gimnázium és Mûvészeti
Szakközépiskola
6720 Szeged,
Tömörkény u. 1.

Textilmûves mûvésztanár
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Szakirányú v., büntetlen
ÁEI: 2012. aug. 15.
elõélet, cselekvõképesség. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõs foglalkoztatás, törvényes heti munkaidõ 36 óra.
Pbhi: 2012. júl. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., a munkakörhöz kapcsolódó szakmai
elképzelések, tervek bemutatása, b.
A pályázat benyújtásának
módja: elektronikus úton a
pályázati azonosító számmal
ellátva: (100/2012.), valamint a munkakör megnevezésével ellátva kell
benyújtani. E-mail:
salomvar@freemail.hu

Egyetem, egyetemi v.,
textilmûves középiskolai
Lf: képzõ- és iparmûvésze- tanár.
ti szakközépiskolában
szakmai elmélet, szakmai
gyakorlat, rajz–festés
tanítása.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû közalkalmazotti jogviszony.
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A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. aug. 15.
Pehi: 2012. aug. 23.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal: (TIGM
114-1/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„textilmûves mûvésztanár”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Tömörkény István
Gimnázium és Mûvészeti
Szakközépiskola
6720 Szeged,
Tömörkény u. 1.
A pályázat további
megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
iskola honlapja, helyi lap.
Móricz Zsigmond
Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola, Kollégium,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat
6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.
Tel/fax: (76) 440-063

Matematika–informatika
szakos tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v.

3 fõ gyógypedagógus

Gyógypedagógus szakképesítés tanulásban akadályozott szak.
Elõny: Meixner tanfolyam, az iskolás Sindelar
tanfolyam és az Alapozó
Terápia tanfolyam
megléte.

Logopédia szakos
gyógypedagógus

Gyógypedagógus
szakképesítés

Vendéglátó szakmák
oktatásához szaktanár

Felsõfokú szakirányú v.,
öt év szgy.

Kozmetikus szakmai tanár

ÁEI: 2012. aug. 25.
Pbhi: 2012. aug. 15.
Pehi: 2012. aug. 17.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Nyitrainé Mudris
Gabriella igazgató
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Matematika–kémia–német
nyelv szakos
középiskolai tanár
(határozatlan idõre)

Matematika–kémia–
német nyelv szakos
középiskolai tanári képesítés (egyetemi v.)

ÁEI: 2012. aug. 16.
Pbhi: 2012. aug. 13.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: iskolavezetõség, szakmai vezetés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., b., szakmai ön., nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban kell
benyújtani.
Pc: dr. Vizi László Tamásné
igazgató
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.

Lf: matematika–kémia–
német nyelvi órák tartása.

Matematika–fizika–földrajz szakos tanár
(határozatlan idõre)

Matematika–fizika–földrajz szakos középiskolai
tanári képesítés
(egyetemi v.)

Lf: matematika–
fizika–földrajz órák
tartása.

Rajz–ének szakos
középiskolai tanár
(határozatlan idõre)

Rajz–ének középiskolai
tanári képesítés
(egyetemi v.)

Lf: Rajz–ének órák tartása.

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
1

Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakör-típusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban
megjelentetni.
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szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetõi gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Kultúra

A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendelkezésérõl szóló
150/1992. (XI. 20.) számú
Korm. rendeletben
foglaltak.
Felsõfokú közmûvelõdési
v. és szakképzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi
v. és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga, a
kulturális szakemberek
szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.
(I. 14.) NKÖM rendelet
szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmûvelõdési intézmény vezetõ tanfolyam
eredményes elvégzését
okirattal igazolja, a felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakkép-

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetõi megbízás
2017. szept. 30-ig
öt évre szól.
Határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kinevezés
könyvtáros munkakörben,
illetõleg öt évre szóló kinevezés vezetõi beosztás
ellátására.
Pbhi: 2012. szept. 15.
(a postai keletbélyegzõ
szerint.)
Pehi: a benyújtási határidõ
leteltét követõ 30 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Humánügyi
Bizottság bonyolítja le a pályázók személyes meghallgatását és bontja fel a zárt borítékot és javaslatot tesz az intézményvezetõ személyére a
képviselõ-testület felé.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om.,
b., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, referenciák
megjelölése.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályá-

Õrbottyán Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2162 Õrbottyán,
Fõ út 63.

Õrbottyán Nagyközség
Önkormányzat
Mûvelõdési Ház és
könyvtárigazgató
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zettségének vagy szakvizsgájának megfelelõ feladatkörben legalább
ötéves szgy-t szerzett és
kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenységet végez.
Rendelkezik könyvtárosi
szakirányú egyetemi végzettséggel, vagy fõiskolai
szakirányú végzettséggel.
Legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ szgy.

zati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
(716/2012.), valamint „Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani,
vagy személyesen: Cserepka
András polgármester,
Pest megye, 2162 Õrbottyán,
Fõ út 63.
Pc: Õrbottyán Nagyközség
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2162 Õrbottyán, Fõ út 63.
f: Cserepka András
polgármester
Tel: (28) 360-044/0
telefonszámon,
valamint a
www.orbottyan.hu
oldalon olvashat.

Közlemény felsõoktatási oklevelek és középiskolai bizonyítványok érvénytelenítésérõl
1.
Közlemény Alapszakos (BA) oklevél érvénytelenítésrõl
Baumgartner Tünde
Törzskönyvi szám: T783/FI87515/BT
Az alapszakos (BA) germanisztika, német alapszakos bölcsész végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Miskolci
Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2009. november 3-án, a 431-BT/2009 sz. alatt állított ki, elveszett, helyette 2012.
április 25-én másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
2.
Közlemény szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél érvénytelenítésérõl
Zoltán Annamária
Törzskönyvi szám: BT-XIX-22/2001.
A szakirányú továbbképzésben szerzett közoktatási vezetõ szakvizsgázott pedagógus végzettséget tanúsító oklevél,
melyet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2003. május 26-án, a 336-BT/2003 sz. alatt állított ki, elveszett,
helyette 2012. július 3-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Kovács Viktor s. k.,
fõtitkár
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3.
A Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (3200 Gyöngyös, Kossuth L. u. 33.) az alábbi sorszámú,
rontott
érettségi bizonyítványait: P44 B 092280
P44 B 092332
P44 B 092334
P44 B 092335
P44 E 022195
P44 F 077873
P44 F 085071
P44 F 085072
P44 G 037255
P44 G 038094
P44 G 038098
tanúsítványait: P45 G 000069, P45 G 000079,
6–8. évfolyamos gimnáziumi bizonyítványait: PT P 006515, PT P 006531
érvénytelenítette, majd 2012. július 9-én megsemmisítette.
dr. Czinder Péter s. k.,
igazgató

4.
A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskolában az alábbi bizonyítványok kerültek
megsemmisítésre:
Bizonyítvány megnevezése

Bizonyítvány sorszáma

1.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075578

2.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075576

3.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075572

4.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075571

5.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075566

6.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075569

7.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075577

8.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075597

9.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075750

10.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075670

11.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075748

12.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075674

13.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075675

14.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075669

15.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075678
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Bizonyítvány megnevezése

Bizonyítvány sorszáma

16.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075671

17.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 505/KN r. sz. P60H 000770

18.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 505/KN. r. sz. P60H 000768

19.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44G 045898

20.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075553

21.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075713

22.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075638

23.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075638

24.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075652

25.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075649

26.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075647

27.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075646

28.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075641

29.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075645

30.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075639

31.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075743

32.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075738

33.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075742

34.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075741

35.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075745

36.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075740

37.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075737

38.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075739

39.

Érettségi bizonyítvány

A. Tü. 500. r. sz. P44H 075744

40.

Tanúsítvány

A. Tü. 500/TAN. r. sz. P45H 019067

41.

Tanúsítvány

A. Tü. 500/TAN. r. sz. P45H 019060

42.

Tanúsítvány

A. Tü. 500/TAN. r. sz. P45H 019064

43.

Bizonyítvány négy–öt évfolyamos gimnáziumoknak

A. Tü. 933/új r. sz. PTP 015848

44.

Bizonyítvány négy–öt évfolyamos gimnáziumoknak

A. Tü. 933/új r. sz. PTP 015767

45.

Bizonyítvány négy–öt évfolyamos gimnáziumoknak

A. Tü. 933/új r. sz. PTP 015862

Horváthné Szabó Éva s. k.,
igazgató
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
Szervezeti és Mûködési Szabályzata*
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) a felsõoktatásban folyó képzés, tudományos
kutatás, mûvészeti alkotótevékenység tudományos minõségének ellenõrzését, biztosítását és értékelését elõsegítõ országos szakértõi testület.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Általános adatok:
A szervezet neve:
Rövidített neve:
Angol neve:
Jogállása:
Székhelye:
Alapító jogszabályok:

Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
MAB
Hungarian Accreditation Committee
jogi személy, közhasznú szervezet
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B IV. em.
A nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 70–71. §-ai
A felsõoktatási minõségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseirõl szóló 19/2012. (II. 22.)
Korm. rendelet
Alapító okirat:
OK-8293-6/2010
Adószáma:
18190247-2-42
Képviselõ:
a MAB elnöke
(2) A MAB Testületbõl és a Testület mellett mûködõ Titkárságból, továbbá a MAB Testületétõl és Titkárságától elkülönült Felügyelõ Bizottságból áll.
(3) A MAB szervezetét és mûködését a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Nftv.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), (átmenetileg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény), a felsõoktatási minõségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseirõl szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Minõségügyi kormányrendelet), (átmenetileg: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl),
valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet keretei között – az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet szabályaira is figyelemmel – a jelen szabályzat határozza meg.
(4) A MAB tagja az Európai Felsõoktatási Minõségbiztosítási Szövetségnek (European Association for Quality Assurance in Higher Education) (a továbbiakban: ENQA). A MAB elfogadja és alkalmazza „A felsõoktatás minõségbiztosításának európai sztenderdjei és irányelvei” (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher
Education Area) (a továbbiakban: ESG) c. dokumentumban meghatározott elveket.
(5) Az oktatásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH)
felkérésére a MAB a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott szakértõként közremûködik.
(6) A MAB a felsõoktatási intézmények kérésére vagy – a jogszabályokban meghatározottak alapján – saját kezdeményezésére a jogszabályokban, a bírálati szempontrendszerében és a jelen szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottak szerint ad szakértõi véleményt.

* Elfogadva a MAB 2012/6/III. sz. határozatával.
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II. A MAB FELADATAI
II.1. SZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN
II.1.1. Felsõoktatási intézmény muûködésének engedélyezése (intézmény-létesítés),
valamint muködési engedélyének felülvizsgálata
2. §
(1) A MAB az OH megkeresésére szakértõi véleményt készít a felsõoktatási intézmény mûködésének engedélyezésére, valamint mûködési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban.
(2) A MAB a szakértõi vélemény kialakítása során vizsgálja a képzés, a tudományos kutatás, a mûvészeti alkotótevékenység jogszabályokban és a MAB bírálati szempontrendszerében meghatározott feltételeinek meglétét, valamint azt,
hogy a felsõoktatási intézmény mely képzési, illetve tudományterületen, képzési szinten rendelkezik a szükséges feltételekkel.

II.1.2. Felsõoktatási intézmény alapító okiratában szereplõ adatok megváltoztatása
3. §
A MAB az OH megkeresésére szakértõi véleményt készít a felsõoktatási intézmény alapító okiratában szereplõ adatok megváltoztatására irányuló eljárásban a tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében.

II.1.3. Képzés engedélyezése, ellenõrzése
II.1.3.1. Alap- és mesterképzési szak létesítése
4. §
(1) A MAB az OH megkeresésére szakértõi véleményt készít az alap-, illetve mesterképzési szak létesítési kérelmérõl.
(2) A MAB a szakértõi vélemény kialakítása során vizsgálja, hogy a létesítendõ szaknak a kérelmezõ felsõoktatási intézmény által kidolgozott képzési és kimeneti követelményei megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek, s az alapján kidolgozható-e olyan képzés, amely biztosítja, hogy a hallgatók a megfelelõ szintû ismereteket és kompetenciákat elsajátíthassák, mely az adott szakterületen a magasabb végzettségi szint vagy tudományos fokozat megszerzésére irányuló
képzésbe való továbblépéshez, illetve a munkaerõ-piaci elvárásoknak való megfeleléshez szükséges.

II.1.3.2. Alap- és mesterképzési szak indítása
5. §
(1) A MAB az OH megkeresésére szakértõi véleményt készít a felsõoktatási intézmény alap- és mesterképzés engedélyezésére, ellenõrzésére (felfüggesztésére) irányuló eljárásában.
(2) A MAB a szakértõi vélemény kialakítása során vizsgálja, hogy a kérelmezõ felsõoktatási intézmény a szak képzési és kimeneti követelményei alapján a jogszabályi feltételeknek megfelelõen dolgozta-e ki a képzési tervet, s a képzés
vagy a tervezett képzés biztosítja-e, hogy a hallgatók a megfelelõ szintû ismereteket és kompetenciákat elsajátíthassák,
mely az adott szakterületen a magasabb végzettségi szint vagy tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésbe való továbblépéshez, illetve a munkaerõ-piac minõségi elvárásainak való megfeleléshez szükséges, továbbá az intézményben biztosítottak-e a minõségi képzés személyi és infrastrukturális feltételei, valamint kutatási háttere.
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II.1.3.3. Magyar felsõoktatási intézmény külföldön folytatandó székhelyen kívüli képzésének indítása
6. §
(1) A MAB az OH megkeresésére szakértõi véleményt készít a felsõoktatási intézmény külföldön folytatandó székhelyen kívüli képzésének engedélyezésére, ellenõrzésére (felfüggesztésére) irányuló eljárásában.
(2) A MAB a szakértõi vélemény kialakítása során a szakindítási kérelem vizsgálati szempontjain túl azt is vizsgálja,
hogy a székhelyen kívüli képzés helyszínén a képzés adminisztratív és infrastrukturális feltételei rendelkezésre állnak-e.

II.1.4. Doktori iskola létesítése, doktori képzés indítása
7. §
A MAB az OH megkeresésére szakértõi véleményt készít doktori iskola létesítésére vagy megszüntetésére irányuló
eljárásban.

II.1.5. Külföldi felsoõoktatási intézmény magyarországi mûködésének engedélyezése,
valamint mûködési engedélyének felülvizsgálata
8. §
A MAB az Oktatási Hivatal megkeresésére szakértõi véleményt készít a külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi mûködésének engedélyezésére, valamint mûködési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban.

II.2. EGYÉB TEVÉKENYSÉG
II.2.1. Egyetemi tanári pályázat véleményezése
9. §
(1) A MAB a felsõoktatási intézmény kérésére véleményt nyilvánít az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatos eljárásban az egyetemi tanári pályázatról.
(2) A MAB az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatos eljárásban a szakértõi vélemény kialakítása során vizsgálja, hogy a pályázó a pályázatban foglaltak alapján megfelel-e az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás Nftv. 28.§ (5) bekezdés szerinti feltételeinek, valamint értékeli a pályázó oktatói, tudományos, illetve mûvészeti eredményeit.
(3) A MAB Felülvizsgálati Bizottsága a miniszter megkeresésére felülvizsgálati eljárás keretében szakértõi véleményt készít az egyetemi tanári pályázatról.

II.2.2. A felsõoktatási képzés és a felsõoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatos minõséghitelesítés
és minõségértékelés
10. §
(1) A MAB a miniszter vagy az OH felkérésére a felsõoktatási képzés és a felsõoktatási intézmények fejlesztésével
kapcsolatban értékelést, jelentést készít, minõségfejlesztési kérdésekben közremûködik.
(2) A MAB a felsõoktatási intézmény felkérésére a felsõoktatási intézményrõl, minõségbiztosítási rendszerérõl értékelést készít.
(3) A MAB az OH-val egyeztetett munkaterve szerint, a felsõoktatási intézmények mûködési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásokkal összehangolva végzi a mûködõ intézmények és képzések intézmény- és programakkreditációját.
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II.2.2.1. Intézményakkreditáció
11. §
A MAB az intézményakkreditáció keretében az OH-val egyeztetett munkaterve szerint, a felsõoktatási intézmények
mûködési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásokkal összehangolva, 5 éves ciklusban a felsõoktatási intézmény képzési, tudományos kutatási, mûvészeti alkotótevékenységének (alaptevékenységének) ellátását biztosító feltételek, szervezeti és mûködési rend értékelését és minõségének hitelesítését (akkreditációját) végzi az ESG elvei alapján
kialakított bírálati szempontrendszere szerint, különös tekintettel az intézményi minõségfejlesztési program tartalma, az
ESG-nek való megfelelése, szervezeti háttere, végrehajtása és eredményei értékelésére, valamint a kimeneti követelmények teljesülésének nyomon követésére kialakított rendszer értékelésére.

II.2.2.2. Programakkreditáció
12. §
A MAB a programakkreditáció keretében az OH-val egyeztetett munkaterve szerint egy adott képzési területhez,
illetve képzési ághoz1 tartozó alap- és mesterképzési szakokon folyó képzés egyidejû elemzését, értékelését és minõséghitelesítését (akkreditációját) végzi (a továbbiakban: párhuzamos programakkreditáció) bírálati szempontrendszere
alapján, hangsúlyt helyezve a kimeneti követelmények teljesülésének értékelésére.

II.2.2.3. Doktori iskola akkreditáció
13. §
A MAB a doktori iskolák akkreditációja keretében a doktori iskolák mûködésének személyi és infrastrukturális feltételeit vizsgálja, a doktori iskolákban folyó képzés és tudományos kutatás illetve alkotómunka értékelését és mindezek révén a doktori iskolák minõségének hitelesítését (akkreditációját) végzi bírálati szempontrendszere alapján.

II.2.2.4. Nyomon követési (monitoring) eljárás
14. §
A MAB a nyomon követési eljárás keretében a felsõoktatási intézmény képzési, tudományos kutatási, illetve mûvészeti alkotótevékenysége fejlesztésének, a minõségfejlesztési programban meghatározott intézkedések megvalósulásának, valamint a MAB által korábbi eljárás keretében tett észrevételek, minõségjavítási javaslatok nyomán született intézkedések értékelését végzi bírálati szempontrendszere alapján.

II.2.3. Nemzetközi minõségfejlesztési feladatok
15. §
A MAB figyelemmel kíséri a felsõoktatás minõségfejlesztési tevékenységének és az Európai Felsõoktatási Térség fejlesztése irányelveinek harmonizációját, és aktívan részt vesz nemzetközi felsõoktatási minõségügyi szervezetek tevékenységében.

1

Az egyes képzési területeket és azokon belül a képzési ágakat a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rend. mellékletei határozzák meg.
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II.2.4. Jogszabálytervezetek véleményezése
16. §
(1) A MAB megkeresésre véleményt nyilvánít jogszabályok tervezeteirõl.

II.2.5. Törvényességi ellenõrzés kezdeményezése
17. §
(1) A MAB megfelelõ ok fennállása esetén hatósági ellenõrzést kezdeményez az OH-nál.
(2) A MAB megfelelõ ok fennállása esetén törvényességi ellenõrzést kezdeményez a miniszternél.
III. A MAB SZERVEZETE
18. §
(1) A MAB Testületbõl, a Testület mellett mûködõ Titkárságból, továbbá a MAB Testületétõl és Titkárságától elkülönült Felügyelõ Bizottságból áll.

III.1. A MAB TESTÜLETE
19. §
(1) A MAB Testülete a szervezet legmagasabb szintû döntéshozó, illetve javaslattevõ szerve.
(2) A MAB Testülete által követendõ értékek és elvek: a Magyarország alkotmányos rendjének, oktatási rendszerének, valamint az Európai Felsõoktatási Térség kinyilvánított értékei és elvei.

III.1.1. A tagok
20. §
(1) A MAB Testületének 18 tagja van.
(2) A MAB Testület tagjainak delegálási rendjét az Nftv. 71. §-a, valamint a Minõségügyi kormányrendelet 7–13. §-ai
szabályozzák.
(3) Nem lehet a MAB Testületének tagja, aki
a) az FTT tagja,
b) rektor,
c) kormánytisztviselõ, továbbá akit
d) jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.
(4) A MAB testületi tagság megszûnik:
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag írásos lemondásával,
d) felmentésének kezdeményezése esetén, ha – a miniszter javaslatára – a miniszterelnök a tag megbízatását
visszavonja.
(5) A tag felmentését kezdeményezi a MAB elnöke az arra alapul szolgáló ok észlelését követõen, ha
a) a tagot jogerõsen végrehajtható szabadságvesztésre ítélik, vagy
b) a tagság ideje alatt keletkezett, a tagsággal összeférhetetlen okot, tényt a tag nem szünteti meg.
(6) Ha a MAB elnöke az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, vagy a felmentés kezdeményezése a MAB
elnökével kapcsolatban merül fel, a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy bármely tag kezdeményezheti a felmentést.
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(7) A tag felmentését kezdeményezi a MAB elnöke a jelenlévõ testületi tagok kétharmadának szavazatával abban az
esetben is, ha a MAB Testületének megítélése szerint
a) a tag elfogult, vagy
b) a kezdeményezést megelõzõ egy éven belül az ülések több mint felén nem jelenik meg.
(8) A MAB elnöke a felmentési javaslatot a miniszternek terjeszti fel.
(9) A MAB tagjai a Minõségügyi kormányrendelet 12.§-ában foglaltak szerint az oktatásért felelõs miniszter által
megállapított mértékû tiszteletdíjban részesülnek.
(10) A tagság nem függeszthetõ fel és nem szüneteltethetõ.
(11) A (4) bekezdés c) pontjában szabályozott megszûnési okok bekövetkezte, és a megbízólevél visszavonása közötti idõszakban a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, illetve nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat.
21. §
(1) A Testület tagjai nem a delegálók vagy egyes intézmények, szervezetek érdekeit képviselik, hanem a MAB által
képviselt értékeket és elveket szem elõtt tartva járnak el. Mindenkor a minõséget képviselik szemben az esetleges részérdekekkel.
(2) A Testület tagjai úgy látják el a feladataikat, hogy a MAB elfogulatlan, pártatlan, objektív szempontokon alapuló
szakmai álláspontjának kialakítása biztosított legyen.
(3) A Testület tagjai a MAB elõtt levõ ügyeket kötelesek bizalmasan kezelni. Ennek megszegése etikai eljárást von
maga után.
III.1.2. A Testület üléseire meghívottak
22. §
A MAB Testületének ülésén tanácskozási joggal részt vesz a MAB fõtitkára, fõtitkárhelyettese, gazdasági igazgatója,
szakreferensei.
23. §
(1) A MAB Testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehet a MAB FB elnöke, illetve tagjai.
(2) A MAB Testülete vagy elnöke meghívására – amennyiben az ülés napirendje indokolja – a MAB Testületének
ülésén tanácskozási joggal részt vehet:
a) az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: NEFMI),
b) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA),
c) a Magyar Rektori Konferencia (a továbbiakban: MRK),
d) a Felsõoktatási Tervezési Testület (a továbbiakban: FTT),
e) az Országos Doktori Tanács (a továbbiakban: ODT),
f) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK),
g) a MAB FvB
képviselõje.
24. §
(1) A MAB Testülete – ha a tárgyalandó ügy szakmailag indokolt módon különleges szakértelmet igényel – az egyes
tudományágak2, képzési területek, illetve a felhasználói szféra képviseletének biztosítása érdekében az adott ügy tárgyalásához külsõ szakértõt hívhat meg a MAB Testületének ülésére tanácskozási joggal.
(2) A meghívott külsõ szakértõ tiszteletdíjban nem részesül. A meghívott külsõ szakértõ összeférhetetlensége tekintetében a Testület tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2

A MAB mûködésében, szakértõi véleményezésében figyelembe vett tudományágakat a Doktori iskolák létesítésének és mûködésének akkreditációs bírálati
szempontjai címû dokumentum 4.1 sz. melléklete tartalmazza. Elérhetõ a MAB honlapján, az Akkreditáció / Doktori iskola / DI bírálati szempontok
menüpontban. http://www.mab.hu/joomla/doc/120224DI_kov.doc
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III.1.3. A MAB Testületének feladat- és hatásköre
25. §
A MAB Testülete testületi határozat formájában:
a) szakértõi véleményt, illetve akkreditációs jelentést ad – a külsõ bírálók és a döntés-elõkészítõ bizottságok véleménye alapján – a MAB feladatkörébe tartozó ügyekben, kivéve a felülvizsgálati eljárás alá tartozó ügyeket,
b) elfogadja a MAB szervezeti és mûködési szabályzatát, bírálati szempontrendszerét, valamint egyéb – a MAB
mûködésével kapcsolatos – dokumentumokat,
c) dönt a Testületet és a MAB bizottságait érintõ személyi kérdésekben,
d) elfogadja a MAB gazdálkodási tervét és beszámolóját,
e) dönt a bírálók tiszteletdíjáról,
f) testületi állásfoglalásokat fogad el a MAB-ot érintõ kérdésekben.

III.2. A MAB ELNÖKE, ALELNÖKEI
III.2.1. A MAB elnöke
26. §
(1) Az Nftv. 71. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kinevezett elnök a Minõségügyi kormányrendelet 4. § (5) bekezdése, valamint a 6. § (2) bekezdése szerint a MAB képviselõje és a MAB Testületének elnöke.
(2) Az elnököt – akadályoztatása esetén – az elnök által erre felkért alelnök helyettesíti.
(3) Az elnök feladat- és hatásköre:
a) Az alakuló ülés kivételével összehívja és vezeti a MAB Testületének üléseit.
b) Koordinálja a döntés-elõkészítõ bizottságok, ill. kollégiumok, valamint a Magyar és a Nemzetközi Tanácsadó
Testület tevékenységét.
c) Irányítja a Titkárság szakmai tevékenységét.
d) Dönt azokban a kérdésekben, amelyhez a Testület döntése nem szükséges, vagy amelyeket a Testület a hatáskörébe utal.
e) Képviseli a MAB-ot, mely jogát esetenként vagy általánosan a Testület valamely tagjára vagy a fõtitkárra átruházhatja.
f) Gyakorolja a Titkárság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, mely jogát a fõtitkárra átruházhatja.
g) Tervezi, irányítja és ellenõrzi a MAB szakmai munkáját.
h) Rendelkezik a MAB költségvetése felett. Tervezi, irányítja és ellenõrzi a MAB gazdálkodását. E hatáskörét a
MAB fõtitkárára átruházhatja.
i) Biztosítja – a költségvetés keretein belül – a MAB Titkárság mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. E hatáskörét a MAB fõtitkárára átruházhatja.
j) Ellátja a MAB mûködését érintõ jogszabályokban a vezetõ részére elõírt feladatokat.
k) Gondoskodik a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítésérõl.
l) Az elnök havonta – a miniszter által meghatározott mértékû – tiszteletdíjban részesül.
(4) Az elnök által átadható hatáskörök a következõk:
a) a MAB reprezentatív képviselete (Testület tagjának, fõtitkárnak, fõtitkárhelyettesnek),
b) a munkáltatói jogok (fõtitkárnak, fõtitkárhelyettesnek írásban),
c) a MAB költségvetése feletti rendelkezési jog (fõtitkárnak, fõtitkárhelyettesnek írásban).
(5) Jogkör átadásakor az elnök írásban közli, hogy az átadott jogkör gyakorlója milyen korlátozással járhat el.
(6) A MAB elnöke – valamint az e tisztségre javasolt személy – amennyiben egyidejûleg más közhasznú szervezetnél
is tölt be vezetõ tisztséget, errõl köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni.
(7) Nem lehet a MAB elnöke, aki a választás idõpontját megelõzõ két éven belül megszûnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be a megszûnést megelõzõ két éven belül legalább egy évig vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(8) Amennyiben a MAB elnöke e megbízatásával összefüggésben – a MAB Testületének megítélése szerint – jogszabályba ütközõ cselekményt vagy mulasztást követ el, a MAB Testülete a miniszternek az elnök megbízásának visszavonására tesz javaslatot. A MAB Testületének állásfoglalását a visszavonásról a MAB Testületének bármely tagja, vagy a
Felügyelõ Bizottság írásos indoklással kezdeményezheti. A visszavonási javaslatot a MAB Testülete a tagok legalább
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kétharmados jelenléte mellett a tagok többségének támogatásával teszi meg. Az elnök megbízásának visszavonására a
megbízással azonos rendben kerül sor.

III.2.2. A MAB alelnökei
27. §
(1) A MAB Testülete a MAB elnökének javaslatára, tagjai közül, a jelenlevõ tagok egyszerû többségével, titkos szavazással két alelnököt választ. Az alelnököket a MAB elnöke kéri fel a ciklus idõtartamára az alelnöki teendõk ellátására.
(2) Az alelnök feladat- és hatásköre:
a) Az elnök írásbeli meghatalmazása alapján eljárhat az elnök hatáskörébe tartozó – a meghatalmazásban konkrétan meghatározott – ügyekben, kivéve a munkáltatói jogkör gyakorlására, valamint a költségvetés feletti
rendelkezésre irányuló ügyeket.
b) Az elnök akadályoztatása esetén – a jelen szabályzatban meghatározott esetekben – az elnököt az azzal megbízott alelnök helyettesíti.
Az alelnök a Minõségügyi kormányrendelet 12. §-ában foglaltak szempontjából tisztségviselõnek minõsül, és a miniszter által meghatározott mértékû tiszteletdíjra jogosult.

III.3. TANÁCSADÓ TESTÜLETEK
III.3.1. Nemzetközi Tanácsadó Testület
28. §
(1) Annak érdekében, hogy a MAB fokozottabban kapcsolódjék be az Európai Felsõoktatási Térségbe, Nemzetközi
Tanácsadó Testületet (NTT) hoz létre. Az NTT tagjai a felsõoktatási minõséghitelesítés és minõségbiztosítás, valamint
egyes tudomány-, illetve képzési területek kiemelkedõ képviselõi. Felkérésük meghatározott idõtartamra szól.
(2) Az NTT tagjaira a MAB elnöke tesz javaslatot, a javaslatról a Testület a jelenlevõ tagok egyszerû többségének
szavazatával dönt. A döntésrõl az elnök tájékoztatja a felkérendõ személyeket.
(3) Az NTT tagjai rendszeres tájékoztatást kapnak a MAB tevékenységérõl.
(4) Az NTT munkáját a MAB elnöke koordinálja.

III.3.2. Magyar Tanácsadó Testület
29. §
(1) Annak érdekében, hogy a társadalmi és gazdasági élet felsõoktatással kapcsolatos igényeit a MAB közvetlenül is
megismerje és figyelembe vegye, Magyar Tanácsadó Testületet (MTT) hoz létre. Az MTT felkérése meghatározott idõtartamra szól.
(2) Az MTT tagjaira a MAB elnöke tesz javaslatot a MAB Testület felhasználói szférából delegált tagjainak véleményét is kikérve. Az elnök javaslatáról a Testület a jelenlevõ tagok egyszerû többségének szavazatával dönt. Az elnök a
döntésrõl tájékoztatja a felkérendõ személyeket.
(3) Az MTT tagjai évenként legalább egyszer kifejtik véleményüket a magyar felsõoktatás minõségével kapcsolatos
álláspontjukról.
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III.4. A DÖNTÉS-ELÕKÉSZÍTÉS SZERVEZETI RENDSZERE
30. §
(1) A MAB Testülete a döntéseinek elõkészítésére – a Minõségügyi kormányrendelet által megszabott keretek között – az
alábbi bizottsági rendszert mûködteti. A döntés-elõkészítõ szervezeti egységek bizottságok, illetve kollégiumok lehetnek.
(2) A döntés-elõkészítõ bizottságok típusai:
a) Állandó bizottságok:
i) szakbizottság,
ii) kollégium,
b) Eseti bizottságok:
i) látogató bizottság,
ii) ad hoc bizottság.
(3) A MAB döntés-elõkészítõ állandó bizottságainak részletes felsorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.
III.4.1. Az állandó bizottságok
31. §
Az állandó bizottságok a MAB jogszabályban rögzített feladatainak ellátása érdekében a döntés-elõkészítés céljára
létrehozott, folyamatosan mûködõ bizottságok.
III.4.1.1. A szakbizottságok
32. §
(1) A szakbizottságok a MAB döntés-elõkészítõ bizottságai.
(2) A szakbizottság feladata:
a) Intézménylétesítés és mûködési engedély felülvizsgálata keretében végzett véleményezés;
b) Alap- és mesterképzési szakok létesítése keretében végzett véleményezés;
c) Alap- és mesterképzési szakok indítása vagy ellenõrzése keretében végzett véleményezés (magyar nyelven,
idegen nyelven, illetve székhelyen, székhelyen kívül);
d) Doktori iskola létesítése vagy megszüntetése keretében végzett véleményezés;
e) Egyetemi tanári pályázatok véleményezése;
f) Külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi mûködésének engedélyezése keretében végzett véleményezés;
g) Egyéb, eseti feladatok.
33. §
(1) A bizottság elnöke a Testület tagja, akit a MAB elnökének elõterjesztésére a Testület jelenlevõ tagjai titkos szavazással, egyszerû többséggel választanak meg.
(2) A MAB elnökének elõterjesztésére a Testület a bizottsági elnök megválasztásával egyidejûleg – testületi tag esetén titkos szavazással – a jelenlevõ tagok egyszerû többségével bizottsági társelnököt, szakmailag indokolt esetben több
társelnököt választ. A társelnök a bizottság tagja, feladata a bizottsági elnök munkájának segítése. Az elnök akadályoztatása vagy érintettsége esetén az elnöki teendõket a társelnök látja el.
(3) A bizottsági tagokat a bizottsági elnök és társelnök vagy társelnökök közös – a MAB elnöke által nem kifogásolt – elõterjesztése alapján a Testület szabad listára történõ nyílt szavazással, a jelenlevõ tagok egyszerû többségével választja meg.
(4) A bizottsági tagok száma legfeljebb 15 fõ. Kivételes esetben (pl. sok, és lényegesen különbözõ tudományágat magába foglaló tudományterület esetén) a tagok létszáma ennél több is lehet.
(5) A MAB testületi tagok hivatalból tagjai a tudományterületi hovatartozásuk szerint illetékes bizottságnak. A tudományterületi hovatartozásáról a szakképzettsége, és a kutatási területe figyelembevételével a testületi tag maga nyilatkozik. A bizottság többi tagja a felsõoktatási intézmények oktatói, valamint a kutatói- és a felhasználói szféra képviselõi
közül választható a bizottság jellegének megfelelõen. A bizottságokba egy hallgató tagot is kell választani, akinek személyére a DOSZ tesz javaslatot.
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(6) A tagok kiválasztásakor a létszámhatáron belül – a bizottság jellegének megfelelõen – törekedni kell:
a) a tudományterületen belül a tudományágak, valamint tudományágnak nem minõsülõ önállósult szakterületek
megfelelõ képviseletére,
b) a képzési ciklusok arányos képviseletére,
c) a felhasználói szféra minél szélesebb körének képviseletére,
d) a földrajzi régiók képviseletére,
e) az elõzõ ciklusban mûködõ bizottsággal való folytonosságra,
f) nõi tagok részvételére.
(7) A tagok kiválasztásakor figyelemmel kell lenni továbbá a következõkre:
a) A felsõoktatási intézményben oktató, kutató személyek rendelkezzenek tudományos fokozattal.
b) Egy intézménybõl maximum 3 foglalkoztatott személy lehet tagja egy szakbizottságnak. A MAB Testületének
egyedi döntése alapján, szakmailag különösen indokolt esetben, ettõl legfeljebb plusz két fõvel lehet eltérni.
(8) A bizottsági tagjelöltek listáját a bizottság elnöke és – már megválasztott – társelnöke vagy társelnökei közösen
állítják össze.
(9) A MAB tagjai is tehetnek személyi javaslatokat a bizottsági elnököknek bizottságuk összeállításához.
(10) A korábbi ciklus bizottsági tagságát lehetõleg egyharmad arányban meg kell újítani.
(11) Egy személy egymást követõen maximum két cikluson keresztül lehet bizottsági tag. Kivétel lehet a MAB tagja,
a bizottság korábbi elnöke és – szakmailag rendkívül indokolt esetben – bizottságonként további egy személy, de csak
további egy ciklusra.
(12) A bizottsági tagok összeférhetetlensége tekintetében a Testület tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
34. §
(1) A bizottsági elnököt, társelnökö(ke)t és tagokat a bizottság munkájában való részvételre a ciklus idõtartamára a
MAB elnöke kéri fel.
(2) A bizottság tagjai a bizottság munkájában való részvételért nem részesülnek külön díjazásban.
(3) A bizottsági tagság megszûnik:
a) a megbízás idõtartamának elteltével,
b) a tag halálával,
c) lemondással, és annak a MAB elnöke által történt elfogadásával,
d) felmentéssel.
(4) A MAB elnöke a bizottsági tag felmentésére tesz javaslatot, ha
a) a bizottság valamely tagja egy éven belül az ülések több mint felén nem jelenik meg, vagy
b) a tag az összeférhetetlenséget a MAB elnökének felszólítása ellenére a megadott határidõn belül nem szünteti meg.
(5) A MAB elnöke a bizottsági tag felmentésére tesz javaslatot akkor is, ha a MAB etikai bizottsága az etikai eljárás
lefolytatását követõen ezt javasolja.
(6) A bizottsági tag felmentéséhez a Testület jelenlevõ tagjai kétharmadának szavazata szükséges, személyi ügy lévén titkos szavazással.
III.4.1.2. Kollégium
35. §
A kollégium olyan döntés-elõkészítõ bizottság, melyet a MAB a Testület számára készített egyes szakbizottsági elõterjesztések koherenciájának biztosítása céljából hoz létre. A kollégium tagjai a Testület – a feladatkörnek megfelelõ
szempont alapján kiválasztott – tagjai. Szakmailag indokolt esetben más – szakmai és tudományos szempontból alkalmas – személyek is a kollégium tagjává választhatók.

Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium
36. §
(1) A MAB a doktori iskolák létesítésének és mûködésének véleményezésére, a doktori iskolák minõséghitelesítésére, valamint az egyetemi tanári munkaköri címre pályázó személyek pályázatainak véleményezésére ad hoc kollégiumot
(a továbbiakban: Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium, EDK) mûködtet.
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(2) Az EDK a MAB véleményezõ, javaslattevõ, döntés-elõkészítõ bizottsága.
(3) Az EDK feladata:
a) Közremûködés a doktori iskolákra és a doktori képzésre vonatkozó bírálati szempontrendszer kialakításában,
valamint annak háromévenkénti felülvizsgálatában.
b) A szakbizottságok doktori iskola létesítése és a doktori képzés vizsgálata tárgyában készített határozati javaslatainak megvitatása és a Testület elé terjesztése.
c) Közremûködés az egyetemi tanári kinevezéshez benyújtott pályázatok bírálati szempontrendszerének kialakításában, valamint annak háromévenkénti felülvizsgálatában.
d) A szakbizottságok egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó határozati javaslatainak megvitatása és a Testület
elé terjesztése.
(4) A kollégium munkáját a kollégium elnöke irányítja, akit a MAB elnökének javaslatára a Testület választ meg titkos szavazással, a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával.
(5) A kollégium tagjait a MAB elnökének és a kollégium elnökének közös elõterjesztésére választja a Testület szabad
listára történõ nyílt szavazással, a jelenlevõ tagok egyszerû többségével.
(6) A hittudományokat és a mûvészeteket képviselõ tagok kivételével a kollégium tagja kizárólag olyan személy
lehet, aki az MTA rendes vagy levelezõ tagja, vagy az MTA doktora címmel rendelkezik.
(7) A kollégiumnak szakmailag indokolt esetben olyan személy is tagja lehet, aki a MAB Testületének nem tagja.
(8) A kollégiumi tagokat a MAB elnöke kéri fel a kollégiumi munkában való részvételre.
(9) A kollégium tagjai a kollégiumi munkában való részvételért nem részesülnek külön díjazásban.
(10) A kollégiumok megalakítására és tagságára egyebekben a szakbizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

III.4.2. Az eseti bizottságok
III.4.2.1. A látogató bizottságok (LB-k)
37. §
(1) Az intézményakkreditáció lefolytatása érdekében a MAB intézményenként, a párhuzamos programakkreditáció
lefolytatására pedig képzési területenként látogató bizottságot (a továbbiakban: LB) hoz létre.
(2) Az LB az intézményi, illetve a párhuzamos programakkreditációra vonatkozó döntés tekintetében a MAB döntés-elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ bizottsága.
(3) Az LB feladata:
a) az intézményakkreditáció esetén az intézményi önértékelés és a helyszíni látogatás alapján az intézmény képzési, kutatási, illetve mûvészeti tevékenységének értékelése, különös tekintettel a jogszabályokban és a MAB
bírálati szempontrendszerében foglalt szempontokra, valamint az intézményi minõségfejlesztési program tartalmának, az ESG-megfelelésének, szervezeti hátterének, továbbá a program végrehajtásának és eredményeinek értékelése;
b) párhuzamos programakkreditáció esetén az intézményi önértékelések és a helyszíni látogatások alapján
egy-egy kiválasztott képzési területen vagy képzési ágban vagy szakon folytatott képzések értékelése, különös
tekintettel a jogszabályokban és a MAB bírálati szempontrendszerében foglalt elvárásokra.
(4) Az LB elnökének személyére a MAB elnöke tesz javaslatot. Hitéleti képzést vagy azt is folytató egyházi felsõoktatási intézmény LB elnökének személyére a fenntartó képviselõjével egyetértésben tesz javaslatot a MAB elnöke.
(5) Az LB elnök megválasztása a Testület jelenlevõ tagjainak egyszerû többségének támogató szavazatával történik.
(6) Az LB tagjaira az LB elnöke tesz javaslatot. Az LB-nek minden esetben van minõségbiztosítási szakember, illetve
hallgató tagja is.
(7) Nem jelölhetõ LB tagnak olyan személy, aki az érintett intézménnyel munkaviszonyban, vagy más, anyagi ellenszolgáltatással járó szerzõdéses viszonyban áll, továbbá akitõl bármely más oknál fogva az ügy tárgyilagos megítélése
nem várható el.
(8) A LB tagjairól – legalább 30 nappal a látogatást megelõzõen – tájékoztatni kell az intézményt, ill. intézményeket.
Az intézmény vezetõje a tagokkal kapcsolatban 15 napon belül, indoklással ellátott összeférhetetlenségi kifogást tehet a
MAB elnökénél.
(9) Az LB tagokat a MAB listára történõ szavazással, a jelenlevõ tagok egyszerû többségével választja meg. Ha új
LB tag kijelölése válik szükségessé, a MAB elnöke a látogató bizottság elnökének javaslatára új tagot kérhet fel. Indokolt esetben a felkérés úgy is történhet, hogy errõl a Testületet a soron következõ ülésen tájékoztatja.
(10) Az LB elnökét és tagjait a bizottság munkájában való részvételre a MAB elnöke kéri fel.
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(11) Az LB-k elnökei és tagjai munkájukért díjazásban részesülnek. A díj akkor fizethetõ ki, ha a munka teljesítését a
felkérõ igazolja. A kifizetés egyéb feltételeit a MAB Gazdálkodási Szabályzata rögzíti.
III.4.2.2. Az ad hoc bizottságok
Az ad hoc bizottság a MAB egy-egy speciális, idõszakos feladatának elvégzésére létrehozott döntés-elõkészítõ bizottság.
Az Etikai és Összeférhetetlenségi Bizottság
38. §
A MAB Etikai és összeférhetetlenségi bizottságának feladata, hogy a Testület felkérése alapján, a felmerülõ etikai,
illetve összeférhetetlenségi ügyeket, az adott ügyhöz választott tagokkal kivizsgálja és a testület elé határozati javaslatot
terjesszen. A MAB etikai és összeférhetetlenségi eljárásának szabályait az Etikai Kódex tartalmazza.
A Pedagógusképzési Bizottság
39. §
(1) A Pedagógusképzési Bizottság feladata, hogy a Testület felkérése alapján véleményt nyilvánítson a tanárképzéssel kapcsolatos általános kérdésekben, valamint – felkérés szerinti – egyedi ügyekben.
(2) A bizottság összeállítására a jelen szabályzat 33. § (1)–(4) bekezdésében, a (6) bekezdés c)–f) pontjában, valamint
a (7) – (12) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A bizottsági tagságra, valamint annak megszûnésére a jelen szabályzat 34. §-ában foglalt szabályok irányadók.
A Szakképzési Bizottság
40. §
(1) A Szakképzési Bizottság feladata, hogy a Testület felkérése alapján, véleményt nyilvánítson a felsõoktatási szakképzéssel kapcsolatos általános kérdésekben, valamint a felsõoktatási szakképzési programokkal kapcsolatos egyedi
ügyekben.
(2) A bizottság összeállítására a jelen szabályzat 33. § (1)–(4) bekezdésében, a (6) bekezdés c)–f) pontjában, valamint
a (7) – (13) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A bizottsági tagságra, valamint annak megszûnésére a jelen szabályzat 34. §-ában foglalt szabályok irányadók.
Az interdiszciplináris ad hoc bizottságok
41. §
(1) Ha egy adott ügytípus vagy egyedi ügy tárgyalására több bizottság lenne párhuzamosan illetékes, a Testület ad
hoc bizottságot hozhat létre. Az ad hoc bizottság tagjai és elnöke az érintett bizottságok tagjai közül kerülnek ki, akiket a
MAB elnöke javaslatára a Testület választ meg a jelenlevõ tagok egyszerû többségével. A MAB Testülete úgy is határozhat, hogy kijelöli az érintett bizottságokat, és meghatározza, hogy azok hány tagot delegálhatnak az ad hoc bizottságba, valamint megválasztja az ad hoc bizottság elnökét az érintett bizottságok elnökei közül. Az érintett szakterületek
szakmailag arányos képviseletérõl gondoskodni kell a bizottságban.
Egyéb ad hoc bizottságok
42. §
Az oktatásért felelõs miniszter vagy az OH felkérésére valamint a MAB elnökének kezdeményezésére speciális, idõszaki feladatok végrehatására a Testület ad hoc bizottságot hozhat létre.
(2) A bizottság összeállítására a jelen szabályzat 33. § (1)–(4) bekezdésében, a (6) bekezdés c)–f) pontjában, valamint
a (7) – (12) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A bizottsági tagságra, valamint annak megszûnésére a jelen szabályzat 34. §-ában foglalt szabályok irányadók.
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III.4.3. A bírálók
43. §
(1) A MAB feladatai teljesítése során hazai és külföldi szakértõket (a továbbiakban: bíráló) vehet igénybe, akik nem
tartoznak a MAB szervezetrendszerébe, s nem a MAB munkavállalói.
(2) A bírálókat a MAB szakértõi adatbázisából a MAB elnöke vagy felhatalmazása alapján alelnöke, valamint a bizottságok elnökei (érintettség vagy akadályoztatás esetén a társelnök, a társelnök érintettsége vagy akadályoztatása esetén a szakterületileg illetékes nem érintett tag) választják ki. A kiválasztott bírálók száma legalább a felkérendõ bírálók
számának duplája. A kiválasztott bírálók közül véletlenszerû sorrend felállítása után a kialakult sorrendnek megfelelõen
juttatja el a felkérést az illetékes szakreferens a bíráló(k)nak a MAB elnöke illetve az illetékes bizottság elnöke nevében.
Külföldi bírálót – az illetékes bizottsági elnök javaslatára – a MAB elnöke vagy – felhatalmazása alapján – valamelyik
alelnöke kérhet fel.
(3) A bíráló a neki írásban feltett kérdésekre adott bírálatát írásban rögzíti. Írásos bírálatának a végén ajánlásokat tehet. Nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
(4) A bírálati díjakat ügytípusonként a MAB Gazdálkodási Szabályzata tartalmazza. A bírálatért járó díj akkor fizethetõ ki, ha a munka teljesítését a felkérõ igazolja.
(5) A bíráló nevét a MAB nem hozza nyilvánosságra, azonban a bírálat – a Testület döntésének meghozatala után – az
azt kérõ érintett rektor számára hozzáférhetõ, kivéve az egyetemi tanári pályázatokhoz és a doktori iskolák törzstagjairól
bekért bírálatot.
(6) A bírálók anonimitásának biztosításáért a fõtitkár és az illetékes titkársági munkatárs, továbbá a bírálót felkérõ bizottsági elnök vagy a MAB elnöke, vagy az õket az adott ügyben helyettesítõ személy a felelõs.

III.5. A MAB TITKÁRSÁGA
44. §
(1) A MAB Testülete mellett Titkárság mûködik, amely a MAB adminisztratív, jogi és szervezési, valamint pénzügyi
feladatait látja el a Minõségügyi kormányrendelet 6. § (4) és (5) bekezdése szerint.
(2) A titkársági alkalmazottak a Munka Törvénykönyve elõírásai és munkaszerzõdésük alapján látják el feladatukat.
(3) A titkársági alkalmazottak kötelesek a hivatali titkot megtartani. Nem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan
adatot, amely a munkakörük betöltésével összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése az ügyintézésre, a
munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A titkársági alkalmazottaknak ezzel kapcsolatban nyilatkozatot kell aláírniuk, amely tartalmazza, hogy tudomásul veszik a kötelezettségek megszegése esetén az ezzel
járó jogkövetkezményeket. A jogkövetkezménynek az okozott eszmei kárral arányosnak kell lennie.

III.5.2. A fõtitkár
45. §
(1) A MAB Titkársága élén a MAB elnökének alárendelt – önálló feladat- és hatáskörrel is bíró – fõtitkár áll, akire a
MAB elnöke egyes hatásköreit átruházhatja.
(2) A fõtitkár személyérõl nyilvános pályázat alapján a MAB Testülete a jelenlevõ testületi tagok 2/3-ának támogatásával dönt, a munkáltatói jogokat a MAB elnöke gyakorolja.
(3) A fõtitkárral a MAB elnöke határozatlan idejû munkaszerzõdést köt.
(4) A fõtitkár feladat- és hatásköre:
a) A fõtitkár felel a MAB Testülete és elnöke által megjelölt titkársági feladatok elvégzéséért.
b) Átadott hatáskörben (munkáltatói és költségvetés feletti rendelkezési hatáskörök) gondoskodik a MAB ügyintézési, elõkészítõ, szervezõ, végrehajtást támogató titkársági teendõinek ellátásáról.
c) Átadott hatáskörben (munkáltatói és költségvetés feletti rendelkezési hatáskörök) gondoskodik a MAB Testület és bizottságai, valamint a MAB feladat- és tevékenységi köréhez kapcsolódó egyéb testületek, szervezetek
közötti információcsere MAB-on belüli feltételeinek megteremtésérõl.
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d) Átadott hatáskörben (munkáltatói) gyakorolja a MAB Titkárság összes alkalmazottja tekintetében a munkáltatói jogokat a munkaviszony létrehozása és megszüntetése kivételével. Véleményezési jog illeti meg a gazdasági igazgató kinevezése, illetve felmentése tekintetében.
e) Közvetlen utasításadási jogkörrel rendelkezik a MAB Titkárság valamennyi munkatársa irányában. E jogkörében eljárva feladatkörének egy részét beosztottjaira határozott vagy határozatlan idõtartamra átruházhatja.
f) Elkészíti a munkaköri leírásokat és gondoskodik azok változás esetén szükséges módosításairól.
g) Értékeli a MAB Titkárság tevékenységét, munkáját, gondoskodik az alkalmazottak folyamatos továbbképzésérõl.
h) Képviseli a MAB-ot más szervek elõtt, amennyiben az elnök az akadályoztatása okán erre felkéri, továbbá
azokon a megbeszéléseken, ahol a Titkárság munkáját érintõ ügyek vannak napirenden.
i) Tanácskozási joggal részt vesz a MAB testületi ülésein.
j) Átadott hatáskörben gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a gazdasági igazgató ellenjegyzésével. A MAB éves költségvetésének 5 %-át meghaladó kötelezettségvállaláshoz a MAB elnökének ellenjegyzése is szükséges.
k) Feladat- és hatáskörében eljárva a kiadmányozási jogot gyakorolja. Bizonyos esetekben (értesítések, körlevelek, meghívók, stb.) a kiadmányozási jogot a fõtitkár átruházhatja (fõtitkárhelyettesre, gazdasági igazgatóra,
szakreferensekre).

III.5.3. A gazdasági igazgató
46. §
(1) A fõtitkár munkáját gazdasági igazgató segíti, aki felelõs a MAB gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatainak
ellátásáért.
(2) A gazdasági igazgató személyérõl nyilvános pályázat alapján a MAB Testülete a jelenlevõ testületi tagok
2/3-ának támogatásával dönt, a munkáltatói jogokat a MAB elnöke gyakorolja.
(3) A gazdasági igazgatóval a MAB elnöke határozatlan idejû munkaszerzõdést köt
(4) A gazdasági igazgató feladat- és hatásköre:
a) Felelõs a pénzügyi tervezéssel, az elõirányzat felhasználással és módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással,
mûködtetéssel, beruházással, vagyonhasználattal, munkaerõ-gazdálkodással, készpénz-kezeléssel, könyvvezetéssel és beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátásáért.
b) Elkészíti a MAB Titkárság gazdálkodási tervét, éves mérleg-beszámolóját, gondoskodik az adatszolgáltatásról.
c) Elkészíti és folyamatosan karbantartja a MAB Titkárság gazdasági, mûszaki és munkaügyi szabályzatait.
d) Kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja a MAB Titkárság anyagellátását.
e) Megszervezi a tárgyi eszközök, mûszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását, javítását, selejtezését, leltárát.
f) Kialakítja és szervezi a MAB Titkárság könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét.
g) Ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat.
h) A vonatkozó szabályoknak és határidõknek megfelelõen gondoskodik a MAB fizetési kötelezettségeinek átutalásos, illetve – a pénztáros bevonásával – készpénzes teljesítésérõl.
i) Tanácskozási joggal részt vehet a MAB testületi ülésein.
j) A fõtitkár távollétében, illetve akadályoztatása esetén – az utalványozás kivételével – ellátja a fõtitkár gazdasági vezetõi feladatait.

III.5.4. A fõtitkárhelyettes
47. §
(1) A fõtitkár munkáját fõtitkárhelyettes segíti. A fõtitkárhelyettessel a MAB elnöke határozatlan idejû munkaszerzõdést köt. A fõtitkárhelyettessel szemben a munkáltatói jogokat átadott hatáskörben a fõtitkár gyakorolja.
(2) A fõtitkárhelyettes a MAB Titkárság szakmai irányítása tekintetében a fõtitkár helyettese, feladatait a fõtitkár
közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
(3) A fõtitkárhelyettes feladat- és hatásköre:
a) Felelõs a MAB testületi üléseinek szervezésével, elõkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, a MAB bírálati szempontrendszere és eljárási szabályai kialakításához nyújtott titkársági munka koordinálásáért.

2636

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

16. szám

b) Átruházott hatáskörben ellátja az elnök, illetve a fõtitkár által rábízott feladatokat, a fõtitkár távollétében pedig intézi a fõtitkár saját feladatai körébe tartozó ügyeket.
c) A felelõsségi körébe tartozó ügyekben utasításadási és ellenõrzési jogokat gyakorol.
d) A fõtitkár távollétében, illetve akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató ügykörébe nem tartozó vezetõi feladatokat ellátja, beleértve az irányítási és ellenõrzési jogokat is.
e) A fõtitkárt akadályoztatása esetén helyettesítõ fõtitkárhelyettes önállóan, „fõtitkárhelyettes” megnevezéssel ír alá.
f) A fõtitkár által meghatározott esetekben kiadmányozási jogot gyakorol.
g) Tanácskozási joggal részt vesz a MAB testületi ülésein.

III.5.5. Az irodavezetõ
48. §
(1) Az irodavezetõ közvetlenül a fõtitkárnak alárendelt titkársági alkalmazott, akit a fõtitkár az ügyintézõ alkalmazottak munkájának szervezésével, irányításával, ellenõrzésével bíz meg.
(2) Az irodavezetõ felelõs az iratkezelés szabályszerûségéért és pontosságáért, az irattári rend és az irattárak kialakításáért, a selejtezés és leltározás gazdasági igazgató utasításainak megfelelõ végrehajtásáért, az ügyintézõk munkájának
irányításáért és ellenõrzéséért.
(3) Az irodavezetõ feladat- és hatásköre:
a) A MAB Titkárság adminisztratív, iratkezelési tevékenységének szervezése, irányítása és ellenõrzése;
b) Irodavezetõi hatáskörében, illetve a fõtitkár megbízása alapján az ügyintézõket utasíthatja.

III.5.6. Szakreferensek
49. §
(1) A szakreferens ügyintézési, elõkészítõ, szervezõ, végrehajtást segítõ feladatokat ellátó titkársági alkalmazott.
(2) Feladatát a MAB elnöke, a fõtitkár, illetve a fõtitkárhelyettes, vagy a fõtitkár által megbízott személy utasításai
alapján, önállóan, kezdeményezõen, munkaköri leírásának, a jogszabályoknak és a MAB vonatkozó szabályzatainak
megfelelõen látja el.

III.5.7. Ügyintézõk
50. §
Az ügyintézõ gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, különösen a beérkezõ ügyiratok átvételérõl, nyilvántartásáról, a kiadmánytervezeteknek felettese útmutatásai szerinti elõkészítésérõl, sokszorosításáról és továbbításáról. Ellátja mindazokat az ügyviteli jellegû feladatokat, amelyekkel a fõtitkár, illetve a fõtitkárhelyettes, az irodavezetõ
vagy a fõtitkár által kijelölt személy megbízza.
III.6. A MAB FELÜLVIZSGÁLATI BIZOTTSÁGA3
51. §
(1) A MAB a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint létrehozott Felülvizsgálati Bizottságot (a továbbiakban: MAB FvB) mûködtet annak érdekében, hogy amennyiben részérõl azonos tárgyban, vagy ugyanazon személy tekintetében egy eljárás keretében újabb szakértõi vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges, az elfogulatlan,
pártatlan és objektív szempontokon alapuljon.
3

[MEGJEGYZÉS: Az itt és a továbbbiakban szürke háttérrel jelölt szövegrészek az Nftv. ilyen tartalmú tervezett módosítása esetén lépnek hatályba.
Törvénymódosítás hiányában módosítani kell az SZMSZ-t az újabb szakértõi vélemények készítésére vonatkozólag!]
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(2) A MAB FvB a MAB Testületétõl függetlenül mûködik, munkáját a MAB Titkársága segíti.
(3) A MAB FvB a MAB integráns része (nem önálló jogi személy), azon belül szakmai függetlenséggel mûködik, a
MAB bizottságaival és testületével azonos elvi alapokon a minõség értelmezése és az értékelés szempontjai tekintetében.
(4) A MAB FvB tagja olyan személy lehet, aki korábban már volt a MAB Testületének tagja, de megválasztását megelõzõen legalább három évig a MAB-nak vagy valamely szakbizottságának nem volt tagja.
(5) Nem lehet a MAB FvB tagja, aki
a) a MAB Testületének vagy valamely szakbizottságának tagja,
b) az FTT tagja,
c) kormánytisztviselõ, továbbá akit
d) jogerõsen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek,
(6) Nem vehet részt a döntéshozatalban az a tag, aki a felülvizsgálat alá vont ügyben a MAB tagjaként korábban eljárt
vagy érintett.
(7) A MAB FvB tagság megszûnik:
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag halálával,
c) a tag írásos lemondásával,
d) felmentésének kezdeményezése esetén, ha – a miniszter javaslatára – a miniszterelnök a tag megbízatását
visszavonja.
(8) A tag felmentését kezdeményezi a MAB FvB elnöke az arra alapul szolgáló ok észlelését követõen, ha
a) a tagot jogerõsen végrehajtható szabadságvesztésre ítélik, vagy
b) a tagság ideje alatt keletkezett, a tagsággal összeférhetetlen okot, tényt a tag nem szünteti meg.
(9) Ha a MAB FvB elnöke az (8) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, vagy a felmentés kezdeményezése a
MAB FvB elnökével kapcsolatban merül fel, a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy bármely tag kezdeményezheti a felmentést.
(10) A tag felmentését kezdeményezi a MAB FvB elnöke a jelenlévõ testületi tagok kétharmadának szavazatával
abban az esetben is, ha a MAB FvB valamely tagjának megítélése szerint
a) a tag elfogult, vagy
b) a kezdeményezést megelõzõ egy éven belül az ülések több mint felén nem jelenik meg.
(11) A MAB FvB elnöke a felmentési javaslatot – a MAB elnökének egyidejû tájékoztatása mellett – a miniszternek
terjeszti fel.
(12) A tagság nem függeszthetõ fel és nem szüneteltethetõ.
(13) A (7) bekezdés c) pontjában szabályozott megszûnési okok bekövetkezte, és a megbízólevél visszavonása közötti idõszakban a tagot nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek, illetve nem gyakorolhatja a tagsággal járó jogosultságokat.
(14) A MAB FvB tagjai a MAB Testület tagjaiéval azonos tiszteletdíjban részesülnek.
(15) A MAB FvB feladata véleményt nyilvánítani a MAB feladatkörébe tartozó ügyekben, amennyiben azonos
tárgyban, vagy ugyanazon személy tekintetében egy eljárás keretében újabb szakértõi vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges.
(16) A MAB és a MAB FvB bírálati szempontrendszere azonos.
(17) A MAB FvB tagjai nem a delegálók vagy egyes intézmények, szervezetek érdekeit képviselik, hanem a MAB által képviselt értékeket és elveket szem elõtt tartva járnak el. Mindenkor a minõséget képviselik szemben az esetleges
részérdekekkel.
(18) A MAB FvB tagjai a bizottság elõtt levõ ügyeket kötelesek bizalmasan kezelni. Ennek megszegése etikai eljárást
von maga után.

III.7. A MAB FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGA
52. §
(1) A MAB a Civil tv. 40. és 41.§-ában foglaltak, valamint a Minõségügyi kormányrendelet 29. §-ában foglaltak szerint Felügyelõ Bizottságot (a továbbiakban: FB) mûködtet.
(2) A tagokat a miniszter nevezi ki hatéves idõtartamra, mely megbízás meghosszabbítható.
(3) Az FB tagjai maguk közül elnököt választanak.
(4) Az FB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az FB tagját ebben a minõségében a javaslattevõ szervezet illetve a miniszter nem utasíthatja.
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(5) Az FB tagjának lemondása, felmentése vagy halála esetén a MAB elnöke az új tag jelölése és kinevezése érdekében megkeresi a minisztert.
(6) Az FB feladat- és hatásköre:
a) Ellenõrzi a MAB mûködését és gazdálkodását.
b) Megvizsgálja és véleményezi a költségvetés tervezetét.
c) Véleményezi a költségvetési támogatás felhasználásáról szóló, a felsõoktatásért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumnak küldendõ MAB elnöki beszámolót.
d) Véleményezi a titkárság mûködésérõl szóló fõtitkári beszámolót, különös tekintettel annak gazdálkodási vonatkozásaira.
e) Véleményezi a MAB éves közhasznú jelentését.
f) A MAB gazdálkodása tárgyában ellenõrzést végezhet és javaslatokat tehet a Testület valamint a fõtitkár számára
(7) Az ügy súlyosságától függõen kezdeményezi a MAB Testületének összehívását vagy tájékoztatja a MAB Testületét, elnökét, illetve fõtitkárát, ha a szervezet mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezetõ szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét
érintõ tény merült fel.
(8) Az FB elnöke és tagjai meghívást kapnak a MAB minden testületi ülésére. Az FB minden olyan ülésen képviselteti magát, melyen a MAB az SZMSZ-szel kapcsolatos vagy gazdasági kérdést tárgyal, így különösen a költségvetés és
éves beszámoló elfogadásakor.
(9) Az FB tagjai a MAB elnökétõl jelentést, a Titkárság munkavállalóitól felvilágosítást kérhetnek, a MAB könyveibe és irataiba betekinthetnek.
(10) A – a Civil tv. 41. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – az FB indítványára a MAB elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke) – az indítvány megtételétõl számított harminc napon belüli idõpontra – intézkedés céljából köteles összehívni a MAB Testületének ülését. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a MAB Testületének összehívására az
FB is jogosult.
(11) Ha az arra jogosult szerv (Testület, elnök, fõtitkár) a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FB – a Civil tv. 41. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – köteles haladéktalanul értesíteni a minisztert.
(12) A MAB Felügyelõ Bizottsága elnökét és tagjait félévente a MAB Testület tagjának havi tiszteletdíjával azonos
összegû tiszteletdíj illeti meg. A tiszteletdíjat a MAB az év június és december hónapjának 10. napjáig fizeti ki részükre.
(13) Az FB ügyrendjét maga alakítja ki a tagok többségének támogató szavazatával.
(14) Az FB munkáját a MAB Titkársága segíti.

IV. A MAB MÛKÖDÉSI ÉS ELJÁRÁSI RENDJE
IV.1. A MAB TESTÜLETI ÉS BIZOTTSÁGI ÜLÉSEINEK RENDJE
IV.1.1. A Testület ülései
53. §
(1) A Testület ülését – az alakuló ülés kivételével – a MAB elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök
hívja össze. Az ülés tervezett napirendjét is tartalmazó meghívót a tagok részére legkésõbb az ülést megelõzõ nyolcadik
napon meg kell küldeni. Az ülés tervezett napirendjét a MAB a honlapján is közzéteszi.
(2) A Testület üléseit szükség szerint, általában havonta, legalább évi kilenc alkalommal tartja.
(3) Bármely testületi tag, a MAB FB elnöke, a MAB FvB elnöke, valamint a MAB fõtitkára javaslatot tehet valamely
ügy napirendre tûzésére. A napirendi javaslatot a testületi ülést megelõzõ 10. nap de. 10 óráig lehet a MAB elnökéhez
írásban eljuttatni. Az elnök – a kezdeményezéstõl számított 30 napon belüli idõpontra – köteles összehívni a Testület ülését akkor, ha azt – a napirend megjelölésével – a Testület szavazati jogú tagjainak legalább egyharmada vagy az FB írásban kezdeményezte.
(4) A Testület ülését az elnök – akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök – vezeti.
(5) Az ülés megnyitása után az elnök megállapítja a határozatképességet, majd javaslatot tesz a napirend elfogadására.
(6) A MAB Testülete határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkezõ tagok több mint fele jelen van.
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(7) A Testület ülései nyilvánosak. A személyiségi jogok védelme érdekében a Testület egyes napirendi pontok zárt
tárgyalásáról dönthet a jelenlévõ tagok kétharmados többségével. A zárt ülésen a Testület tagjai, az adott napirendi pont
tárgyalására meghívott személy és a titkársági munkatársak vehetnek részt.
(8) A Testület ülésén minden testületi tag rendelkezik szavazati joggal és minden szavazat egyenlõ súlyú.
(9) Valamely ügyben érintettnek minõsülõ testületi tag a kérdéses ügy tárgyalásánál nem lehet jelen, és a szavazásban
nem vehet részt. Ennek tényét az emlékeztetõben rögzíteni kell.
(10) A Testület nyílt szavazással, a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogató szavazatával hozza meg határozatát. A szavazások során a tartózkodás nem lehetséges. A MAB Testülete titkos szavazással dönt:
a) MAB tagot érintõ személyi ügyekben,
b) ha azt legalább egy testületi tag kéri és egy másik tag támogatja,
c) ha törvény így rendelkezik.
(11) Szavazategyenlõség esetén nyílt szavazásnál az elnök szavazata dönt, titkos szavazásnál a szavazást egyszer
meg kell ismételni. Ha ekkor sem kapta meg a támogatáshoz szükséges többséget a javaslat, akkor a Testület a javaslatot
nem támogatta.
(12) A Testület tagjai kétharmadának támogató szavazata szükséges az SZMSZ és a bírálati szempontrendszer elfogadásához és módosításához, valamint a fõtitkár és a gazdasági igazgató személyének elfogadásához.
(13) Az éves központi támogatási keret figyelembevételével a MAB költségvetési tervét, valamint beszámolóját és
annak közhasznúsági mellékletét a fõtitkár elõterjesztésére a MAB Testülete hagyja jóvá az összes testületi tag több mint
felének támogatásával.
(14) Határozattal már lezárt ügyben csak eljárási hiba esetén (pl. határozatképtelenség) rendelhet el új szavazást az elnök. Ilyen szavazásra csak a határozatot követõ ülésen és csak akkor kerülhet sor, ha az eljárási hiba egyértelmûen megállapítható. Az újraszavazás elrendelésérõl a Testület a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával dönt.
(15) A Testület ülésérõl emlékeztetõ készül, amelyet a Testület a soron következõ ülésen hagy jóvá, és a MAB elnöke
ellenjegyez. A határozatokat is tartalmazó emlékeztetõ az elnök ellenjegyzésével válik véglegessé. Az emlékeztetõvel
kapcsolatban a Testület bármely tagja elõzetesen írásban vagy az ülésen tehet kifogást. A kifogást az emlékeztetõ elfogadása elõtt el kell bírálni.

IV.1.2. Döntés-elõkészítõ bizottságok ülései
54. §
(1) A döntés-elõkészítõ bizottságok üléseit szükség szerint (az ügyek határidejére és számára tekintettel) kell összehívni. A bizottsági ülést a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén társelnöke – hívja össze oly módon, hogy a tervezett
napirendet is tartalmazó meghívót a tagok az ülés elõtt legalább 5 nappal kézhez vehessék.
(2) A bizottsági ülést a bizottsági elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása vagy érintettsége esetén az elnöki teendõket
a társelnök látja el, vagy ha az összes társelnök is akadályoztatva van, vagy érintettség miatt nem járhatnak el, a bizottság
sorban legidõsebb tagja látja el az elnöki teendõket. Amennyiben az elnöki teendõket ellátó tag nem tagja a Testületnek,
a Testület ülésein a szakbizottságot érintõ napirendi pont tárgyalása során az elnököt tanácskozási joggal helyettesítheti.
(3) A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
(4) A bizottsági ülésen a napirend ismertetésekor új napirendi pont felvételére bármely bizottsági tag javaslatot tehet.
Az új napirendi pont felvételérõl a bizottság határoz a jelenlevõ bizottsági tagok kétharmadának támogatásával.
(5) A napirenden szereplõ kérelmek és pályázatok betekintésre a MAB Titkárságán a meghívó kiküldésének idõpontjától kezdve a tagok rendelkezésére állnak, illetve védett elektronikus úton is hozzáférhetõk a bizottság tagjai számára.
(6) Valamely ügyben érintettnek minõsülõ bizottsági tag a kérdéses napirendi pont tárgyalásánál nem lehet jelen, és a
szavazásban nem vehet részt. Ennek tényét az emlékeztetõben rögzíteni kell.
(7) A bizottság az állásfoglalásait általában nyílt szavazással, a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával
hozza meg. A szavazások során a tartózkodás nem lehetséges. Titkos szavazást kell tartani a személyi ügyekrõl, valamint
akkor, ha azt legalább egy bizottsági tag kéri, és azt még egy bizottsági tag támogatja. Szavazategyenlõség esetén az ügy
nem kapott támogatást, de a szavazati arányt – a döntés alapján készülõ – elõterjesztésen fel kell tüntetni.
(8) A bizottsági ülésrõl emlékeztetõ készül, melyet a bizottság elnöke, akadályoztatás vagy érintettség esetén az ülést
vezetõ elnök ellenjegyez. Az emlékeztetõ az ülést vezetõ elnök általi véglegesítés után, az érintett bizottság valamint a
MAB Testületének tagjai számára a MAB Titkársági Információs Rendszerében (http://tir.mab.hu) (a továbbiakban:
TIR) elérhetõ.
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IV.2. A SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
IV.2.1. Általános eljárási szabályok
IV.2.1.1. A szakértõi vélemény iránti kérelem összeállítása és benyújtása
55. §
(1) Ha a jelen szabályzat másképp nem rendelkezik, akkor a MAB szakértõi véleményezési eljárása a következõk
szerint épül fel.
(2) Az Nftv. 67. §-ában meghatározott tárgykörökben a közigazgatási hatósági eljárás keretében készítendõ szakértõi
véleményt a MAB-tól az OH szerzi be.
(3) Az egyetemi tanári pályázat szakértõi véleményezésére irányuló kérelmet a felsõoktatási intézmény rektora nyújtja be közvetlenül a MAB-hoz.
(4) A felsõoktatási intézménynek a Minõségügyi kormányrendelet 26. § b) pontja alapján készítendõ értékelése iránti
kérelmét (beadványt) a felsõoktatási intézmény rektora nyújtja be közvetlenül a MAB-hoz.
(5) A beadványokat a felsõoktatási intézménynek a MAB honlapjáról letölthetõ útmutatókban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen kell elkészítenie, és három nyomtatott példányban valamint elektronikus
formában kell benyújtani a MAB-hoz.
(6) A rektor gondoskodik a szakértõi vélemény kialakításához szükséges adatoknak a TIR-be, doktori iskolával kapcsolatos ügyben a doktori adatbázisba (www.doktori.hu) történõ feltöltésérõl, s nyilatkozik arról, hogy a feltöltött adatok
a papír alapú kérelemben szereplõ adatokkal tartalmilag megegyeznek.

IV.2.1.2. A kérelem formai vizsgálata
56. §
(1) A MAB Titkársága a beérkezett kérelmet 10 munkanapon belül átvizsgálja. Ha az érkeztetett kérelem nem felel
meg a MAB vonatkozó útmutatójában foglalt formai követelményeknek, a MAB Titkársága a kérelmezõ felsõoktatási
intézményt hiánypótlásra hívja fel határidõ tûzésével. A határidõ eredménytelen elteltét követõen a MAB az
(2) addig rendelkezésre bocsátott adatok alapján jár el.
(3) Szakindítás esetén, ha az indítandó szak még nem rendelkezik jogszabályban kihirdetett vagy legalább az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján megjelent képzési és kimeneti követelményekkel (a továbbiakban: KKK), a szakindítás véleményezése – az együttes szaklétesítési és szakindítási beadványok kivételével –
a véleményezés alapjául szolgáló KKK hiányában nem teljesíthetõ, melynek tényérõl a MAB az OH-t értesíti.
(4) A MAB Titkársága a beérkezett kérelmekrõl kéthetente tájékoztatja a Testületet. Bármely bizottsági elnök kérheti
megfelelõ indokkal, hogy az adott kérelmet az általa vezetett bizottság is tárgyalhassa.

IV.2.1.3. A szakbizottsági véleményezés
57. §
(1) A kérelem a tudományterület, képzési terület, illetve szakterület szerint illetékes szakbizottság(ok)hoz kerül véleményezésre.
(2) A kérelmekrõl a szakbizottság külsõ bírálatokat szerez be. Illetékes szakbizottságonként – a Minõségügyi kormányrendelet 19. § (1) bekezdésében rendeltekre is figyelemmel – két bírálatot szereznek be egy ügyhöz. Ha a szakbizottság csak egy szakirány vagy részterület szempontjából illetékes, akkor egy bírálat beszerzése szükséges. Részterületnek minõsül az összetett profilú szak (pl. gazdaságinformatikus, egészségügyi menedzser) tekintetében a szakon belül
más tudományághoz tartozó meghatározó jelentõségû ismeretkör (pl. gazdaságinformatikus szakon belül a közgazdaság-, ill. gazdálkodástudományi, az informatikai valamint a matematika- és számítástudományi ismeretkörök).
(3) A bírálók kijelölésének rendjét a jelen szabályzat 43. § (2) bekezdése határozza meg.
(4) A bírálók – a jogszabályok és a MAB bírálati szempontrendszerében foglaltak alapján összeállított – bírálati lap
kitöltésével, a bírálati szempontrendszer alapján adják meg szakmai indoklással ellátott véleményüket. A bírálat elkészítésének határideje a kézhezvételtõl számított 15 nap. A bíráló neve nem nyilvános, azt csak az illetékes titkársági munka-
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társak, és – indokolt esetben utólag – a MAB elnöke ismerheti. Amíg az ügy le nem zárult, a bírálat nem hozható nyilvánosságra.
(5) Ha a véleményezõ bizottság egy beadvánnyal kapcsolatban kisebb korrekciók elvégzésére lehetõséget kíván adni,
akkor a véleményezõ bizottság elnöke – a MAB elnökének elõzetes jóváhagyása alapján – írásban a kérelmezõ felsõoktatási intézmény vezetõjének – a szakfelelõs egyidejû értesítése mellett – a beadvány 10 napon belüli korrekcióját javasolhatja – azzal a megjegyzéssel, hogy csak a megjelölt határidõig beérkezett korrekciókat tudja a MAB a szakvéleményének kialakítása során figyelembe venni. Amennyiben a beadvány véleményezésében több bizottság is illetékes, akkor a bizottsági elnökök az esetleges módosítási javaslataikat összehangoltan jelzik a benyújtó intézmény vezetõjének –
a szakfelelõs egyidejû értesítése mellett. A korrekciók bekérése a MAB véleményezés eredeti határidejét nem módosítja.
Ez az eljárás az egyetemi tanári pályázatok véleményezése során nem alkalmazható.
(6) A véleményezõ bizottság a jogszabályokban foglaltak és a MAB bírálati szempontrendszere alapján kialakítja állásfoglalását a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával.
(7) A véleményezõ bizottság az általa bekért külsõ bírálatokhoz nincs kötve, de a bírálatoktól való eltérést a bírálatra
való konkrét utalás nélkül indokolnia kell. A megalapozatlan, téves, illetve nem elegendõ információt tartalmazó bírálatot a bizottság felhasználhatatlannak nyilvánítja. A felhasználhatatlan bírálatért a MAB nem fizet bírálati díjat, s az adott
bírálót törölni kell a szakértõi listáról. A szakértõi listára csak abban az esetben kerülhet vissza, ha vállalja, hogy a jövõben MAB elvárásainak megfelelõ, megalapozott bírálatot készít, vagy a MAB által szervezett szakértõi felkészítésen
részt vesz.
(8) A bizottság véleményét a bizottság elnöke az illetékes kollégium, illetve a Testület elé terjeszti.

IV.2.1.4. A kollégium eljárása
58. §
A kollégium a kérelem ügyében a bizottsági állásfoglalás – több bizottság közremûködése esetén állásfoglalások – ismeretében javaslatot fogad el a jelenlevõ tagok egyszerû többségének szavazatával, melyet a bizottsági állásfoglalásokkal együtt a MAB Testülete elé terjeszt.

IV.2.1.5. A Testület határozathozatala
59. §
(1) A MAB Testülete a jogszabályokban és a MAB bírálati szempontrendszerében foglaltak alapján véleményt nyilvánít a kérelem ügyében, majd a jelenlevõ tagok egyszerû többségével határozatot hoz róla. Indokolt esetben határozathozatala elõtt a bizottsági javaslatok kiegészítését kérheti.
(2) A kérelem ügyében hozott szakértõi véleményrõl – a határozatról és annak indoklásáról – a MAB elnöke iktatott
levélben tájékoztatja a szakvéleményt kérõt.
(3) A véleményezési eljárás befejezése után az intézmény kérésére a MAB által felkért bírálók írásos véleményét a
MAB megküldi a kérelmezõ intézménynek, kivéve ha az eljáró bizottság a bírálatot felhasználhatatlannak nyilvánítja,
kivéve továbbá az egyetemi tanári pályázatokról és a doktori iskola törzstagjairól készült bírálatokat.

IV.2.1.6. Határidõ
60. §
(1) A MAB
a) a felsõoktatási intézmény mûködésének engedélyezésére, valamint mûködési engedélyének felülvizsgálatára,
b) a doktori iskola létesítésére, megszûnésére, valamint
c) a külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi mûködésének engedélyezésére
irányuló eljárásban a szakvéleményt kilencven nap alatt készíti el. Ha a MAB határidõre nem tudja elkészíteni a szakvéleményt, a határidõ lejárta elõtt megfelelõ okkal kérheti a határidõ hatvan nappal való meghosszabbítását az OH-tól.
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(2) A MAB a felsõoktatási intézmény alap- és mesterképzés engedélyezésére, ellenõrzésére (felfüggesztésére) irányuló eljárásában a szakvéleményt hatvan nap alatt készíti el. Ha a MAB határidõre nem tudja elkészíteni a szakvéleményt, a határidõ lejárta elõtt megfelelõ okkal kérheti a határidõ harminc nappal való meghosszabbítását az OH-tól.
(3) A MAB a felsõoktatási intézmény alapító okiratában szereplõ adatok változásaival kapcsolatos eljárásában a tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a szakvéleményt harminc nap alatt készíti el. Ha
a MAB határidõre nem tudja elkészíteni a szakvéleményt, a határidõ lejárta elõtt megfelelõ okkal kérheti a határidõ harminc nappal való meghosszabbítását az OH-tól.
(4) A MAB az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatban a szakértõi véleményt és az újabb
szakértõi véleményt is hatvan nap alatt készíti el.
(5) A határidõ számítása a hiánytalan beadványnak a MAB Titkárságára való érkezésétõl indul.
IV.2.2. Egyedi eljárási szabályok
IV.2.2.1. Az intézménylétesítés véleményezési eljárásának egyedi szabályai
61. §
(1) A felsõoktatási intézmény az OH eljárása elõtt a MAB elõzetes véleményét is kérheti.
(2) Az intézménylétesítési kérelem részét képezõ szakindítási kérelmek a képzési terület szerinti szakbizottsághoz
vagy szakbizottságokhoz kerül véleményezésre. Ha a kérelem doktori iskola létesítési kérelmét is tartalmazza, akkor az
véleményezésre a EDK-hoz is kerül.
(3) A véleményezõ bizottság(ok) tagjainak egy arra kijelölt csoportja – ha a bizottság annak szükségét látja – látogatást tesz a mûködési engedélyt kérõ szervezetnél.
(4) A véleményezõ bizottság a kérelemben foglaltak vizsgálata, valamint az esetleges látogatás tapasztalata alapján
fogalmazza meg határozati javaslatát, melyet a Testület elé terjeszt. Doktori iskola létesítését tartalmazó kérelem esetén
a vonatkozó javaslatot a bizottság nem a Testület, hanem a EDK elé terjeszti. A EDK a határozati javaslatot megvitatja,
majd szavazás után javaslatát a szakbizottsági javaslattal együtt terjeszti a Testület elé.
IV.2.2.2. A szaklétesítés és szakindítás véleményezési eljárásának egyedi szabályai
62. §
(1) A szaklétesítési és szakindítási beadvány egyidejû benyújtása esetén a létesítést és indítást lehetõleg ugyanazok a
bírálók véleményezik.
(2) A MAB – a Minõségügyi kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – szakvéleményében javaslatot tehet arra, hogy a felsõoktatási intézmény a képzés határozott ideig történõ folytatására kapjon engedélyt.
IV.2.2.3. A távoktatási képzési formában indítandó szakok véleményezése
63. §
A távoktatási képzési formában beadott szakindítási kérelmeket, vagy egyébként az intézmény kérése esetén az adott
beadványt lehetõleg távoktatási ügyekben jártas szakértõ is véleményezi.
IV.2.2.4. Közös képzés indításának véleményezési eljárására vonatkozó egyedi szabályok
64. §
(1) Ha az Nftv. 78. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a magyar és külföldi felsõoktatási intézmény közös
képzésének véleményezése szükséges, a MAB az alábbiak szerint jár el.
(2) Ha a tervezett közös képzés az adott szakképzettséghez vezetõ szak képzési és kimeneti követelményeinek megfelel, s a képzésben résztvevõ magyar intézményeknek valamelyike nem rendelkezik az adott szak indítására vonatkozó
támogató MAB szakvéleménnyel, akkor szakindítási eljárást kell kezdeményezni az OH-nál.
(3) Magyarországon még nem létesített, (önálló, államilag elismert szakképzettséghez nem vezetõ, vagyis KKK-val
még nem rendelkezõ) tervezett szak esetén –a magyar felsõoktatási intézménynek vagy intézményeknek szaklétesítési és
szakindítási eljárást kell kezdeményezni az OH-nál.
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(4) A MAB a közös képzések véleményezését a szaklétesítés és a szakindítás véleményezésére vonatkozó szabályok
szerint végzi az Irányelvek a közös képzések véleményezéséhez c. dokumentumban foglalt eltérésekkel.

IV.2.2.5. A hitéleti képzések létesítésének és indításának véleményezési eljárására vonatkozó egyedi szabályok
65. §
(1) A hitéleti szakok létesítésével és indításával kapcsolatos beadványokat a MAB Hittudományi bizottsága véleményezi. A hitéleti szakok indításával kapcsolatban nem vizsgálja az oktatás tartalmi kérdéseit, csak azt, hogy az oktatás személyi
és tárgyi feltételei megfelelnek-e a jogszabályokban, illetve a MAB bírálati szempontrendszerében foglaltaknak.

IV.2.2.6. A doktori iskola létesítésének véleményezési eljárására vonatkozó egyedi szabályok
66. §
(1) A MAB a doktori iskola létesítésének véleményezését a www.doktori.hu adatbázis (a továbbiakban: doktori adatbázis) segítségével végzi.
(2) A doktori adatbázis kezelõje létrehozza az új iskola adatlapját, ezután az intézmény feltölti a szükséges adatokat
az adatbázisba.
(3) A doktori iskolák létesítésére irányuló kérelmek véleményezésére a doktori iskola tudományága szerint illetékes
szakbizottság vagy – több tudományterületre kiterjedõ kutatási területû doktori iskola esetén – szakbizottságok és az
EDK illetékes.
(4) Az EDK tudományáganként legalább egy külsõ bírálatot szerez be a doktori iskola véleményezéséhez, melyhez
az EDK elnöke az EDK tudományág szerint illetékes tagjával való egyeztetés után szûkíti a MAB szakértõi listáját.
(5) Emellett a tudományterület szerint illetékes szakbizottság vagy szakbizottságok is beszereznek egy-egy külsõ bírálatot, és a bizottsági véleményezés szabályai szerint az ezen bíráló által készített – és az EDK által beszerzett – bírálatot
felhasználva véleményezik a létesítési beadványt, ill. doktori szabályzatot.
(6) A bírálók javaslata alapján az EDK által felkért bizottsági tagok, illetve szakértõk az intézménynél látogatást
tehetnek.
(7) A szakbizottság vagy szakbizottságok javaslataikat az EDK elé terjesztik.
(8) Az EDK a jogszabályok és a MAB bírálati szempontrendszere alapján alakítja ki véleményét.
(9) Az EDK részletesen csak azokról a törzstagokról folytat vitát, akik legalább egy nem támogató véleményt kaptak
a külsõ bírálóktól vagy a szakbizottságtól, valamint akinek esetében a vitát az EDK valamelyik tagja szükségesnek tartja.
(10) Az EDK véleményét közvetlenül terjeszti a Testület elé.
(11) A Testület a doktori iskola tudományágáról vagy tudományágairól is állást foglal.
(12) A doktori iskola létesítésének véleményezésére vonatkozó kérelemrõl, az EDK javaslata alapján, a MAB Testülete – testületi határozat formájában – ad szakértõi véleményt, amely lehet támogató vagy nem támogató. A doktori iskola létesítésérõl szóló MAB szakértõi vélemény tartalmazza a felsõoktatási intézmény nevét, a doktori iskola tudományterületét/eit, tudomány/mûvészeti ágát/ágait, (ha van, kutatási területét), vezetõjének nevét, beosztását és tudományos minõsítését, az akkreditáció idõpontját. A határozat szövege a doktori adatbázis nyilvános felületén megjelenik. A doktori
iskolák mûködésével kapcsolatos részletes szabályokat – a vonatkozó jogszabályok keretei között megállapított –
A doktori iskolák létesítésének és mûködésének követelményei címû – a MAB honlapján is közzétett – dokumentum
tartalmazza.
(13) A további eljárási szabályokat a Doktori iskola létesítésének véleményezésére irányuló eljárás c. dokumentum
tartalmazza.

IV.2.2.7. Az egyetemi tanári pályázatok véleményezési eljárására vonatkozó egyedi szabályok
67. §
(1) Az egyetemi tanári pályázatokhoz a két külsõ bírálatot – az MTA doktora címmel rendelkezõ pályázó esetében az
egy külsõ bírálatot – az illetékes szakbizottság szerzi be. Az egyetemi tanári pályázatok bírálói csak egyetemi tanárok lehetnek. Indokolt esetekben a szakterület elismert gyakorlati szakembereit, kutatóit is be lehet vonni a bírálati folyamat-
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ba. A személyiségi jogok védelme érdekében, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 29. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a név nélküli bírálatok csak a MAB illetékes bizottságai számára hozzáférhetõek, mások számára a keletkezésüktõl számított tíz évig
nem adhatók ki. Ha a bizottság felhasználhatatlannak nyilvánít egy bírálatot, akkor az ügyet újabb bírálónak kiadhatják.
(2) Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos bizottsági állásfoglalást titkos szavazással, a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával kell meghozni. A bizottság állásfoglalását és a szavazati arányt a szakbizottság elnöke
az EDK elé terjeszti.
(3) Az EDK és a szakbizottságok a jogszabályok és a MAB bírálati szempontrendszere alapján alakítják ki véleményüket.
(4) Amennyiben az EDK a szakbizottság:
a) véleményét egy adott ügyben nem látja kellõen megalapozottnak, vagy
b) az indoklás nem kellõképpen alapos, vagy
c) szavazati aránya igen kis különbséget mutat,
d) úgy az EDK pótlólagos véleményt kérhet, illetve e tényre a Testület figyelmét felhívhatja.
(5) A kollégium az egyes tudományágak/szakterületek közötti harmonizációra is tekintettel, a bírálók és a szakbizottságok véleményének figyelembevételével titkos szavazással a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával hozza meg pályázatonként a javaslatát. Szavazategyenlõség esetén a szavazást egy ízben meg kell ismételni. Másodszori
szavazategyenlõség esetén az ügyet ezzel a megjegyzéssel kell a Testület elé terjeszteni.
(6) Az EDK véleményét közvetlenül terjeszti a Testület elé.
IV.2.2.8. Külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi mûködésének engedélyezésére irányuló kérelem
véleményezési eljárásának egyedi szabályai
68. §
(1) Az OH megkeresésére a MAB szakértõi véleményt ad arról, hogy a kérelemben foglaltak alapján a magyarországi
mûködési engedélyt kérõ felsõoktatási intézmény és a tervezett képzése vagy képzései megfelelnek-e a jogszabályokban
és a MAB bírálati szempontrendszerében foglalt elvárásoknak. Az intézmény az OH eljárása elõtt a MAB elõzetes véleményét is kérheti.
(2) A kérelem az indítani kívánt képzés képzési ági (tudományági) hovatartozása alapján az illetékes szakbizottság(ok)hoz kerül véleményezésre. Ha a kérelem doktori iskola mûködési kérelmét is tartalmazza, akkor az véleményezésre az EDK-hoz is kerül.
(3) A véleményezõ szakbizottság javaslatát a Testület elé terjeszti. Doktori iskolát is érintõ ügyben a szakbizottság az
EDK elé terjeszti a javaslatát, majd az ügy tárgyalása után a kollégium terjeszti a Testület elé.
IV.3. AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
69. §
(1) A MAB a miniszter vagy az OH felkérésére végzendõ minõséghitelesítés vagy minõségértékelés, valamint a mûködési engedélyek felülvizsgálata keretében végzendõ szakértõi véleményezés hatékony megszervezéséhez az intézményakkreditációs ciklus megkezdése elõtt ütemezési tervet készít, melyet az OH-val egyeztet. Az ütemezés kialakításakor
figyelemmel kell lenni az intézmények ilyen irányú terheléseire is.
(2) A MAB az intézményakkreditáció ütemezése szerinti soron következõ intézményt, vagy a minõséghitelesítést,
illetve –értékelést önként kérõ intézményt értesíti az akkreditáció megindításának tényérõl és az intézmény fõbb teendõirõl.
(3) A MAB a jelen szabályzat 37. §-ában foglaltak szerint megbízza az LB-t.
(4) Az akkreditációs értékelés elõkészítése keretében az intézmény elkészíti intézményi önértékelését a MAB útmutatója alapján.
(5) Az elõkészítés során el kell végezni a beérkezett (bekért) anyagok feldolgozását.
(6) Az LB tagjai a MAB Titkársága által szervezett elõkészítõ ülést tartanak a helyszíni látogatás elõtt.
(7) Az LB elnöke az intézménylátogatás idõpontját legalább 15 nappal megelõzõ idõpontban elõlátogatást tehet az
intézménynél.
(8) A helyszíni vizsgálat célja, hogy a minõsítõk meggyõzõdjenek arról, hogy az önértékelés és az adatszolgáltatás
mennyire fedi a valós mûködést, az elvárások teljesülését.
(9) Az LB az elõzetes anyagok feldolgozása, a helyszíni vizsgálatokat végzõ LB tagok véleménye alapján a látogatás
után 50 napon belül elkészíti a jelentését. Az LB jelentése tartalmazza az intézmény egészének, többkarú intézmények
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karainak, vagy ilyen jellegû egységeinek értékelését, a minõséghitelesítésre (akkreditációra) tett javaslatát („akkreditálva, hatályos az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén év/hónap/napig;”; „nem akkreditálva”;
„akkreditálva, hatályos az akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelés esetén év/hónap/napig, év/hónap/napig lefolytatandó monitoring vizsgálattal” minõsítéssel), továbbá az adott szervezeti egység minõségének fejlesztésére
javaslatokat fogalmaz meg.
(10) A MAB elnöke a jelentést, annak elkészültét követõ harminc napon belül megküldi az érintett intézmény vezetõjének, akinek további harminc napon belül joga van írásbeli észrevételt tenni.
(11) Amennyiben szükséges az intézményi észrevétellel kapcsolatos újabb adatok beszerzése, akkor a MAB elnöke
határidõ tûzésével az intézmény vezetõjétõl azokat bekéri.
(12) A jelentésrõl szóló testületi vitára az LB elnöke is meghívást kap. Az értékelésrõl és az akkreditációs jelentésrõl
vita után dönt a Testület.
(13) A MAB határozatával elfogadott akkreditációs jelentés nyilvános, és a MAB honlapján elérhetõ.
(14) A MAB az akkreditációról tanúsítványt állít ki, melyet a MAB elnöke vagy megbízottja nyilvános fórumon ad át
az intézménynek.
IV.4. A PÁRHUZAMOS PROGRAMAKKREDITÁCIÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
70. §
(1) A MAB a miniszter vagy az OH felkérésére végzendõ minõséghitelesítés vagy minõségértékelés hatékony megszervezéséhez az azonos szakok párhuzamos vizsgálatának (párhuzamos programakkreditáció) megkezdése elõtt ütemezési tervet készít. Az ütemezés kialakításakor figyelemmel kell lenni az intézmények ilyen irányú terheléseire is.
(2) Ha egy adott szakon csak egy intézményben folytatnak képzést (pl. hitéleti képzések, nemzetvédelmi és katonai
szakok), valamint ha a minõséghitelesítést, illetve –értékelést az intézmény maga kéri, akkor a szakok (programok) akkreditációját, értékelését az intézményakkreditáció keretében kell elvégezni.
(3) A MAB a párhuzamos programakkreditáció ütemezése szerinti soron következõ képzési területen vagy képzési
ágban vagy szakon képzést folytató intézményeket értesíti az akkreditáció megindításának tényérõl és az érintett intézmények fõbb teendõirõl.
(4) A MAB a jelen szabályzat 37. §-ában foglaltak szerint megbízza az LB-t. Az illetékes szakbizottság vagy az LB,
ha szükséges, kidolgozza az adott területre vonatkozó speciális értékelési metodikát és önértékelési útmutatót, amelyet a
Testület fogad el jelenlevõ tagjainak egyszerû többségével.
(5) Az akkreditációs értékelés elõkészítése keretében az intézmény – a MAB útmutatója alapján – elkészíti képzési
programjainak önértékelését.
(6) Az LB a MAB rendelkezésre álló dokumentumok és az önértékelések elemzése alapján látogatási programot készít. Az LB a kialakított program alapján és ad hoc jelleggel is végezhet látogatást. Nem szükséges minden képzés helyszíni látogatása, de javaslat akkreditáció megvonására csak helyszíni látogatás alapján tehetõ.
(7) A helyszíni vizsgálat célja, hogy a minõsítõk meggyõzõdjenek arról, hogy az önértékelés és az adatszolgáltatás
mennyire fedi a valós mûködést, az elvárások teljesülését.
(8) Az LB az utolsó látogatás befejezésétõl számított 50 napon belül elkészíti jelentését. Az LB a jelentésében programonként értékel és akkreditációs javaslatot ad [„akkreditálva (hatályos a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén év/hónap/napig)”; „nem akkreditálva”; „akkreditálva (hatályos a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén év/hónap/napig, év/hónap/napig lefolytatandó monitoring vizsgálattal)” minõsítéssel], valamint az adott program minõségének fejlesztésére javaslatokat fogalmaz meg. A vizsgált szakterületen
folyó képzésekrõl átfogó értékelést is ad és összegzõ javaslatokat fogalmaz meg.
(9) A párhuzamos programakkreditációs eljárásra a továbbiakban a jelen szabályzat a 69. § (10)–(14) bekezdéseiben
foglalt szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
IV.5. DOKTORI ISKOLA AKKREDITÁCIÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
71. §
(1) A MAB a miniszter vagy az OH felkérésére végzendõ minõséghitelesítés vagy minõségértékelés, valamint a mûködési engedélyek felülvizsgálata keretében végzendõ szakértõi véleményezés hatékony megszervezéséhez a doktori iskolák vizsgálatának megkezdése elõtt ütemezési tervet készít. Az ütemezés kialakításakor figyelemmel kell lenni az intézmények ilyen irányú terheléseire is.
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(2) A MAB az ütemezése szerint értékelésre soron következõ doktori képzést folytató intézményeket értesíti az akkreditáció megindításának tényérõl és az érintett intézmények fõbb teendõirõl.
(3) A doktori iskola akkreditáció eljárási szabályai – a jelen szabályzat eltérõ rendelkezésének hiányában – megegyeznek a doktori iskola létesítésének véleményezésére irányuló eljárás szabályaival.
(4) Az akkreditációs értékelés elõkészítése keretében az intézmény – a MAB útmutatója alapján – elkészíti a doktori
iskola önértékelését.
(5) A doktori iskola akkreditáció során az illetékes szakbizottság vagy az EDK javaslatára a MAB Testülete helyszíni
vizsgálatot is elrendelhet.
(6) A helyszíni vizsgálat célja, hogy a minõsítõk meggyõzõdjenek arról, hogy az önértékelés és az adatszolgáltatás
mennyire fedi a valós mûködést, az elvárások teljesülését. Az LB a látogatástól számított 30 napon belül elkészíti a jelentését, melyet eljuttat az illetékes szakbizottságoknak, és az EDK-nak.
(7) A MAB az eljárás megkezdésétõl számított 150 napon belül elkészíti jelentését. Az LB, a szakbizottságok, valamint a kollégium a jelentésében, illetve elõterjesztésében doktori iskolánként és törzstagonként akkreditációs javaslatot
ad [„akkreditálva (hatályos a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén év/hónap/napig)”,
„nem akkreditálva”, „akkreditálva (hatályos a képzés akkreditációs feltételeknek való folyamatos megfelelése esetén
év/hónap/napig /2 év múlva monitoring vizsgálat/)” minõsítéssel; törzstagok esetén: megfelelt / nem felelt meg], értékelést készít, valamint az adott doktori képzés minõségének fejlesztésére javaslatokat fogalmaz meg.
(8) A MAB határozatával elfogadott akkreditációs értékelést a MAB megküldi az eljárás kezdeményezõjének és az
érintett felsõoktatási intézménynek. A határozat nyilvános, és a doktori adatbázisban, valamint a MAB TIR-ben elérhetõ. A „nem felelt meg” minõsítésû törzstagok minõsítése és értékelése, a „megfelelt” minõsítésû törzstagok értékelése
csak az érintett törzstag elõzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
(9) A MAB az intézmények tájékoztatása érdekében a doktori adatbázisban évente ellenõrzi, hogy a doktori iskolák
rendelkeznek-e a jogszabályokban rögzített mûködési feltételekkel. Ha a MAB megállapítja, hogy a doktori iskola nem
felel meg a jogszabályi elõírásoknak, akkor a MAB elnöke felhívja az intézmény rektorát, hogy tegyen intézkedéseket a
törvényes mûködés helyreállítása érdekében.
IV.6. NYOMON KÖVETÉSI ELJÁRÁS (IDÕKÖZI MONITORING) ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
72. §
(1) A MAB Testülete minden év október 31-ig meghatározza a következõ naptári évben monitor eljárásra kerülõ intézmények, karok, képzések vizsgálatának ütemezési rendjét. Ha a jelen szabályzat másképp nem rendelkezik, akkor az
egy intézményben azonos évben sorra kerülõ szakokat egy idõben kell ellenõrizni. A Testület döntését követõ 30 napon
belül a MAB elnöke tájékoztatja az érintett intézmények vezetõit az eljárás tervezett ütemezésérõl, és az intézmény feladatairól.
(2) Azon a képzési területen, illetve képzési ágban (doktori iskola esetén tudományágban), amelyhez tartozó képzések tekintetében elõírt idõközi monitoring eljárások esedékességének évében párhuzamos programakkreditációs eljárásra kerül sor, az érintett képzések idõközi monitoring vizsgálatát a párhuzamos programakkreditáció keretében kell
elvégezni.
(3) Ha egy adott intézménynek van vizsgálandó képzése, és a monitoring eljárás esedékességének évében az intézményben intézményakkreditációs eljárásra kerül sor, akkor az adott intézményben az idõközi monitoring eljárásra az intézményakkreditáció ideje alatt (de nem annak keretében) kerül sor, kivéve a párhuzamos programakkreditációval
ugyanazon évben érintett képzéseket.
(4) Az intézménynek a MAB által megjelölt idõpontig be kell nyújtania a MAB Titkárságára az idõközi monitoring
eljárásra utalt kar(ok), képzés(ek) tekintetében a korábbi vonatkozó MAB határozatban megfogalmazott hiányosságok
kijavítására tett intézkedéseket bemutató anyagot. Amennyiben egy szakon a személyi feltétek teljesülésének vizsgálatát
írta elõ a MAB határozat, akkor a személyi feltételek teljesülését a MAB szakindítási útmutatójának Személyi feltételek
c. fejezete szerint összeállítva kell bemutatni.
(5) Az idõközi monitor vizsgálatot egyes képzések tekintetében a szak képzési ága szerint illetékes szakbizottság(ok)
végzi(k) el. A szakbizottság – amennyiben ennek szükségét látja – a szak eddigi tényleges mûködésre vonatkozó további
anyagot is bekérhet az intézménytõl. A szakbizottság(ok) a vizsgálat megkezdésétõl számított 60 napon belül terjeszti(k)
elõ a Testületnek az akkreditáció megerõsítésére, vagy megvonására irányuló javaslatát, illetve javaslatukat.
(6) Ha az idõközi monitoring eljárásra a párhuzamos programakkreditáció keretében kerül sor, akkor arra az eljárásra
nem kell alkalmazni a jelen § (5) bekezdésében foglaltakat.
(7) Ha az idõközi monitoring eljárás intézményre vagy karra vonatkozik, akkor a MAB látogató bizottságot kérhet
fel, mely helyszíni látogatása alapján jelentésben foglalja össze értékelését és javaslatot tesz az intézmény / kar további
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akkreditációjára vagy az akkreditáció megvonására. LB felkérése esetén nem kell alkalmazni a jelen § (5) bekezdésében
foglaltakat.
(8) Az akkreditáció megerõsítésérõl, vagy megvonásáról a Testület a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával dönt.
IV.7. EGYÉB ELJÁRÁSOK
IV.7.1. Eljárás az intézmény-, illetve párhuzamos programakkreditációs eljáráson
vagy a véleményezési eljáráson kívül a MAB tudomására jutott hiányosságok esetén
73. §
Amennyiben valamely felsõoktatási intézmény képzési, tudományos kutatási vagy mûvészeti alkotótevékenységének
minõségével kapcsolatos alapvetõ hiányosságok jutnak dokumentált formában a MAB tudomására, a MAB az érintett intézménytõl tájékoztatást, vonatkozó információkat kérhet, és amennyiben megkapja, az ügyben kialakított szakértõi véleményérõl tájékoztatja az OH-t, valamint az intézményt. Amennyiben az intézmény a tájékoztatás kérésnek a kézhezvételtõl
számított 30 napon belül nem tesz eleget, a MAB a jelen szabályzat 72. §-ában meghatározott eljárást alkalmazza.
IV.7.2. A bírálati szempontrendszer megalkotása
74. §
(1) A MAB a szakértõi véleményét a jogszabályok és a Testület által elfogadott bírálati szempontrendszer alapján határozattal hozza meg. A bírálati szempontrendszerrõl a jogszabályi kereteken belül – különös tekintettel az Nftv. 69. §
(4) bekezdésében meghatározottakra – és a felsõoktatás minõségi követelményeinek figyelembevételével a Testület határoz az összes tag kétharmadának támogatásával. A bírálati szempontrendszer elõkészítéséért és Testület elé terjesztéséért a MAB elnöke felelõs. A MAB a bírálati szempontrendszerét jogszabályi változás esetén, de legalább évente felülvizsgálja, és a változtatásokat nyilvánosságra hozza. A bírálati szempontrendszer módosítására a Testület bármely tagja
javaslatot tehet.
(2) A MAB bírálati szempontrendszerét – a Minõségügyi kormányrendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint –
a MAB honlapján és az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. Az új,
illetve módosított szempontrendszert a hivatalos lapban történõ közzététel idõpontja után három hónnappal indult ügyek
tekintetében kell alkalmazni. A bírálati szempontrendszer jogszabályváltozás miatt történõ módosítása után a módosított
szempontrendszert a közzététel után a jogszabályváltozás hatálybalépésének napja után indult ügyek tekintetében kell
alkalmazni.
IV.7.3. Jogszabályok véleményezése
75. §
Az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, vagy más szerv, illetve személy által véleményezésre megküldött jogszabálytervezetek a MAB elnöke elé kerülnek, aki dönt arról, hogy a véleményezésbe szükséges-e a Testület
bevonása. A testületi határozatot a jelenlevõ tagok egyszerû többségének támogatásával hozzák meg.
IV.7.4. Etikai eljárás
76. §
A MAB etikai eljárásának részletes szabályait a MAB Etikai Kódexe tartalmazza.
IV.7.4.1. Az eljárási összeférhetetlenség (érintettség)
77. §
(1) AMinõségügyi kormányrendelet 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a MAB-nak döntés-elõkészítõ és döntéshozatali tevékenységei minden szintjén biztosítania kell az elfogulatlan, pártatlan, objektív szempontokon alapuló
szakmai álláspont kialakításának feltételeit. Ezen túlmenõen az alábbi szabályok érvényesek:
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(2) Valamely ügyben érintett testületi tag a kérdéses napirendi pont tárgyalásánál nem lehet jelen, és az azt lezáró szavazásban nem vehet részt. Érintettnek tekintendõ különösen az a MAB szakértõ (testületi tagtól – bírálóig bezárólag), aki
bármilyen (így például közalkalmazotti, megbízásos) jogviszonyban áll a döntés idõpontjában, vagy állt az azt megelõzõ
három éven belül, vagy az elõterjesztés alapján várhatóan jogviszonyban fog állni
a) személyi ügyek esetén azzal a felsõoktatási intézménnyel, amely az ügy kezdeményezõje;
b) szakmai ügyek esetén azzal a felsõoktatási intézménnyel, illetve – kari tagozódású felsõoktatási intézmény
esetén – a felsõoktatási intézmény azon karával, amely az ügy kezdeményezõje.
(3) Aki az adott ügyben érintett:
a) nem jelölhet ki bírálót,
b) nem lehet bíráló,
c) nem tekinthet be a bírálatba és nem tájékoztatható annak tartalmáról,
d) nem lehet jelen az ügy tárgyalásakor,
e) nem tehetõ fel neki kérdés a bizottság tagjai részérõl az üggyel kapcsolatban,
f) nem lehet jelen a szavazáson.
(4) Az a tag, aki esetében valamely ügy tárgyalásánál érintettség áll fenn, ezt az ülést levezetõ elnöknek köteles jelezni, és e tényt az ülésrõl készült emlékeztetõben is fel kell tüntetni. Ha az érintett tag nem jelzi összeférhetetlenségét az
ülést vezetõ elnöknek, akkor azt a szakreferens tegye meg, illetve az elnök maga hívja fel az érintett tagot, hogy az adott
ügy tárgyalásának idejére hagyja el az ülés helyszínét.
(5) Minden olyan ügyben, melyben a MAB szakértõnek – a már meglévõ más elkötelezettsége(i) miatt – érdekellentéte keletkezik vagy fennáll, errõl a MAB szakértõ tájékoztatja a MAB-ot, s az adott ügyben tartózkodik a véleménynyilvánítástól, és az adott ügyre vonatkozó eljárásban semmilyen formában nem vesz részt.
IV.7.4.2. Fõbb etikai kérdések
78. §
(1) Testületi, illetve bizottsági állásfoglaláshoz vagy döntéshez kötött, folyamatban lévõ ügyekben a MAB szakértõ
tartózkodik a véleménye elõzetes kinyilvánításától. Az egyetemi tanári munkakörre benyújtott pályázatokról a Tag – a
titkos szavazás esetét kivéve – elõzetesen nem foglalhat állást.
(2) A MAB szakértõ, a MAB-ban betöltött funkcióját semmilyen körülmények között nem használja személyes vagy
intézményi anyagi haszon vagy egyéb elõny szerzésére, az erre vonatkozó esetleges ajánlatokat visszautasítja.
(3) A MAB szakértõ folyó ügyek állásáról külsõ (nem tag) személynek vagy szervezetnek csak az adott ügyre vonatkozó hivatalos MAB állásfoglalás (MAB-határozat, vagy, határozathoz nem vezetõ eljárás esetén, kollégiumi vagy elnökségi szintû állásfoglalás) elfogadása után ad információt, s akkor is csak a határozat, illetve állásfoglalás nyilvános
részére vonatkozóan.
(4) A további részletszabályokat a MAB Etikai Kódexe tartalmazza.
IV.8. A FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
79. §
(1) A MAB által közigazgatási hatósági eljárás keretében kiadott szakértõi vélemény ellen, és egyetemi tanári pályázatról készült szakértõi vélemény ellen a MAB-nál nem lehet önálló fellebbezéssel élni.
(2) A hatósági határozat ellen fellebbezéssel az Nftv. és a Ket. szabályai szerint lehet élni.
(3) Egyetemi tanári pályázat véleményezése esetén, amennyiben a felsõoktatási intézmény rektorának a miniszter részére küldött – az egyetemi tanári munkaköri cím adományozására vonatkozó – javaslata nincs összhangban a MAB
szakértõi véleményében foglaltakkal, a miniszter az Nftv. 69. § (3) bekezdése szerint, a MAB-tól újabb szakértõi véleményt kér.

80. §
Ha azonos tárgyban, vagy ugyanazon személy tekintetében egy eljárás keretében újabb szakértõi vélemény, szakvélemény kialakítása szükséges (felülvizsgálati eljárás), azt a MAB Felülvizsgálati Bizottsága végzi a MAB FvB ügyrendjében meghatározottak szerint.
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81. §
A nem közigazgatási hatósági eljárás keretében megalkotott szakértõi vélemény (akkreditációs, minõségértékelési
döntés) ellen az érintett felsõoktatási intézmény jogorvoslattal élhet. A felülvizsgálati kérelmet a MAB elnökéhez kell
eljuttatni, melyet a MAB FvB bírál el a MAB FvB ügyrendjében meghatározottak szerint.

IV.9. A MAB HATÁROZATAINAK NYILVÁNTARTÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGA
IV.9.1. A MAB határozatok nyilvántartása
82. §
A MAB véleményezési és döntési feladatainak ellátása során akkreditációs, eljárási, mûködési, személyi, elvi stb. határozatokat hoz. A határozatok áttekinthetõ, visszakereshetõ, zárt rendszerben történõ nyilvántartása a MAB Titkárságának a feladata. A Titkárság ezt a feladatot a TIR segítségével látja el.

IV.9.1.2. A nyilvántartás vezetésének szabályai
83. §
(1) A MAB határozatait a Testület rendes és rendkívüli ülésein hozza.
(2) A MAB Titkársága minden ülésrõl emlékeztetõt készít, melyben az ülés napirendi pontjainak sorrendjében rögzíti
az elhangzottak lényegét (határozathoz nem vezetõ napirendi pont esetén), illetve az adott napirendi ponthoz tartozó határozato(ka)t. A határozatok sorszámát a következõ módon kell képezni: MAB [évszám]/[az ülés sorszáma az adott évben arab számmal]/[a napirendi pont száma római számmal]/[ha szükséges a további napirendi alpontok száma arab
számmal] például: MAB 2009/3/V/4/7.
(3) Az emlékeztetõt a Testület következõ ülésén történõ jóváhagyás elõtt korrigálják a szakreferensek, ellenõrzik a
fõtitkár-helyettes és a fõtitkár és/vagy az általa megbízott ellenõrzõ szakreferens, majd a MAB elnöke jóváhagyja.
(4) Az emlékeztetõ jóváhagyása a soron következõ testületi ülésen, a Testület által kért javítások és pontosítások
(ha ilyenek vannak) után válik véglegessé. A határozatok – ha a Testület nem rendelkezik másként – az emlékeztetõ végleges jóváhagyásával, de a határozat eredeti meghozatalának napja szerint válnak hatályossá. A határozat esetleges kijavításáról az érintetteket haladéktalanul értesíteni kell.
(5) Az emlékeztetõben minden határozat esetében fel kell tüntetni a határozat számát, típusát, tárgyát, a tárgy nyilvántartási számát (ha van), a határozat szövegét (indoklással együtt, ha van), a szavazatarányt, valamint egyéb megjegyzéseket, ha vannak (pl. a határozat hatályát érintõen).
(6) A jóváhagyott emlékeztetõk elektronikus és papíralapú archiválásra kerülnek. Az elektronikus archiválás helye a
MAB szerverén az erre kijelölt alkönyvtár. Az elektronikus archiválás felülírás elleni jelszó védelemmel történik. A jelszót egyidejûleg a fõtitkár, a fõtitkárhelyettes és a fõtitkár által megbízott legfeljebb két titkársági alkalmazott ismerheti.
A Titkárság többi alkalmazottja, valamint a Testület elektronikus betekintést kérõ tagjai számára az emlékeztetõk csak
jelszót nem igénylõ olvasásra állnak rendelkezésre.
(7) A kinyomtatott emlékeztetõk egy-egy példányát a Titkárság központilag, papíron is archiválja.
(8) Az iratkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a MAB Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

IV.9.1.3. Határozatok tára
84. §
(1) A jóváhagyott emlékeztetõk alapján a Titkárság a MAB TIR nyilvános részében a határozatokat elérhetõvé teszi
(Határozatok tára). Az adatbázisban minden határozat esetében külön sorban látható a határozat száma, típusa, tárgya, az
ügy nyilvántartási száma=MAB kód (ha van), a döntés betûjele, és – ha van – a határozat idõbeli hatálya. A táblázat utolsó oszlopában minden határozat sorában egy, a határozat teljes szövegéhez (lásd az emlékeztetõben) vezetõ hyperlink
áll, melyre kattintva az adott határozat szövege közvetlenül elérhetõ. A határozatok így ebbõl a Határozatok tárából nemcsak ülésenként, hanem tetszés szerint visszakereshetõk.
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(2) A fenti kimutatás mentése a MAB Titkárság szerverén tárolt adatok mentésével egyidejûleg, heti rendszerességgel történik.
(3) Fentieken túl a MAB egyes határozatait – a MAB elnökének döntése alapján – a MAB honlapján tárgyuknak megfelelõ kiemelt formában is közzéteszi.
IV.9.1.4. Adminisztratív hozzáférés
85. §
Az adminisztratív (szövegbeviteli, módosítási, törlési) hozzáférés az emlékeztetõkhöz és a nyilvántartáshoz korlátozott, erre jogosultsága csak a fõtitkárnak, a fõtitkárhelyettesnek, a nyilvántartás fõtitkár által megbízott felelõsének,
illetve a helyettesítésére a fõtitkár által kijelölt titkársági munkatársnak van.
IV.9.1.5. Határozatok közlése az érintettekkel
86. §
A MAB elnöke a Testület ülését követõen írásban értesíti a kérelmezõ intézmény vezetõjét, illetve a szakértõi véleményt kérõ hatóságot a Testület határozatáról. Utóbbi esetben a határozat másolatát a MAB elnöke az érintett felsõoktatási intézmény vezetõjének is megküldi.
IV.9.2. A MAB határozatok nyilvánossága
IV.9.2.1. A határozatok közzététele
87. §
(1) A közérdekû adatok nyilvánosságának biztosítására a MAB internetes honlapot üzemeltet www.mab.hu címen.
(2) Az Info tv. 37. §-a szerinti közzétételi listákat a MAB Közérdekû adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésérõl szóló szabályzata tartalmazza.
(3) A MAB a TIR adatbázisban közzéteszi határozatait. A Testület által elfogadott határozatok érdemi része és indoklása ebbõl megismerhetõ.
(4) A határozatok rendelkezõ részét a MAB az Akkreditációs Értesítõ címû idõszaki kiadványában is közzéteszi.
IV.9.2.2. A pénzügyi beszámolók közlésének nyilvánossága
88. §
(1) Az éves beszámolót és közhasznúsági mellékletét a MAB Testülete fogadja el. A beszámolók közzétételét részletesen a MAB Közérdekû adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésérõl szóló szabályzata tartalmazza.
(2) A MAB tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a minisztérium hivatalos lapjában évente közzéteszi.
IV.9.3. Adatvédelem
89. §
Az adatvédelem részletes szabályait a MAB Számítástechnikai és adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

IV.9.4. Iratokba való betekintés rendje
90. §
Az iratokba való betekintés rendjét a MAB Közérdekû adatok megismerésének szabályzata tartalmazza.
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V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
91. §
(1) A jelen szabályzat a Testület általi elfogadását követõen a miniszter jóváhagyásával lép hatályba.
(2) A jelen szabályzat 51. §-a, valamint a 79–81. §-ai az Nftv. ilyen tartalmú módosításának hatálybalépésével egy
idõben lépnek hatályba. [MEGJEGYZÉS: Törvénymódosítás hiányában módosítani kell az SZMSZ-t az újabb szakértõi
vélemények készítésére vonatkozólag!]
Budapest, 2012. június 1.
FÜGGELÉK
I. A MAB SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatainak listája:
1. Etikai Kódex
2. A MAB Felülvizsgálati Bizottságának ügyrendje
3. A MAB Felügyelõ Bizottságának ügyrendje
4. Gazdálkodási szabályzat
A Gazdálkodási szabályzathoz kapcsolódó szabályzatok:
a) Befektetési szabályzat
b) Belsõ ellenõrzési szabályzat
c) Bizonylati szabályzat (tartalmazza a szigorú számadású nyomtatványokkal kapcsolatos rendelkezéseket is)
d) Eszközök és források értékelési szabályzata
e) Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
f) Gépjármû üzemeltetési szabályzat
g) Közbeszerzési szabályzat
h) Külföldi kiküldetések szabályzata
i) Mobiltelefonok használatának szabályzata
j) Pénzkezelési szabályzat
k) Selejtezési szabályzat
l) Számlarend, számlatükör
m) Számviteli politika
n) Vagyonvédelmi szabályzat
5. Munkaügyi szabályzat
6. Munkavédelmi szabályzat
7. Egészségügyi és szociális juttatások szabályzata
8. Bélyegzõ nyilvántartás és kezelés szabályozása
9. Iratkezelési szabályzat
10. Számítástechnikai és adatvédelmi szabályzat
11. Közérdekû adatok megismerésének szabályzata
12. Közérdekû adatok közzétételi kötelezettségének teljesítésérõl szóló szabályzat
II. Mellékletek
1. számú melléklet: A MAB döntés-elõkészítõ állandó bizottságai
2. számú melléklet: Szervezeti felépítést bemutató ábrák
Balázs Ervin s. k.,
a MAB elnöke
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1. sz. melléklet: A MAB döntés-elõkészítõ bizottságai
Állandó bizottságok:
szakbizottságok
Agrártudományi Bizottság
Bölcsészettudományi Bizottság
Hittudományi Bizottság
Mûszaki tudományi Bizottság
Mûvészeti Bizottság
Orvostudományi Bizottság
Társadalomtudományi Bizottság
Természettudományi Bizottság
kollégium
Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium
Eseti bizottságok
látogató bizottságok
ad hoc bizottságok
Etikai és Összeférhetetlenségi Bizottság
Pedagógusképzési Bizottság
Szakképzési Bizottság
interdiszciplináris ad hoc bizottságok

A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendõ
2012/2013-as tanév õszi országos versenyeinek felhívása
Dr. Szepesi László Emlékverseny
A piliscsabai VM KASZK Szakképzõ Iskola – Mezõgazdasági, Erdészeti Szakképzõ Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola megrendezi a középfokú erdészeti szakképzésben részt vevõ intézmények részére meghirdetett Országos
Szakmai Vetélkedõt.
A verseny idõpontja: 2012. október 17–19.
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendezõ intézménytõl kapják meg.
Országos Ifjúsági Vadászvetélkedõ
A 2012/2013. tanévben az Országos Magyar Vadászati Védegylet a Harruckern János Közoktatási Intézménnyel közösen rendezi meg a versenyszabályzatban meghatározott középfokú vadászképzést folytató tanintézmények országos
versenyét, 2012. szeptember 27–28-án.
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák az Országos Magyar Vadászati Védegylettõl kapják meg. Nevezési határidõ: 2012. szeptember 15.
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Cukrász hagyományõrzõ verseny
A 2012/2013. tanévben a Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium (2450 Nagykõrös,
Ceglédi út 24.) 2012 novemberében rendezi meg a cukrász hagyományõrzõ versenyt a pék-cukrász, illetve a sütõ- és
cukrászipari technikus szakképzésben részt vevõ diákok részére.
Az iskolák kétfõs csapatokkal vehetnek részt a versenyen. A verseny szóbeli és gyakorlati részbõl áll.
Nevezési határidõ: 2012. október 30.
A verseny részletérõl az iskola (www.toldi-nk.sulinet.hu) honlapján tájékozódhatnak az érdeklõdõk.
Pék hagyományõrzõ verseny
A 2012/2013. tanévben a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképzõ és Gimnázium (1065
Budapest, Andrássy út 63–65.) 2012 októberében rendezi meg a pék hagyományõrzõ versenyt a pék, pék-cukrász,
illetve a sütõ- és cukrászipari technikus szakképzésben részt vevõ diákok részére.
A verseny részleteirõl a rendezõ iskolában [tel.: 06 (1) 413-37-10; 06 (1) 342-75-56] tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet az EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR
fõigazgatói tisztség betöltésére
A kinevezett könyvtári fõigazgató feladata az egyetem könyvtári rendszerének (könyvtár, kiadó, levéltár) irányítása,
mûködtetése, a könyvtár rövid és hosszú távú fejlesztési terveinek elkészítése, gazdálkodás a könyvtár költségvetési és
egyéb forrásaival, a könyvtár oktatási tevékenységének szervezése, a könyvtár képviselete egyetemi, országos és
nemzetközi fórumokon.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, legalább 5 éves szakmai és vezetési gyakorlattal, kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenységgel, egy idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, vezetõi alkalmassággal. A számítógépes könyvtári szolgáltatások
szervezésében szerzett jártasság és külföldi könyvtárakban szerzett gyakorlat elõnyt jelent.
A pályázó fejtse ki részletesen a könyvtár mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit.
A megbízás 2012. november 1. napjától legfeljebb öt évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2012. október 31. napjáig kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjelenéstõl számított 40 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be (8200 Veszprém, Pf 158, Egyetem u. 10.; tel.: 06 (88) 624-236).
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A PANNON EGYETEM
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
egyetemi kancellár magasabb vezetõi tisztség betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ
A vezetõ megbízás idõtartama:
A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 3 évre szól.
A tisztséghez tartozó, illetve a magasabb vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A kancellár az egyetem igazgatási szervezetének vezetõje, a rektornak közvetlenül alárendelten
– irányítja, felügyeli és koordinálja az egyetem igazgatási tevékenységét,
– koordinálja és összehangolja a fejlesztésekbõl adódó stratégiai feladatokat, a Rektor meghatalmazása alapján ellátja az intézmény stratégiai képviseletét,
– részt vesz a Szenátus üléseinek elõkészítésében,
– gondoskodik az egyetem döntések, határozatok jogszabályokkal való összhangjáról,
– a Rektor által átruházott hatáskörben a szervezeti mûködési szabályzat mellékleteiben foglaltak szerint gyakorolja a
munkáltatói, valamint kiadmányozási és utalványozási jogkört,
– ellátja mindazon feladatokat, amelyet számára jogszabály vagy a Rektor meghatároz.
Feladatkörét részletesen az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók.
Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetem végzettség,
– felsõoktatási gyakorlat vagy igazgatási vezetõi gyakorlat,
– legalább egy világnyelv középfokú (B2) komplex (C) nyelvvizsgával bizonyított ismerete.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 5 év igazgatási gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai munkáját, az egyetem mûködésére, stratégiájára, igazgatási tevékenységére
vonatkozó elképzeléseit, terveit. A szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatait, részletes önéletrajzot, erkölcsi
bizonyítványt mellékelni kell a pályázathoz.
A tisztség betölthetõségének idõpontja: A magasabb vezetõi megbízás várhatóan 2013. február 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatokat a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (http://www.nki.gov.hu) történõ megjelentetésétõl számított 40 napon belül kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: a pályázatnak a Pannon Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóság címére történõ megküldésével (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.).
Személyesen: Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóság, Rózsáné dr. Kis Erika igazgató, 8200 Veszprém, Egyetem
u. 10. B épület.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálására legkésõbb 2013. január 31. napjáig kerül sor.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Pannon Egyetem Szenátusa rangsorolja. A Rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a
vezetõi megbízásról.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– Oktatási és Kulturális Közlöny
– Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja
– Pannon Egyetem Rektori Körlevél
– Pannon Egyetem honlapja
A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok és további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon szerezhetõk be, [8200 Veszprém, Pf. 158; Egyetem u. 10.; tel.: 06 (88) 624-508].
Rózsáné dr. Kis Erika s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Köznev. tv.: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
Kjt.: a közlakalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2656

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

16. szám

Korm. rendelet: a közlakalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Fõiskola, az adott nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v és szakképzettség, a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 5.) MKM
rendelet 39/M. §-ának
(6) bekezdésében elõírt
legalább hatvanórás felkészítõ a három évnél fiatalabb gyermekek gondozásához szükséges alapismeretekrõl, vagy a bölcsõdei
gondozói, bölcsõdei szakgondozói munkakör betöltéséhez szükséges, külön
jogszabály szerinti
szakképzettség,
legalább öt év feletti pedagógus-munkakörben szerzett szgy [kivéve a
Közokt. tv. 18. § (6) bek.]
legalább öt év feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további alkalommal történõ megbízás esetén a pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség, a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással

ÁEI: 2012. okt. 16.
A vezetõi megbízás 2017.
aug. 15-ig határozott
idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. aug. 31.
Pehi: 2012. okt. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat
Káloz Önkormányzat képviselõ-testülete bírálja el a véleményezési eljárás lefolytatását és a véleményezési határidõ lejártát követõ képviselõ-testületi ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Magasabb vp.: a pótlékalap
230%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b, az illetmény megállapításához szükséges korábbi
jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy pályázatát

Káloz Község
Önkormányzata
8124 Káloz,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Aranyalma Óvoda
és Bölcsõde
8124 Káloz,
Óvoda u. 2.
Lf: vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül
az alapító okiratnak megfelelõen az intézményegységeit: az Aranyalma Óvoda
és Bölcsõde, Aranyalma
Óvoda és Bölcsõde Napraforgó Tagóvodája, Aranyalma Óvoda és Bölcsõde
Meseerdõ Tagóvodája, nevelési program alapján
gondoskodik a tagintézmények együttmûködésérõl,
tevékenységük összehangolásáról, felel az intézmény szakszerû, hatékony
és törvényes mûködéséért,
a takarékos gazdálkodásért, az intézmény
szakmai tevékenységének
tervezéséért, szervezéséért, biztosítja az intézmény mûködéséhez
szükséges személyi és
tárgyi feltételeket.
Munkáltatói jogokat gyakorol és dönt az intézmény
mûködésével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem
utal más hatáskörbe.
Szakmai feladatainak részletes felsorolását a Közokt.
tv. 54–55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait
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egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, magyar
állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog
a szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, büntetlen
elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása a 2007.
évi CLII. törvény alapján.
Elõny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett vezetõi gyak. – legalább
egy-három év vezetõi tapasztalat.

a pályázati eljárásban részt
vevõk megismerhessék, nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt
vagy zárt ülésen kéri-e, nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy intézményvezetõi megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal
(1098/10/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Káloz Község
Önkormányzata
8124 Káloz,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
f: Welsengruber Imre.
Tel.: (25) 506-448.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Káloz Községi Önkormányzat honlapja,
Sárkeresztúr és Sárszentágota községek honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.kaloz.hu
honlapon szerezhet.

Fõiskola, felsõfokú óvodapedagógusi v, szakképesítésnek megfelelõ munkakörben szerzett – legalább
öt év szakmai tapasztalat,
Lf: a Közokt. tv. 54. § és
magyar állampolgárság,
az 55. § (2) bekezdése
büntetlen elõélet, cselekvõalapján az intézményveze- képesség,
tõi, továbbá az alapítói ok- vagyonnyilatkozat-tételi
irat szerinti feladatok ellá- eljárás lefolytatásának váltása, különös tekintettel a
lalása, a pályázati kiírásban
Közokt. tv.-ben, a nevekért dokumentumok hiánylési-oktatási intézmények
talan becsatolása.
mûködésérõl szóló
Elõny: közoktatás-vezetõi
11/1994. (VI. 8.) MKM
szakképesítés vagy óvodarendeletben, valamint az
vezetõi v.

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
okt. 31-ig határozott idõre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. szept. 20.
Pehi: 2012. október 22.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a beérkezett
érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a

az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
10. §-a tartalmazza.

Kömlõd Község
Önkormányzata
2853 Kömlõd,
Szabadság u. 9.

2657

Gézengúz
Napközi Otthonos Óvoda
2853 Kömlõd,
Pálóczi u. 4.
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pályáztatási eljárásban részt
vevõ szervezetek véleményezik. A véleményezést követõen Kömlõd Község Önkormányzatának képviselõtestülete hozza meg a végsõ
döntést. A képviselõ-testület
a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát
fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel, om, b, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázatot véleményezõ és elbíráló testület a
személyét érintõ ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, nyilatkozat arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal (888/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „óvodavezetõ” és
„PÁLYÁZAT” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani, elektronikus úton Kiss Ferenc
polgármester részére a
hivatal@komlod.hu
e-mail címre, személyesen:
Kiss Ferenc polgármester
vagy Schvarczné Stieber
Rita jegyzõ, KomáromEsztergom megye, 2853
Kömlõd, Szabadság u. 9.
Pc: Kömlõd Község
Önkormányzata
2853 Kömlõd,
Szabadság u. 9.
f: Kiss Ferenc polgármester
tel.: (30) 604-3188 vagy
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Schvarczné Stieber Rita
jegyzõ
tel.: (20) 470-3669
vagy (34) 470-512.
A pályázat további megjelenésének helye:
megyei napilap (24 óra)
www.komlod.hu
NKI internetes honlap.

Csököly, Gige,
Rinyakovácsi
Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
7526 Csököly,
Petõfi u. 100.

Csökölyi
Napközi Otthonos Óvoda

Felsõfokú szakirányú iskolai v, közoktatás-vezetõi szakképesítés, legalább
ötéves szgy, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Elõny: helyben lakó
pedagógus.

A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. aug. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, nyilatkozat a személyes
adatainak kezelésérõl, szakmai ön, hiteles om, szgy igazolása, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számmal ellátva: 1536/2012.
kell benyújtani.
Pc: 7526 Csököly,
Petõfi u. 100.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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VM Dunántúli
Agrár-szakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7100 Szekszárd,
Palánk 19.

VM DASZK,
Szakképzõ Iskola
– Teleki Zsigmond
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7773 Villány,
Mathiász János u. 2.
Lf: az intézmény alapító
okiratában meghatározott
széles körû szakmai-agrárgazdasági, pedagógiai
munka irányítása, amely

Az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi
szintû tanári v és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetõi szakképzettség, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, az intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan idõre, teljes
munkaidõre szóló alkal-

ÁEI: 2012. nov. 15.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 1-jéig határozott idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. szept. 17.
Pehi: 2012. okt. 26.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a határidõre
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magában foglalja a mezõgazdasági, a mûszaki képzés, a pedagógusképzés, a
felnõtt- és továbbképzés, a
gazdálkodás (tangazdaság,
tanmûhelyek üzemeltetése)
feladatait, ezért e szakterületek elõzetes, részletes
ismerete szükséges
a megbízáshoz.

mazás vagy a megbízással
egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ, határozatlan idõre, teljes
munkaidõre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély, büntetlen elõélet.
Elõny: idegennyelv-ismeret, számítógép-kezelõi és
használói felhasználói
szintû ismeretek, a fenntartó költségvetési és
pénzügyi rendszerében
való jártasság, szakmai
(agrár), társadalmi és
egyéb szervezetben való
aktív részvétel, a mezõgazdasági termelés és értékesítés területén hazai és
nemzetközi tájékozottság,
hazai és uniós pályázatok
készítésével kapcsolatos
ismeretek.

benyújtott pályázatok elbírálása a beadási határidõtõl
számított 60 napon belül történik a jogszabályokban
meghatározott vélemények
figyelembevételével. Az
igazgatótanács a pályázókat
személyesen meghallgatja,
ezt követõen – a vidékfejlesztési miniszter elõzetesen
kért egyetértésével – dönt.
A döntésrõl a pályázók írásban kapnak értesítést.
Illetmény, juttatás: a Kjt., valamint a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes életutat bemutató
szakmai ön, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, szakmai munka
részletes ismertetésével, om,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, b, orvosi igazolás,
amellyel a pályázó a vezetõi
beosztás ellátására alkalmas
egészségi állapotát igazolja, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázattal összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat,
amelyben vállalja, hogy igazgatói megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást lefolytatja. Hiánypótlásnak a pályázati határidõ lejártáig, valamint a végzettséget bizonyító okiratok tekintetében az elbírálásig helye
van abban az esetben, ha
azokat a pályázó az elbírálásig megszerzi, a határidõn
túli, valamint a pályázati feltételeknek nem megfelelõ pályázatokat, érvénytelenként
az Elõkészítõ bizottság a pályázó részére visszaküldi.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal, valamint
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a munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani.
Pc: VM Dunántúli
Agrár-szakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium, Szekszárd
7100 Szekszárd,
Palánk 19.
Pf. 61.
A pályázat további megjelenésének helye:
a VM Dunántúli
Agrár-szakképzõ Központ,
Csapó Dániel Középiskola,
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium, Szekszárd
és a tagintézmény honlapján,
Dunántúli Napló.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információt a
www.daszk.hu honlapon
találhat.

Káloz Község
Önkormányzata
8124 Káloz,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

Szent István
Általános Iskola
8124 Káloz,
Szent István tér 9.
Lf: vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül
az alapító okiratnak megfelelõen az intézményegységeit: Szent István Általános
Iskola, Szent István Általános Iskola Sárkeresztúri
Tagiskolája, Szent István
Általános Iskola Sárszentágotai Tagiskolája, a pedagógiai program alapján
gondoskodik a tagintézmények együttmûködésérõl,
tevékenységük összehangolásáról, felel az intézmény szakszerû, hatékony
és törvényes mûködéséért,
a takarékos gazdálkodásért,
az intézmény szakmai tevékenységének tervezéséért, szervezéséért,

Fõiskola, a Közokt. tv.
18. § (1)–(7) bekezdései
szerint, az adott nevelésioktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai v és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, másodszor és további alkalommal történõ
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség, legalább öt év feletti pedagógus-munkakörben szerzett szgy [kivéve
a Közokt. tv. 18. §
(6) bek.], legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, másodszor és további alkalommal történõ megbízás
esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett

ÁEI: 2012. okt. 16.
A vezetõi megbízás
2017. aug. 15-ig
határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. aug. 31.
Pehi: 2012. okt. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat Káloz Önkormányzat
képviselõ-testülete bírálja
el a véleményezési eljárás
lefolytatását és a véleményezési határidõ lejártát
követõ képviselõ-testületi
ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Magasabb vp.: a pótlékalap
230%-a.
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biztosítja az intézmény
mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, munkáltatói jogokat
gyakorol és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes felsorolását a
Közokt. tv. 54–55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait
az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
10. §-a tartalmazza.

intézményvezetõi szakképzettség, a nevelésioktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással egyidejûleg pedagógusmunkakörben történõ, határozatlan idõre szóló alkalmazás, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési
engedély, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása a 2007.
évi CLII. törvény alapján.
Elõny: nevelési-oktatási
intézményben szerzett vezetõi gyak. – legalább
egy-három év vezetõi tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, om, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel, b, az illetmény megállapításához szükséges korábbi
jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolata, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát a pályázati eljárásban részt vevõk
megismerhessék, nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt
ülésen kéri-e, nyilatkozata
arra vonatkozóan, hogy intézményvezetõi megbízása
esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal
(1098/10/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„intézményvezetõ” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Káloz Község
Önkormányzata
8124 Káloz,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
f: Welsengruber Imre.
Tel.: (25)506-448.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Káloz Községi Önkormányzat honlapja,
Sárkeresztúr és Sárszentágota községek honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.kaloz.hu
honlapon szerezhet.
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Csököly, Gige,
Rinyakovácsi
Önkormányzatok
Képviselõ-testülete
7526 Csököly,
Petõfi u. 100.

Csökölyi Általános Iskola

Felsõfokú szakirányú iskolai v, közoktatás-vezetõi szakképesítés, legalább
öt év szgy, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozattételi kötelezettség.
Elõny: helyben lakó
pedagógus.

A vezetõi megbízás határozott idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: 2012. aug. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázati eljárásra vonatkozó egyéb rendelkezéseket
a Korm. rendelet tartalmazza.
A pályázathoz csatolni kell:
b, nyilatkozatot a személyes
adatainak kezelésérõl, szakmai ön, hiteles om, szgy igazolása, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot postai
úton az adatbázisban szereplõ azonosító számmal
(1537/2012.) ellátva kell benyújtani.
Pc: 7526 Csököly,
Petõfi u. 100.

Bezenye
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9223 Bezenye,
Szabadság u. 50.

Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Óvoda
9223 Bezenye,
Zrínyi u. 1.

A Közokt. tv. 18. §-ban
foglaltak szerint: felsõfokú iskolai v és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, pedagógus-szakvizsga.
Elõny: közoktatási vezetõi
szakvizsga, általános iskolai intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2012. dec. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes honlapján és az Oktatási
és Kulturális Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
Pehi: 2012. nov. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
ötéves vpr, fejlesztési elképzeléseket, különös figyelemmel a gradistei horvát nyelv
és kultúra szerepét az óvodai
és iskolai programban, közjegyzõ által hitelesített om.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, zárt borítékban, „Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Bezenye Község
polgármestere
9223 Bezenye,
Szabadság u. 50.
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Böhönye, Nagyszakácsi,
Nemeskisfalud,
Somogyfajsz, Szenyér,
Tapsony Községek
Önkormányzatainak
Közoktatási Feladatokat
Ellátó Intézményi
Társulása
8719 Böhönye,
Fõ u. 26.
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Festetics Pál
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola és Óvoda
8719 Böhönye,
Fõ u. 2.

Felsõfokú képesítés, pedagógus-szakvizsga, intézményvezetõi szakképzettség, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat – legalább
öt év feletti szakmai tapasztalat, felhasználói
szintû MS Office (irodai
alkalmazások), ECDL
szintû informatikai képesítés, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a Közokt. tv.
18. szakaszában meghatározott feltételek, „B” kategóriás jogosítvány.

ÁEI: 2012. nov. 1.
A vezetõi megbízás 2017.
júl. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Pbhi: 2012. szept. 28. 10 óra.
Pehi: 2012. okt. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: Böhönye,
Nagyszakácsi, Nemeskisfalud, Somogyfajsz,
Szenyér, Tapsony Községek
Önkormányzatainak Közoktatási Feladatokat Ellátó Intézményi Társulása Tanácsának polgármesterei soron következõ tanácsülésen tekintik
át a beérkezett pályázatokat
és azok mellékleteire vonatkozó fentiekben elõírt feltételek teljesítését. Az állás elbírálásához a tanács tagjainak minõsített többséggel
(legalább 10 szavazat) való
határozata szükséges.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, hitelesített om,
vagy eredetben történõ bemutatása, szgy igazolása,
vpr, b, nyilatkozat a személyi
adatok megismerhetõségérõl
a bírálatban részt vevõk számára, nyilatkozat arról, hogy
a pályázat nyílt vagy zárt
ülésen kerüljön elbírálására,
tárgyalásra.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, „Pályázat
iskolaigazgatói megbízásra”,
vagy személyesen:
dr. Szíjártó Henrik polgármester, Somogy megye,
8719 Böhönye, Fõ u. 26. kell
benyújtani.

Lf: oktatási intézmény
szakmai irányítása, kötelezõ óraszámok leadása, vezetõi feladatok ellátása,
azok adminisztrálása, irányítása alá beosztott közalkalmazottak és alkalmazottak tevékenységének figyelemmel kísérése, a Kjt. szerinti elõírt vezetõi kötelezettségek ellátása.
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Pc: Böhönye,
Nemeskisfalud, Szenyér
Községek Körjegyzõsége
8719 Böhönye,
Fõ u. 26.
f: dr. Szíjártó Henrik polgármester.
Tel.: (85) 522-023,
(30) 640-6377.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. július 27.
A munkahellyel kapcsolatban további információ a
www.festisk.hu honlapon
szerezhetõ be.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Polt-Palásthy Marianna.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230, e-mail: kozlony@emmi.gov.hu.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadónál; Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. (tel.: 235-4512/233 mellék).
2012. évi éves elõfizetési díj: 50 400 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 26 712 Ft áfával, egy példány ára 2415 Ft áfával.
HU ISSN 2060-5390
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
12.1225 – Lajosmizse

